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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta 

1. Sejarah “Maiyah Mocopat Syafaat”  

Kehadiran pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta tidak 

terlepas dari sosok Emha Ainun Nadjib atau biasa disapa akrab Cak Nun 

sebagai tokoh utama sekalis pendiri “Maiyah Mocopat Syafaat” 

Yogyakarta. Dalam sejarah hidup Cak Nun dari kecil hingga remaja, ia 

memiliki kiprah yang cukup luas bagi masyarakat. Cak Nun seorang 

sastrawan dan aktif dibidang teater lalu pada perkembangannya 

keterlibatan Cak Nun tidak hanya pada wilayah sastra tapi juga dibidang 

sosial, politik dan bahkan agama. Cak Nun juga termasuk aktivis di 

Yogyakarta dan bahkan dapat dikatakan guru para aktivis di Yogyakarta. 

Sejak beliau remaja dan tinggal di daerah Patangpuluhan, rumahnya 

menjadi pusat aktivisme di Yogyakarta. Mulai dari aktivis mahasiswa, 

seniman, teater berkumpul dan berdiskusi di rumahnya. 

Selanjutnya keterlibatan Cak Nun dibidang sosial-politik terus 

berkembang sampai pada masa reformasi tahun 1998. Cak Nun termasuk 

sosok penting yang terlibat dalam persoalan dan turut menentukan 

bagaimana runtuhnya orde baru yang ditandai dengan turunnya President 

Indonesia Soeharto atau pak Harto dan digantikan oleh wakil presiden B.J 

Habibie. Kemudian menurut Cak Nun sosok yang menggantikan posisi 



43 
 

pak Harto bukanlah yang ideal. Karena seharusnya pergantian presidan 

tidak menghasilkan wakil presiden yang meneruskan. Disebabkan oleh 

beberapa faktor ide atau konsep reformasi itu menjadi tidak diterapkan. 

Konsep yang diinginkan adalah reformasi betul-betul menghasilkan sosok 

baru sebagai Presiden Republik Indonesia, sedangkan yang menggantikan 

adalah B.J Habibie yang berasal dari jajaran orde baru. 

Pada intinya reformasi dalam pandangan Cak Nun tidak seperti yang 

diidealkan. Dalam situasi seperti itu akhirnya Cak Nun memutuskan 

untuk tidak berkutat dipusat kekuasaan lalu Cak Nun kembali kebawah 

dalam artian lebih banyak ke masyarakat dan membantu mereka 

memahami apa yang terjadi sehingga masyarakat tidak terbodohi. Cak 

Nun menerangkan informasi kondisi politik di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Jadi latarbelakang lahirnya pengajian “Maiyah mocopat syafaat” 

Yogyakarta adalah bentuk follow up dari cak nun terhadap kondisi pada 

saat itu.  Disisi lain sebelum adanya pengajian “Maiyah Mocopat 

Syafaat” Yogyakarta, Cak Nun juga telah membentuk pengajian sejenis 

di Jombang, Jawa Timur dengan nama Padang Bulan. Selain itu telah ada 

kegiatan sosial oleh Cak Nun dan keluarganya seperti mengasuh anak 

yatim, pengajian rutin ibu-ibu sampai dibentuk hadroh dilokasi tempat 

pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” sekarang digelar.
1
  

                                                             
1
 Wawacara dengan Helmi, pengurus progress, 21 Februari 2017:11.00 
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Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1999 pengajian “Maiyah Mocopat 

Syafaat” Yogyakarta digelar untuk pertama kalinya di Desa Tamantirto, 

Kasihan, Bantul, Yogyakarta dan selanjutnya ditetapkan rutin 

dilaksanakan setiap tanggal 17 dalam setiap bulan. Pengajian ini dimulai 

dari pukul 20.00-03.00 WIB atau menjelang sholat shubuh dengan 

rangkaian acara Pembacaan ayat suci al-Qur’an, shalawat bersama, 

diskusi dari pemateri-pemateri yang hadir dan terakhir materi dari Cak 

Nun sebagai pemateri inti “Maiyah Mocopat Syafaat”. 

Penamaan pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” berasal dari 

pemikiran cak Nun. Secara Etimologi kata Ma’iyah berasal dari kata 

Ma’a (Bahasa Arab) yang artinya: dengan, bersama atau beserta. 

Selanjutnya Ma’iyah berubah sesuai mengikuti lidah khas etnik Jawa 

menjadi Maiya atau Maiyah. Berikut adalah tafsiran Cak Nun tentang 

kata Maiyah sebanyak 6 ungkapan:
2
 

a. Maiyah adalah dimana saja kita berada, dirumah, di tempat kerja, di 

rumah ibadah maupun di pasar, di jalan dan dimanapun saja selalu 

kita bersama Allah dan Rasulullah. Kapan saja kita sadar maupun 

tidur, di pagi hari, siang, sore atau malam hari selalu kita bersama 

Allah dan Rasulullah. Maiyah dalah membangun perlawanan Badar 

yang sabar dan berilmu matang terhadap segala tindakan 

membangun rumah-rumah yang menjauhkan manusia dari Allah 

                                                             
2
 Rozi, Mohammad. (2005). Negeri Kecil di Negeri Besar: Studi tentang upacara ritual 

Komunitas Maiyah di Bantul Yogyakarta. Skripsi gelar sarjana S-2 Program studi Antripologi 

Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.  
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dan Rasulullah, terhadap konsep pasar dunia yang menyepelakan 

Allah, terhadap manajemen penataan kehidupan yang mendzhalimi 

Allah dan Rasulullah. 

b. Maiyah adalah dengan siapapun saja kita berada. Dengan keluarga, 

dengan teman-teman, dengan masyarakat bahkan ketika kita sedang 

berada di tengah makhluk-makhluk Allah yang memusuhi kita-

selalu kita bersama Allah dan Rasulullah. 

Maiyah adalah perlawanan Badar yang sabar dan berilmu matang 

terhadap segala kekuasaan yang tidak menghadirkan Allah dan 

Rasulullah didalam bangunan keluarga-keluarga manusia, didalam 

peta pergaulan masyarakat. 

c. Maiyah adalah apa yang kita alami. Kegembiraan atau kesedihan, 

kekayaan atau kemiskinan, kesepian atau tidak kesepian, di 

kesunyian atau di keramaian, dalam keadaan sehat atau sakit, alam 

kekalahan atau kemenangan-selalu kita bersama Allah dan 

Rasulullah. 

Maiyah adalah perlawanan Badar yang sabar dan berilmu matang  

terhadap segala macam sistem dan ideologi kehidupan yang 

membangun kesedihan manusia, yang memiskinkan manusia 

ditengah luasnya rahmat dan rezeki Allah, yang mengucikan 

kemanusiaan yang menyikiti dan menyakitkan manusia, yang 

memenangkan energi setan dan menindas Rahman dan Rahim Allah 

didalam bangunan Negeri dan  Negara manusia. 
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d. Maiyah adalah apapun sebab-sebab yang menimpa kita ketika 

dijunjung atau dicaci, ketika dipuji atau dihina, ketika ditemani atau 

dikucilkan, ketika diangkat atau dijatuhkan ketika disayang atau 

dipedulikan, ketika disapa atau diacuhkan, ketika diberi-atau dicuri, 

akibatnya hanya satu: ialah selalu kita bersama Allah dan 

Rasulullah. 

Maiyah adalah perlawanan Badar yang sabar dan berilmu matang 

terhadap segala jenis kebudayaan, segala jenis benda tekhnologi 

sastra dan lagu, kesenian dan kerajinan, berita dan hiburan, yang 

menjunjung kebodohan dan mencaci ilmu, yang memuja 

kekonyolan dan melecehkan derajat manusia, yang membiayai 

besar-besaran kehinaan nilai, yang menghancurkan kehormatan 

makhluk Allah, yang mencuri rahmat Allah untuk kepentingan 

sendiri. 

e. Maiyah adalah apapun yang kita jumpai dan menjumpai kita. Batu, 

air, langit, dedaunan, cahaya, kegelapan, kaca, keburaman, 

peristiwa, sejarah, revolusi, dan amuk, peluru, otoritas yang 

memalsukan kekuasaan Tuhan, angin, nafas dan seluruh badan kita 

sendiri. Membawa kita untuk selalu bersama Allah dan Rasulullah.  

Maiyah adalah perlawanan Badar yang sabar dan berilmu matang 

terhadap segala bentuk kekuasaan yang dan pemerintahan yang 

memperlakukan alam dan kehidupan manusia untuk makar kepada 

kehendak suci Allah yang diinformasikan melalui Rasulullah. 
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f. Maiyah adalah apapun yang mengepung dan menyerbu kita. Roh 

halus, jin setan, energi liar, santet dan tenung, dzat-dzat makar, 

rudal kelicikan penguasa, kesombongan, cendekiawan. Getaran-

getaran kejahatan dalam ilmu dunia dan kendaraan informasi, nafsu 

kaum munafikin, tipuan kaum musyrikin dan rayuan kaum 

dzhalimin – tidak bisa mengakibatkan apa-apa kecuali istiqamah 

kebersamaan kita dengan Allah dan Rasulullah. 

Maiyah adalah perlawanan Badar yang sabar dan berilmu matang 

untuk membangun Daulah Maiyatullah, kebersamaan dengan Allah 

dan Rasulullah, kerajaan syukur kepada Allah dan pemerintahan 

terimakasih kepada Rasulullah, beriringan dengan adznillah dan 

qudratillah membawa seluruh alam dan kehidupan manusia 

bersama Rasulullah untuk bertasbih dan bersujud kepada Allah. 

Selanjutnya kata Mocopat berasal dari bahasa Jawa dan dalam 

beberapa ensiklopedi memiliki beberapa kemungkinan interpretasi.
3
 

Pertama, Mocopat adalah singkatan dari Janma Kaca Asipat yang 

artinya cermin sifat kehidupan manusia yang diungkapkan melalui 

syair/tembang/nyanyian. Kedua, Mocopat berasal dari rangkaian kata 

Maca Papat Papat yang berarti membaca syair yang terjalin dari 

empat suku kata. Kata Mocopat sangat dekat dan identik dengan kultur 

masyarakat Jawa khususnya lingkungan Kerajaan/keraton.  

                                                             
3
 Romadhon, Adieb Aji Kurnia. Jamaah Maiyah Dalam Dinamika Kebudayaan Islam di 

Indonesia (Studi Terhadap Aktivitas Mocopat Syafaat di Tamantirto Kasihan Bantul 

Yogyakarta). 
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Dan terakhir untuk kata Syafa’at secara etimologi berasal dari 

bahasa Arab ialah Syafa’at - yasfa’u – syafa’atan, dan As-Syaf’u yang 

artinya sepasang, genap atau sesuatu yang bersifat ganjil. Sedangkan 

secara Etimologi kata Syafa’at mempunyai pengertian do’a atau 

pertolongan.  Didalam konsep Teologi Islam istilah syafaat sangat erat 

kaitannya dengan kepercayaan bahwa adalah Rasulullah Muhammad 

SAW adalah As-syafi’u yang berarti pemberi atau orang yang 

memiliki syafaat (pertolongan) kepada umat manusia. 
4
 

Kata Mocopat Syafaat ternyata relevan dengan situasi dan kondisi 

psikologis komunitas Cak Nun pada saat itu. Selain itu kata Mocopat 

Syafaat juga mengandung dua unsur kebudayaan yaitu Jawa dan Arab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Pemateri di Pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat”  

Pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta tidak memiliki 

konsep yang baku tentang pemateri-pemateri yang akan mengisi acara 

setiap bulan. Dalam artian tidak menyiapkan nama-nama yang akan 

menyampaikan materi setiap bulannya secara baku dan kemudian 

meminta atau mengundang narasumber secara khusus.  

“Kita tidak ada konsep untuk mengundang, untuk naik panggung, 

mengalir saja. Jadi misalkan menjelang acara ada temannya Cak Nun 

yang bilang saya mau datang, yaudah nanti diminta naik panggung 

sekalian untuk silaturahmi dengan jamaah”. Jadi Maiyah tidak ada dalam 

tanda kutip mengundang orang untuk menjadi narasumber atau mohon 

                                                             
4
Ibid.  
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mengisi acara, hal ini yang juga menjadi penting karena merupakan harga 

diri dan martabat maiyah.
5
                               

Namun kemudian da’i atau pemateri utama dalam pengajian 

“Maiyah Mocopat Syafaat” adalah Cak nun dan akan diiringi musik Kyai 

kanjeng. Cak Nun memiliki pengaruh terbesar dalam keberlangsungan 

acara pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” sehingga apabila Cak Nun 

tidak dapat hadir atau mengisi acara tersebut pengajian tidak bertahan 

sampai menjelang shubuh. Pengajian akan berlanjut sampai menjelang 

shubuh apabila Cak Nun terus bersemangat dalam menyampaikan pesan-

pesan dakwahnya.
6
 

 Kyai Kanjeng merupakan kelompok musik yang ide awalnya dari 

Cak Nun lalu diciptakanlah seperangkat instrumen oleh Novi Budianto 

yang terdiri dari beberapa instrument musik. Kyai Kanjeng dihadirkan 

untuk mengiringi pengajian dengan musik disela-sela materi  untuk 

membawa membawa suasana yang hikmat, religius dan sebagai sarana 

berdoa serta perefleksi kegundahan hati dan fikiran jamaah dan mengajak 

untuk selalu mengingat Allah AWT, berdoa dan mengharap Syafaat Allah 

                                                             
5
 Wawacara dengan Helmi, pengurus progress, 21 Februari 2017:11.00 

6 Iswandi. Aktivitas Mocopat Syafaat di Desa Kasihan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten 

Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. . Skripsi Gelar Sarjana S-1 Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  
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melalui pertolongan Nabi Muhammad SAW dengan cara berdoa dan 

bersholawat dengan lagu-lagu Kiai Kanjeng tersebut.
7
 

Tidak adanya pemateri yang diundang secara khusus menggunakan 

rundown acara yang baku menyebabkan pemateri-pemateri dalam 

pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” datang dari berbagai kalangan 

yang beragam dan tidak dibatasi. Pemateri yang mengisi bisa datang dari 

tokoh masyarakat, seniman, aktivis sosial, dan bahkan kaum marginal.  

3. Materi atau pesan di “Maiyah Mocopat Syafaat”  

Materi-materi yang disampaikan di pengajian “Maiyah Mocopat 

Syafaat” Yogyakarta dalam setiap bulan menyesuaikan isu-isu yang 

sedang berkembang di masyarakat baik dari politik, ekonomi, 

pemerintahan, budaya, agama dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini agar apa yang disampaikan di pengajian “Maiyah 

Mocopat Syafaat” Yogykarta sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. 

Bahkan banyak permasalahan yang disampaikan berawal dari pertanyaan 

yang diajukan oleh jamaah “Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta yang 

dipancing oleh narasumber atau pemateri. Hal tersebut bukan berarti 

materi pembahasan yang tidak fokus namun “Maiyah Mocopat Syafaat” 

Yogyakarta berupaya agar apa yang dibahas adalah permasalah yang ada 

dibenak jamaah dan kemudian dikaji secara bersama-sama. 

                                                             
7
 Ahmad, Fatkhun Nur Roni. (2016). Musik Kiai Kanjeng Dalam Acara Maiyah Mocopat 

Syafaat Di Tamantirto Kasihan Bantul. Skripsi Gelar Sarjana S-1 Etnomusikologi. Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta.  
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Selain itu materi yang disampaikan di “Maiyah Mocopat Syafaat” 

Yogyakarta juga bervariatif tergantung keiinginan pemateri yang mengisi 

acara pada setiap tanggal 17 tiap bulannya. Materi dapat mengikuti 

latarbelakang pemateri seperti seorang penari tarian Losari yang bernama 

Nani Safitri yang menceritakan tentang tarian Losari pada “Maiyah 

Mocopat Syafaat” 17 Januari 2019. Sehingga materi atau tema yang akan 

disampaikan tidak dipublikasikan sebelumnya diinformasi jadwal dan 

agenda di website WWW.CAKNUN.COM dan poster yang diunggah di 

media sosial dari“Maiyah Mocopat Syafaat”. Poster hanya berisi tulisan 

“Maiyah Mocopat Syafaat”, tanggal dan tempat pengajian. Hal ini juga 

yang membedakan pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” dari pengajian 

lainnya. 

 Namun kemudian tidak menutup kemungkinan Cak Nun meminta 

secara khusus kepada pemateri lain untuk mengkaji suatu topik 

permasalahan. Materi-materi yang disampaikan di pengajian “Maiyah 

Mocopat Syafaat” Yogyakarta dari bulan Januari, Februari dan Maret 

2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Materi Pembahasan Mocopat Syafaat 

NO Hari/Tanggal Materi Pembahasan Pemateri 

1 Kamis,  

17 Januari 2019 

1. Teater Sengkuni 2019 

2. Hidup adalah pergerakan 

3. Tarian Topeng Losari 

4. Bagaimana peran aktor 

diluar Negara untuk 

mengamankan Negara 

1. Helmi dan Toto 

Raharjo (Moderator) 

2. Joko Tanto 

3. Pemeran di Teater 

Sengkuni, Ilustrasi 

musik Sengkuni dan 

Sutradara 

http://www.caknun.com/
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4. Nani Safitri (Penari 

tarian Topeng Losari) 

5. Cak Nun 

Aril (Peneliti 

mahasiswa S-2 

Amsterdam) 

2 Minggu, 17 

Februari 2019 

1. Kompetisi atau 

pertandingan 

2.  Makna Fastabiqul Khairats 

3. Logika 

 

1. Helmi dan Muzammil 

(Moderator) 

2. Toto Raharjo 

3. Cak Nun 

4. Munir (Maiyah Solo) 

5. Shabrang 

6. Mustofa W Hasyim 

3 Minggu,  

17 Maret 2019 

1. Perspektif dalam memahami 

sehingga resolusi kita 

semakin tajam.  

2. Meningkatkan kesadaran 

pada masyarakat yang lebih 

luas tentang isu disabilitas 

3. Perjalanan dan cara hidup 

Cak Nun 

1. Helmi (Moderator) 

2. Shabrang 

3. Tanto 

4. Anggi Asari (seorang 

Disabel dan pejuang 

hak difabel) 

5. Cak Nun 

 

4. Jamaah “Maiyah Mocopat Syafaat” 

Jamaah maiyah adalah sekumpulan orang yang duduk melingkar, 

berlapis-lapis, sebagian saling kenal, dan sebagaian lagi tidak saling kenal. 

Orang yang hadir dan mengikuti kajian “Maiyah Mocopat Syafaat” disebut 

Jamaah Maiyah dan setiap orang bebas datang untuk menghadiri pengajian 

“Maiyah Mocopat Syafaat”. Setelah waktu Sholat magrib usai, jamaah mulai 

berdatangan untuk menghadiri pengajian“Maiyah Mocopat Syafaat” 

Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan ketika 

melakukan wawancara, jamaah yang hadir berasal dari berbagai latar belakang 

yang berbeda dari mahasiswa, remaja, PNS, wiraswasta, ada yang berasal dari 
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Yogyakarta bahkan dari luar daerah Yogyakarta. Namun kemudian jamaah 

didominasi oleh laki-laki dan mahasiswa atau kalangan muda.  

5. Metode “Maiyah Mocopat Syafaat”  

Pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta merupakan 

proses kegiatan dakwah yang menggunakan metode pendekatan langsung atau 

dengan kata lain metode ceramah oleh para da’i atau pemateri dengan 

menggunakan panggung. Namun demikian panggung di pengajian “Maiyah 

Mocopat Syafaat” Yogyakarta bukan untuk tempat atau wadah bagi pemateri 

atau narasumber yang menyampaikan, melainkan mengedepankan proses 

interaksi dua arah yang aktif antara pemateri dan jamaah. 

Selanjutnya metode pendekatan langsung atau cara penyampai pesan 

dalam pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta adalah sebagai 

berikut:
8
                                                                                                                                                                                                        

a. Dengan Cara Langsung 

Metode ini menerapkan bertemunya pemateri atau narasumber 

dengan jamaah dalam suatu forum untuk mengkaji suatu persoalan 

secara bersama. Metode yang dilakukan secara langsung oleh “Maiyah 

Mocopat Syafaat” Yogyakarta ketika pengajian sedang berlangsung 

adalah sebagai berikut: 

 Menggunakan kemampuan Retorika 

                                                             
8
Iswandi. (2007). Akitivitas Pengajian Mocopat Syafaat Yogyakarta di Desa Kasihan, 

Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi Gelar 

Sarjana pada Fakultas Agama Islam Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 
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    Cak Nun menggunakan kemampuannya dalam beretorika dalam 

menyampaikan materi kepada jamaah.  

 Menggunakan pendekatan budaya setempat melalui gamelan 

musik.  

     Meotode ini menggunakan musik Kyai Kanjeng yang 

memformulasikan nyanyian Jawa ataupun lagu-lagu religi yang 

mengandung pesan-pesan agama. Musik kyiai Kanjeng akan 

mengiringi pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” disela-sela 

penyampaian materi. Musik yang dimainkan diantaranya Tombo 

ati, lir-ilir, gundul-dundul pacul, Assalamualaika, ya Nabi, dan 

Fatarmogana. 

 Menggunakan lagu atau nyanyian secara partisipatif 

    Pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” mempunyai ciri khas 

menggunakan tembang-tembang shalawat. Disela-sela pengajian 

Cak Nun akan mengajak Jamaah untuk bershalawat bersama hal ini 

juga untuk menghindari rasa bosan atau jenuh dari jamaah.  

 Menggunakan syair dan puisi 

Cak Nun menggunakan kemampuannya dalam bersyair dan 

berpuisi dalam menyampaikan suatu persoalan kepada jamaah. 

Biasanya dalam bentuk pemilihan rangkaian kata yang penuh 

makna.  

 Menggunakan kemampuan menyatukan emosi jamaah dalam 

dzikir. 
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Menggunakan emosi massa dalam dzikir membentuk 

semangat kebersamaan. Dzikir bersama akan dilakukan diakhir 

pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat. Hal ini agar jamaah 

mempunyai pemaknaan yang mendalam terhadap apa yang 

disampaikan setelah pengajian selesai. 

b. Dengan cara tidak langsung. 

Respon yang diterima penyelenggara “Maiyah Mocopat Syafaat” 

setiap pengajian berupa tulisan melalui email dari para jamaah 

selanjutnya akan menjadi bahan yang digunakan untuk menyusun buku 

bagi penerbitan progress. 

 

B. Persepsi jamaah terhadap Pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” 

Yogyakarta 

Persepsi adalah proses pemaknaan atau penafsiran informasi yang 

diterima dari alat inderawi terhadap suatu objek. Persepsi juga diartikan 

sebagai suatu pesan atau tanggapan yang diperoleh seseorang setelah 

mengadakan pengamatan langsung terhadap apa yang tersampaikan. Oleh 

karena itu persepsi bisa dikatakan sebagai inti dari sebuah proses komunikasi 

karena apabila persepsi kita tidak akurat maka proses komunikasi yang 

dilakukan tidak dapat efektif. 

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang persepsi jamaah 

terhadap pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta. Selanjutnya 

setelah peneliti melakukan proses wawancara dengan Jamaah “Maiyah 
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Mocopat Syafaat” di Yogyakarta menghasilkan beberapa jawaban telah 

peneliti simpulkan.  

Dalam mengkaji persepsi jamaah “Maiyah Mocopat Syafaat” 

peneliti meneliti dari aspek-aspek yaitu pesan atau materi yang disampaikan, 

pemateri meliputi gaya penyampaian dan pengusaan materi, metode dan 

waktu di pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta. 

Tabel 4.2  

Persepsi jamaah terhadap pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat”  

 

Aspek-Aspek Jawaban Jamaah 

a. Berdasarkan 

Materi atau Pesan 

yang disampaikan. 

1. (Lusi) Temanya nyatu aja gitu, temanya tidak sama 

dengan tema kajian lainnya. Tapi temanya tentang 

keseharian gitu, jadi saya tertariknya disitu. 

 

2. (Putro) Saya suka dengan tema yang disampaikan 

karena langsung dari kasus-kasus dimasyarakat, apa 

yang terjadi langsung dikaji di maiyah ini. Tema 

yang ada juga yang kita alami sehari-hari. Contohnya 

ada materi yang paling berkesan untuk saya yaitu 

bersyukur. Jadi dia membandingkan dirinya sendiri 

dengan keadaan saat ini. Bagaimana susahnya dia 

ketika dia awal-awal menulis, bagaimana susahnya 

dia dikehidupan yang diawal-awal dengan rumah 

yang kecil. Dengan isi orangnya tuh 1 kamar tuh 

dengan ukuran 5x8 diisi oleh 7 orang keluarga. Dan 

disitu cak nun masih bisa berkarya, nulis buku. 

Bahkan sampai dia membangun sekolah dengan 

keadaan yang sperti itu. Dari saya situ saya mulai 

membanding-bandingkan dengan diri sendiri, oiya 

syukur itu penting, dengan sedkit harta tapi kita 

bahagia dengan harga yang sedikit itu. Gitu aja mba 

 

3. (Triharyono) materi yang dibahas oleh cak nun 

ataupun informan lain jarang ditemui atau berbeda di 

tv atau di forum-forum yang lain. Contohnya satu 

bulan yang lalu, ada seorang narasumber dan yang 

diulas adalah beliau. Seorang penari lusari. Namanya 

Bu nanik. Dimana dikisahkan dari beliaunya itu yang 
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notbene tarian lusari bahkan dikenal di mancanegara, 

sudah sering keluar negeri tapi kok ya disini bahkan 

ditempatnya di losari sana, kata beliau kurang 

mendapatkan tempat. Itu kan suatu yang menurut 

saya diforum lain tidak dibahas, kalau diforum seni 

ia, tapi untuk diforum seperti ini diterima. 

 

4. (Arif) tema-tema yang disampaikan sangat update ya 

istilahnya, mengikuti persoalan yang terjadi.  Setelah 

saya dari sini atau bila tidak mengikuti pengajian 

saya juga sering baca di caknun.com, mengikuti 

instagramnya dan lain sebagainya. Banyak hal yang 

kita alami saat ini tentang politik, agama dan 

sebagainya gitu bisa kita duduk bersama disini untuk 

mengkajinya. Istilahnya posisinya ditengah-

tengahlah. Tidak berpihakan sama sekali. 

 

5. (Aisyah) terkait materinya ya semua orang bisa 

menangkap menurut saya karena dikemas, ya cak nun 

dengan bahasa yang begitu sederhana dan memang 

sasarannya itu selurut umat lah ya. Ga mesti yang 

untuk orang-orang akademisi, buktinya disini banyak 

yang hadir, non akademik juga ada. Orang jualan-

jualan juga ada. Jadi menurut saya lebih universal 

lah. Kan biasanya kajian-kajian itu dikemas seperti 

temanya ini pakai kitab ini seperti misalnya tokohnya 

jalalaludin suyuti, itu kan kaya ada pembatasan-

pembatasan dan tidak semua orang minatnya kesitu. 

Kalau ini temanya lebih menyentuh ke kehidupan 

sehari-hari, jadi agak ringan dan mudah dipahami. 

 

6. (Bu Anti) temanya apdet sih mba, mengikuti apa 

yang kita alami sehari-hari. Dan kalau saya misalnya 

hari ini temanya apa dan ternyata saya belum 

membutuhkan. Mungkin suatu saat saya menghadapi 

sesuatu itu, ternyata cocok dengan tema yang 

disampaikan, nah baru dibuka-buka lagi, saya 

searcing lagi di youtube, bulan apa saya kesini dan 

lain-lain. 

 

7. (Mardiono) menurut saya isinya bagus dan 

menghibur mba. Nek paham kadang gak, Cuma saya 

senang mendengarkan. 

 

8. (Hanif) materinya menambah luas pikiran jadi 

menenagkan. Biasanya yang direspon dan dikaji itu 



58 
 

isu yang dekat, maksudnya biasanya Cak Nun beri 

respon tapi dengan pandangan yang bagiku lebih 

memasyarakat dan kadang praksis juga. Ada materi 

yang berkesan itu materi soalan cerita wayang yang 

dikaitkan dengan cerita sekarang.  

b. Pemateri/Da’i 

 Gaya 
Penya

mpaian 

 Penguasaan 

Materi 

 

1.  (Lusi) 

 Untuk Cak Nun aku suka dari cara penyampainnya 
sih, kalau aku pribadi, menyampaikannya ga kayak 

“kamu tuh harus gini” tapi memberikan kita dua 

pilihan, nanti kita yang pilih.  . Jadi cak Nun gak 

nyuruh kita. 

  Ya sangat menguasai mba, untuk saya cak Nun 

benar-benar paham akan apa yang ia sampaikan.  

 

2. (Putro)  

 Cak nun juga mengajak kita untuk berpikir secara 
rasionalitas gitu loh, kita punya akal, punya pikiran 

percuma kalau tidak digunain. Apa lagi cak nun 

juga sering menafsirkan ayat-ayat Quran sesuai 

dengan tafsiran dia. Karena cak nun menganggap 

tafsir al-qur’an itu bukan saklek gitu loh. Siapa aja 

bisa menafsirkan dengan pikiran yang berbeda-

beda, dengan pandangan yang berbeda-beda. Kita 

boleh percaya, boleh nggak karena kan kita juga 

punya akal. 

 Ya tentu saja menguasai, karena terkadang apa 
yang disampaikan juga apa yang dialami. 

 

3. (Triharyono) 

 Cara cak Nun dalam menyampaikan menurut saya 
mudah orang pahami, mulai dari anak-anak sedikit-

sedikit juga paham. Walaupun kurang tahu kalau 

yang dari luar daerah. Sebenarnya cak nun juga 

sudah keluar daerah, istilah tidak jago kandanglah. 

Diluar negeripun sudah banyak yang mengenal 

beliau. ya, cak Nun itu mengingatkan apa yang 

dilupakan orang, selaku orang jawa beliau sangat 

menghargai sekali apa yang menjadi ciri khas orang 

jawa. Maksudnya orang jawa nusantara bukan 

semata-mata suku jawa tok saja karena memang 

nenek moyang kita dulu kan sebenarnya utuh. 

Mungkin dibilang nusantara, bukan jawa sih. Dan 

mbah nun sangat melestarikan apa yang dimiliki 

bangsa ini, khususnya kebesaran kita sebagai 

bangsa nusantara. 
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 Kalau menguasai materi justru sempit, seolah-olah 

bahannya sudah ada dan tinggal kita mengurai, 

padahal dalam setiap pertemuan itu bisa dipastikan 

juga materi itu dipikirkan saat itu juga. Soalnya kan 

apa yang ada kan kadang dari jamaah yang hadir 

juga. Untuk itu tidak bisa dipastikan nanti kita bhas 

apa, materi itu ga pasti kita tentukan. Pokoknya apa 

yang disampaikan cak Nun benar-benar apa yang ia 

ketahui.  

 

4. (Arif)     

 Mbah Nun kalau menyampaikan sesuatu sangat 
gamblang, kalau shalawat juga seringnya 

menangis, apa adanya saja. 

 Mbah Nun adalah orang sejarah hidupnya 
menyukai ilmu pengetahuan. Ya beliau sangat 

menguasai apa yang ia sampaikan karena beliau 

alami juga. Sosok mbah nun memang sangat 

multifungsi ya. Sangat multitalenta gitu. Kalau 

dibilang budayawan ya beliau juga seperti ulama. 

Yang popular dikhalayak masyarakat umum ya 

budayawan kan. Cuman bisa dibilang kyai juga. 

Tapi tidak ingin jadi kyai, istilahnya ya ingin jadi 

biasa aja gitu. Kalau menurutku beliau memang 

guru besar. 

 

5. Aisyah 

  Gaya penyampaian cak Nun ya mudah dipahami, 

sederhana dan tidak ngejlimet. Ga kaya diskusi 

ilmiah yang sampai menggunakan bahasa yang 

begitu tinggi yang pada akhirnya membuat pusing. 

Ya lagian dikajian sperti ini tidak mungkin, 

dengan kuantitas jamaah yang seperti ini 

menurutku beliahu sudah melakukan banyak hal 

yang hampir menuju kesempurnaan. Mana 

mungkin jamaah bertahan seperti kalau bukan 

karena karisma beliau. 

   Iya Cak Nun sangat menguasai apa yang ia 
sampaikan, sehingga beliau bisa menyampaikan 

dengan cara yang sederhana dan menarik. 

 

6. (Bu Anti) 

 Kebetulan bapak saya sudah meninggal, ya 
ngerasa kayak punya bapak lagi aja. Ngandeni 

putrinya, ngasih nasehat keanaknya. Ya jadi 

ngerasa weh ada bapak, ada pesan apa sih dari 
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bapak. Tidak seperti kebanyakan ustad yang harus 

A, harus B tapi mbah nun ini ada pilihan dari gusti 

Allah, tinggal kita mau milih haram atau halal. 

Jadi terserah kamu mau pilih yang mana yang 

penting kamu tuh harus rahmatan lil alamain, 

jangan sampai merugikan orang lain. 

 Kalau Mbah Nun sangat menguasai yang beliau 

sampaikan sehingga saya sendiri bisa menangkap 

apa yang dimaksud 

 

7. (Mardiono) 

 Ya bagus kalau ceramah, isinya bagus, humoris, 
bikin orang ketawa. Saya senang, di radio juga 

saya sering mendengarkan. Di adi Tv juga saya 

nonton, senang ceramahnya bagus. 

 Kalau Cak Nun menguasai mba, tapi kalau saya 
yang Kadang-kadang saya paham, kadang juga 

tidak terlalu, Cuma senang mendengarkan.  

 

8. (Hanif) 

 Cak Nun kalau menyampaikan sesuatu substansial, 

jernih, membaca keadaan masyarakat. Bahasanya 

ditata dengan kata-kata yang menarik dan dalam. 

 Ya menguasai sehingga orang tertarik dengan 
yang beliau sampaikan. 

2. Metode 

 

1. (Lusi) bagus sih, ada tanya jawab, jamaah diberi 

kesempatan untuk menyampaikan juga, ada musik 

jadi ga ngantuk. 

 

2. (Putro) menurut saya dari tempat pengajian maiyah 

beda dengan pengajian yang lain. Mungkin mba bisa 

lihat disini, biasanya tempat pengajian cowok-cewek 

pisah, tapi di mocopat syafaat ini semuanya 

membaur menjadi satu. Disini Jamaahpun bisa 

menjadi informan dalam artian belajar bareng, 

proses tanya jawabnya tidak membatas juga. Trus 

ada kyai kanjeng juga yang membuat pengajian 

menjadi tidak monoton, diskusi saja. Dan Juga sama 

kulturnya cak nun lebih ke kebudayaan, lebih ke 

lokal wisdom gitu. 

 

3. (Triharyono). Metodenya tidak pasti, soalnya apa 

yang ada itulah yang disampaikan. Tidak terikat. 

 

4. (Arif) saya kira metodenya mengalir karena 
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berangkat dari tema tersebut, ada proses tanya jawab 

dengan jamaah. Banyak warna disini ya istilahnya. 

Ada puisi dan sebagainya. Music-musiknya juga 

menginspirasi, tidak hanya tanya jawab tapi 

berbagai kombinasi, ada jazz, semuanya sangat 

kolaboratif. Ya itu yang membuat acara maiyah ini 

menarik dan berkesan gitu. 

 

5. (Aisyah) Sejauh ini dengan menghadirkan metode 

tanya jawab dalam maiyahan tetap memberikan 

ruang bagi jamaah untuk memberikan respon. 

Andaikata jamaah tidak diberi kesempatan maka 

akan monotan. Maiyah ini tidak sebatas materi dari 

awal sampai akhir, diselingi juga dengan humor 

sekali-kali, diselingin dengan musik yang kemudian 

berpengaruh untuk jamaah, walaupun tidak menutup 

kemungkinan ada yang ngantuk tapi menjadi 

penilaian dan hal positif tersendiri karena tidak 

monoton hanya materi-materi terus kan.  

 

6. (Bu Anti) ya gak membosankanlah mba, itu ada 

lagu. Komunikasinya juga dua arah, apalagi ada kyai 

kanjeng trus ada bintang tamu, kadang-kadang artis 

juga masuk sini. Sheila on sven pernah, sulis dan 

masih banyak. Walaupun itu sih Cuma hiasan-hiasan 

saja intinya ya sinau. 

 

7. (Mardiono) Sesuai dengan saya sih, paling 

berkesannya saat mendengarkan kyai kanjeng, 

musiknya kan bagus. Asyik lagunya, ada macam-

macam lah. Campuran.  

 

8. (Hanif) kalau pendapatku suka dan senang, dengan 

penyampaian yang kadang lugas, kadang pake 

sindiran yang halus tapi ngena, trus kadang angkat 

khasanah sejarah kita yang bangsa besar, senang 

dapat gambaran baru dan unik. Terus ada musik dari 

kyiai kanjeng yang bikin tidak ngantuk. 

3. Waktu (Jam, dan 

durasi) 

 

1. (Lusi). Kalau aku tidak masalah tentang durasinya, 

saya ikut semampunya saja. 

 

2. (Putro) kalau saya masalah waktu, tidak ada masalah 

kalau malam, justru malam waktu yang cocok untuk 

duduk sinau bareng. Lama juga tidak terasa karena 

suasanya asyik, ada musik, kadang puisi, 
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pembahasannya juga menarik. 

 

3. (Triharyono). Memang itu sangat menarik dalam arti 

banyak orang juga yang memandang itu sangat aneh. 

Kalau dibandingkan dengan majelis yang sejenis 

berbeda sekali dengan jam yang harus dua hari 

dalam arti pasti diatas jam 12 dan itu semua tidak 

masalah kalau saya. 

 

4. (Arif) kalau masalah waktu sih aku memang jarang 

untuk sampai selesai ya, sampai sebelum shubuh. 

Kalau masalah waktu saya kira melihat masyarakat 

yang ada disini. Khusunya disini kan kota 

pendidikan ya, mahasiswa kalau siang itu kan sangat 

tidak mendukung gitu, saya kira tepatlah waktunya. 

Kan tidak memaksakan sampai jam berapa, kalau 

aku ingin pulang sekarang ya juga gapapa. Kalau 

siang kurang tepat, ada kuliah, ada kerja dan 

sebagainya. Bahkan anak SMA kan juga banyak. 

Tidak hanya orang tua. 

 

5. (Aisyah). Sebenarnya menghadirkan waktu yang 

panjang itu ada nilai fleksibilitas. Karena waktunya 

panjang jadi orang bebas kapan aja mau datang, 

tidak mesti misalnya jam 8 harus kesini atau gak, 

apabila mereka ada kepentingan dulu baru kesini 

tapi mereka masih bisa datang karena durasinya 

panjang. Tapi terkait waktu yang lama saya secara 

pribadi tidak masalah sih karena saya memang suka. 

Durasi waktu justru memberi ruanglah, ya itu 

mungkin salah satu sehingga jamaahnya banyak. 

Durasi yang panjang orang bebas memilih untuk 

hadir kapan saja. 

 

6. (Bu Anti). Durasi yang sekarang malah kurang. 

Awal-awal emang tidak kuat begadang, tapi lama 

kelamaan mulai terbiasa, ya mungkin penyesuaian 

aja. 

 

7. (Mardiono). Saya tidak keberatan, tidak masalah. 

Saya kan sambil jaga parkir juga. Mendatangkan 

uang juga, uangnya untuk dana desa 

 

8. (Hanif). Kalau saya pribadi dan teman-teman sangat 

tidak keberatan kalau masalah waktu, justru malam 

adalah waktu yang pas aja buat diskusi dan kajian 
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gitu. 

 

a. Pesan atau Materi yang disampaikan 

Pesan atau materi merupakan salah satu unsur utama dalam dakwah 

dan memiliki kekuatan yang luar biasa.
9
 Dan pesan yang disampaikan 

memiliki peluang terbuka untuk dimaknai secara berbeda oleh setiap 

penerima pesan atau dalam penelitian ini adalah jamaah pengajian 

“Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta yang selanjutnya akan 

disingkat pengajian MMS Yogyakarta. 

Berdasarkan tabel 4.2 mendapatkan hasil mengenai persepsi jamaah 

terhadap terhadap materi atau pesan yang disampaikan di pengajian 

MMS Yogyakarta. Adapun hasil yang diperoleh dari persepsi jamaah 

terhadap pesan atau materi yang disampaikan di pengajian MMS 

Yogyakarta adalah positif. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

wawancara yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan jawaban jamaah 

pesan atau materi yang disampaikan di MMS Yogyakarta memiliki 

beberapa kelebihan yaitu: 

1) Tema mengikuti persoalan atau isu yang terjadi di masyarakat. 

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh beberapa jamaah 

yang menjadi informan penelitian. Informan Putro mengatakan 

bahwa ia menyukai tema yang disampaikan di pengajian MMS 

                                                             
9
 Basit, Abdul.(2013).Filsafat Dakwah.Jakarta: Rajawali Pers. 
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Yogyakarta karena langsung dari kasus-kasus yang terjadi di 

masyarakat. Informan Arif juga mengatakan serupa bahwa tema 

yang disampaikan mengikuti persoalan yang sedang terjadi. 

Begitupun dengan informan Hanif yang mengatakan bahwa 

biasanya yang dikaji di pengajian MMS Yogyakarta adalah isu-

isu yang sedang dekat atau dengan kata lain sedang terjadi. 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa materi-materi 

yang disampaikan di pengajian MMS Yogyakarta dalam setiap 

bulan menyesuaikan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat 

baik dari politik, ekonomi, pemerintahan, budaya, agama dan hal-

hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dengan agar 

apa yang disampaikan di pengajian MMS Yogykarta sesuai dengan 

yang dibutuhkan masyarakat. 

Persepsi bersifat selektif yang artinya seseorang hanya akan 

mempersepsi apa yang menjadi kebutuhannya. Materi-materi yang 

disampaikan di pengajian MMS Yogyakarta dipersepsikan oleh 

jamaah sesuai dengan kebutuhan mereka.  

 

2) Tema berbeda dengan forum pengajian lain. 

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh beberapa jamaah 

yang menjadi informan penelitian. Informan Lusi mengatakan 

bahwa tema yang disampaikan di pengajian MMS Yogyakarta 
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tidak sama dengan kajian lain pada umumnya. Hal serupa 

dikatakan informan Triharyono bahwa Materi yang dibahas oleh 

Cak Nun ataupun informan lain jarang ia temui atau berbeda di 

Telivisi ataupun di forum-forum pengajian lain. Triharyono 

memberi contoh seorang pemateri yang bernama Nanik dan 

berprofesi sebagai penari losari pada MMS Yogyakarta bulan 

Januari 2019.  

Hal ini disebabkan di pengajian MMS Yogyakarta 

memberikan ruang bagi pemateri dengan berbagai latarbelakang 

yang berbeda seperti ketika Nani Safitri sebagai seorang penari 

Tari topeng Losari menjadi salah satu pemateri di pengajian 

MMS Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2019. Hal seperti ini 

tidak ada di pengajian atau forum lain yang serupa.   

Persepsi bersifat selektif yang berarti bahwa orang akan 

menerima banyak rangsangan dari alat inderanya namun tentu 

saja ia tidak menafsirkan semua rangsangan yang diterima tetapi 

menafsirkan rangsangan yang menarik perhatiannya saja. 

Keberadaan pengajian MMS Yogyakarta yang menonjol karena 

berbeda dengan pengajian pada umumnya menjadi daya tarik 

tersendiri bagi jamaah pengajian.  

3) Tema menyangkut kehidupan sehari-hari. 
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Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh beberapa jamaah 

yang menjadi informan penelitian. Informan Lusi yang 

mengatakan bahwa ia merasa tertarik dengan pengajian MMS 

Yogyakarta karena tema yang disampaikan mengenai kehidupan 

sehari-hari. Informan Putro juga mengatakan bahwa tema yang 

disampaikan adalah apa yang ia alami dalan keseharian 

hidupnya. Ia memberi contoh bahwa Cak Nun pernah 

menyampaikan materi tentang bersyukur dengan mencontohkan 

kehidupan pribadi Cak Nun. 

Salah satu ketertarikan jamaah terhadap pengajian MMS 

Yogyakarta adalah materi-materi yang disampaikan adalah 

mengenai persoalan yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Hal 

tersebut sesuai dengan kebutuhan jamaah sendiri.  

 

4) Tema Universal mudah dipahami dan menghibur. 

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh jamaah yang 

menjadi informan penelitian. Informan yang bernama Aisyah 

mengatakan bahwa semua orang dapat memahami apa yang 

disampaikan di pengajian MMS Yogyakarta karena dikemas 

oleh Cak Nun dengan bahasa yang sederhana karena memang 

sasarannya seluruh umat, bukan hanya kalangan akademisi saja. 
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Ketika pesan dakwah ingin disampaikan kepada jamaah 

atau sasaran dakwah, maka posisi dan situasi jamaah perlu 

dipertimbangkan keberadaannya.
10

 Hendaknya pesan dakwah 

yang disampaikan dalam konteks lokalitas dari jamaah atau 

sasaran dakwah. Hal tersebut agar pesan dakwah dapat diterima 

karena sesuai dengan kebutuhan jamaah. Di pengajian MMS 

Yogyakarta pesan dakwah disesuaikan dengan jamaah MMS 

Yogyakarta yang begitu beragam, tidak hanya untuk satu 

kalangan saja misalnya kalangan akademisi seperti mahasiswa. 

b. Pemateri di Pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat”  

Pemateri yang dihadirkan di pengajian MMS Yogyakarta datang dari 

berbagai kalangan yang beragam, mulai dari tokoh masyarakat, 

seniman, aktivis sosial, dan bahkan kaum marginal. Pemateri-pemateri 

yang akan mengisi pengajian MMS tidak ditentukan secara baku atau 

mempunyai rundown yang jelas sehingga jamaah pun tidak secara 

pasti pemateri yang akan mengisi pengajian setiap waktu pengajian. 

Namun kemudian pemateri inti dan pasti ada dalam pengajian MMS 

adalah Cak Nun dan Kyai kanjeng. Sehingga rata-rata jamaah yang 

hadir karena ingin mendengar kajian ilmu dari Cak Nun. 

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh hasil mengenai persepsi jamaah 

terhadap pemateri atau da’i di pengajian MMS Yogyakarta. Adapun 

                                                             
10

 Ibid. Basit, Abdul.Filsafat Dakwah. Op.Cit 
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hasil yang diperoleh adalah persepsi jamaah terhadap Cak Nun sebagai 

pemateri inti di pengajian MMS Yogyakarta adalah positif, hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan. 

 

1) Gaya Penyampaian 

Adapun persepsi informan jamaah terhadap gaya 

penyampaian Cak Nun adalah positif. Berdasarkan hasil 

wawancara informan mengatakan bahwa Cak Nun dalam 

menyampaikan atau mengkaji suatu persoalan menggunakan 

gaya bahasa yang sederhana, ditata dengan kata-kata yang 

menarik dan dalam sehingga apa yang disampaikan menjadi 

menarik dan mudah dipahami. Pemilihan gaya bahasa ini karena 

Cak Nun ingin apa yang disampaikan menyentuh semua 

kalangan. Seperti yang dikatakan informan Aisyah bahwa apa 

yang disampaikan mudah dipahami dan tidak membuat pusing, 

tidak seperti diskusi ilmiah yang menggunakan bahasa yang 

tinggi dan membuat pusing.   

Selain itu Cak Nun sangat gamblang dalam 

menyampaikan sesuatu dan mengajak jamaah untuk berpikir 

rasional atau menggunakan akalnya untuk berpikir. Cak Nun 

ketika mengkaji sesuatu tidak menyuruh jamaah untuk 

melakukan suatu hal karena perbuatan yang benar akan tetapi 

Cak Nun memberikan pilihan yang benar dan salah, kemudian 
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jamaah dipersilahkan untuk memilih. Seperti yang dikatakan 

informan Putro bahwa Cak Nun mengajak jamaah MMS 

Yogyakarta untuk berpikir secara rasional karena telah diberikan 

akal yang percuma kalau tidak digunakan. 

Bahkan ada informan yang mengatakan bahwa Cak Nun 

ketika menyampaikan sesuatu seperti seorang Bapak yang 

sedang menasehati anaknya. 

2) Penguasaan Materi 

Adapun persepsi informan jamaah terhadap gaya 

penyampaian Cak Nun adalah positif. Berdasarkan hasil 

wawancara informan mengatakan bahwa Cak Nun sangat 

menguasai apa yang disampaikan karena Cak Nun sendiri 

adalah seorang pembelajar yang dari sejarah hidupnya mencintai 

ilmu pengetahuan dan terkadang apa yang disampaikan adalah 

pengalaman hidup Cak Nun. Bahkan Informan Triharyono tidak 

sepakat dengan pernyataan “menguasai yang disampaikan”, 

karena menurutnya justru mempersempit makna. Ia mengatakan 

apa yang disampaikan oleh Cak Nun adalah apa yang 

terpikirkan pada saat itu juga atau dengan kata lain tidak 

menyiapkan bahan materi terlebih dahulu. Cak Nun 

menyampaikan apa yang benar-benar diketahuinya. 
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Penguasaan cak Nun terhadap yang ia sampaikan 

membuat jamaah mudah memahami dan tertarik terhadap apa 

yang disampaikan oleh Cak Nun. 

 

 

c. Metode Pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” 

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh hasil mengenai persepsi jamaah 

terhadap metode yang digunakan di pengajian MMS Yogyakarta. 

Adapun hasil yang diperoleh adalah persepsi jamaah terhadap 

pengajian MMS Yogyakarta positif, hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

wawancara yang dilakukan di lapangan. Metode yang digunakan di 

MMS sesuai yang diinginkan jamaah yaitu:  

1) Menggunakan metode komunikasi dua arah atau tanya jawab.  

Metode ini memberikan ruang kepada jamaah 

menyampaikan pendapatnya atau apa yang diketahui.  Seperti yang 

dikatakan informan Aisyah bahwa dengan menghadirkan metode 

tanya jawab dalam MMS Yogyakarta dapat memberikan ruang 

bagi jamaah untuk memberikan respon apa yang dipikirkannya 

atau feedback sehingga tidak menjadi monoton jika hanya 

pembicara saja. Panggung digunakan untuk interaksi aktif antara 

pemateri dan jamaah. 
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2) Menggunakan musik Kyai Kanjeng 

Hal yang membedakan yang membedakan MMS dengan 

pengajian pada umumnya adalah keberadaan musik Kyai Kanjeng. 

Musik kyai kanjeng akan mengiringi pengajian MMS disela-sela 

materi. Kehadiran kyai Kanjeng memberikan warna tersenderi atau 

membuat pengajian tidak monoton sehingga jamaah tidak jenuh 

atau mengantuk ketika kajian sedang berlangsung. Informan Lusi 

mengatakan keberadaan musik Kyai Kanjeng membuatnya tidak 

mengantuk. Hal serupa dikatakan oleh Informan Arif mengatakan 

bahwa keberadaan musik-musik Kyai Kanjeng yang menginspirasi 

dari berbagai kombinasi seperti jazz yang kolaboratif membuat 

pengajian MMS menjadi menarik dan berkesan. 

Penggunaan musik kyai kanjeng di sela-sela menjadi salah 

satu cara dakwah kreatif. Hal tersebut menarik perhatian jamaah 

untuk menghadiri pengajian karena suasana pengajian yang 

menyenangkan dan juga membuat jamaah tidak jenuh dengan 

materi-materi yang disampaikan. 

3) Tempat duduk tidak dibatasi 

Jawaban sedikit berbeda datang dari salah seorang jamaah 

yang bernama Putro, ia mengatakan metode di pengajian MMS 

Yogyakarta adalah jamaah dapat duduk membaur baik laki-laki 

dan perempuan tidak dipisahkan. Jamaah dipersilahkan duduk 

dimana saja dan tidak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. 
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Hal tersebut memberikan keluwesan bagi sehingga suasana 

pengajian menjadi lebih santai bagi jamaah. 

Stimulus cenderung memperhatikan sesuatu karena mempunyai 

sifat yang menonjol seperti kontras atau baru. Metode yang digunakan 

Pengajian MMS Yogyakarta mennjadi menonjol dari pengajian pada 

umumnya karena memberikan warna baru yang berbeda seperti 

kehadiran musik kyai kanjeng disela-sela materi. Selain itu tempat 

duduk yang tidak dibatasi atau tidak dipisah antara perempuan dan 

laki-laki seperti pada pengajian pada umumnya dipersepsikan jamaah 

sebagai bentuk keluwesan tersendiri. 

d. Waktu di pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta 

Berdasarkan tabel 1.2 diperoleh hasil mengenai persepsi jamaah 

terhadap durasi waktu di pengajian MMS Yogyakarta yang dimulai 

dari pukul 20.00-03.00 WIB atau sampai menjelang Shubuh. Adapun 

hasil yang diperoleh adalah persepsi jamaah terhadap pengajian MMS 

Yogyakarta adalah jamaah tidak keberatan durasi waktu di MMS 

Yogyakarta yang tidak seperti pengajian umumnya. Menurut informan 

Arif, MMS yang dilaksanakan pada malam hari dengan durasi waktu 

yang panjang terdapat nilai flesibilitas artinya jamaah dapat hadir 

kapan saja setelah menyelesaikan kepentingan pribadinya terlebih 

dahulu. Malam hari juga cocok dengan kondisi Yogyakarta sebagai 

kota pelajar.  
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Jamaah juga dapat hadir dan pulang kapan saja sesuai keinginannya 

karena di MMS tidak mengikat atau mengharuskan jamaah datang 

sesuai rundown acara. Apabila jamaah hanya ingin mendengarkan 

kajian dari cak Nun maka jamaah bisa datang di jam-jam akhir atau 

pertengahan jam pengajian. Apabila jamaah ingin mengikuti kajian 

dari pemateri-pemateri lain jamaah dapat hadir dari awal pengajian 

dimulai. 

Namun kemudian jamaah MMS Yogyakarta didominasi oleh jamaah 

yang berjenis kelamin laki-laki. Seorang informan yang berjenis 

kelamin perempuan dan telah berstatus sebagai ibu rumah tangga 

mengaku tidak keberatan dengan durasi waktu meskipun harus 

beradaptasi terlebih dahulu hingga akhirnya lama-kelamaan ia mulai 

terbiasa. Ketika diwawancarai Ibu Anti turut serta membawa anaknya 

yang masih berumur tiga tahun. Ibu Anti berada sedikit jauh dari lokasi 

panggung MMS yaitu didalam salah satu ruangan TKIT Alhamdulillah 

agar lebih nyaman dan dapat menidurkan anaknya dengan tetap 

mendengar kajian dari Cak Nun hingga selesai.                                                                     

Tahap paling penting dalam persepsi adalah proses merespon 

ataupun menginterpretasikan informasi yang yang diperoleh dari salah satu 

alat indera atau proses stimulus. Akan tetapi kita tidak bisa 

menginterpretasikan makna dari setiap objek secara langsung karena namun 

mengenterpretasikan makna informs yang dipercaya mewakili objek tersebut. 
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam proses 

mempersepsi sesuatu terdapat istilah “Perhatian” atau atensi. Maksud 

perhatian disini adalah kita hanya memperhatikan hingga menafsirkan 

rangsangan yang menarik perhatian kita saja. Selain itu kita juga cenderung 

objek yang kontras atau berbeda. Berdasarkan jawaban informan diatas dapat 

diketahui bahwa pengajian MMS Yogyakarta banyak diminati oleh jamaah 

karena memberikan warna-warna baru dan berbeda dengan pengajian pada 

umumnya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban informan dalam mempersepsikan 

pengajian MMS Yogkarta. Jamaah mengatakan materi, pemateri, metode 

maupun waktu di pengajian MMS Yogyakarta berbeda dengan pengajian-

pengajian lain. Sebagai contoh metode yang digunakan yaitu menggunakan 

metode tanya jawab sebesar-besarnya antara pemateri atau da’i sehingga 

panggung yang ada tidak hanya diperuntukan kepada pemateri namun juga 

untuk jamaah, selain itu pengajian MMS Yogyakarta juga menggunakan 

musik kyai kanjeng yang menghibur dan juga mengandung nilai-nilai 

relegiusitas. Jamaah juga mempersepsikan bahwa durasi waktu yang panjang 

di pengajian MMS Yogyakarta mengandung nilai fleksibelitas bagi jamaah 

sehingga bisa datang kapan saja setelah menyelesaikan keperluan pribadinya. 

  

C. Motivasi Jamaah dalam Menghadiri Pengajian “Maiyah Mocopat 

Syafaat” Yogyakarta 

Motivasi adalah salah satu faktor psikologis dan merupakan 

pendorong yang berasal dari diri individu untuk melakukan suatu tingkah laku 
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atau perbuatan. Motivasi yang kuat akan membuat seseorang bertahan 

melakukan suatu aktivitas demi mencapai tujuan akhirnya. 

Motivasi sebagai kekuatan pendorong seseorang untuk beraktivitas 

pada dasarnya dirangsang oleh adanya berbagai macam kebutuhan dan tujuan 

yang hendak dipenuhinya. Kebutuhan manusia itu beragam. Pada dasarnya 

kebutuhan individu akan suatu hal akan mendorong ia untuk melakukan suatu 

perbuatan. Motivasi adalah pendorong setiap jamaah yang datang untuk 

mengikuti pengajian MMS Yogyakarta dan setiap jamaah memiliki motivasi 

yang dibawa masing-masing sesuai kebutuhannya. 

Berikut adalah tabel hasil wawancara yang telah peniliti lakukan 

dengan beberapa jamaah MMS Yogyakarta. 

Tabel 4.3  

Motivasi jamaah menghadiri pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat”  

Nama Jamaah Jawaban Jamaah 

1. Lusi 

 

Kajiannya beda dengan pengajian biasanya. Aku seringnya lihat di 

youtube dan kajiannya memasyarakat bangat. Makanya datang jauh-

jauh dari jalan magelang kesini. 

2. Putro 

 

Yang memotivasi, karena pertama saya masih ga berilmu. Saya 

masih bau kencurlah ibaratnya. Belum tahu apa-apa. Rasulullah saja 

memerintahkan kita untuk belajar dari lahir sampai ke liang lahat. 

Ditambah lagi yang kedua di Mocopat syafaat ini tuh, mungkin dari 

pembicaranya saja yaitu Cak Nun caranya dia menyampaikan 

berbeda dari ustad lain. Kayak tidak menyampaikan dari hadits ini, 

ayat ini tapi lebih ke aksiologinya gitu. Langsung ke aksinya, kasus-

kasus dimasyarakat, apa yang terjadi langsung diselesaikan disitu. 

Juga sama kulturnya cak nun lebih ke kebudayaan, lebih ke lokal 

wisdom gitu. Dia yang menyampaikan kita yang kerasa oiya kayak 

gini, oiya kayak gitu ya, oiya benar juga. Kalau dipikirkan secara 

logika ya ada masukannya gitu, semuanya masuk gitu.  

Saya juga seringnya datang tepat waktu supaya bisa mengikuti 

rangkaian acara mulai ngaji, shalawat, diskusi dair pemateri-pemateri 

lain trus terakhir Mbah un. Nah yang berkesan dan salah satu 
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motivasi juga di maiyah ini juga menggunakan shalawat untuk 

menyatukan jamaah. 

3. Triharyono Kalau saya seperti hp kan dicas, saya juga manusia ketika saya sudah 

menemukan titik jenuh maka disinilah saya cas diri saya lagi. Selain 

itu ya mengkaji ilmu juga, kan banyak yang disampaikan. Seperti 

yang sedang berlangsung sekarang kan diskusi dimana materi yang 

mereka bahas nanti oleh cak nun ataupun informan lain jarang 

ditemui di tv atau di forum-forum yang lain mungkin akan berbeda. 

Karena saya dirumah juga ada pengajian tapi malah jarang 

berangkat. Tapi disini selama saya tidak ada kendala untuk kesini ya 

saya berangkat. 

4. Arif     Saya termotivasi mengikuti karena maiyahan sebenarnya cukup 

menghibur, karena saya menemukan apa istilahnya, bukan hanya 

tema-temanya juga ya akan tetapi aku menemukan jati diriku disini. 

Mbah Nun sendiri mengatakan bahwa temukan dirimu di maiyah. 

Aku terus mencari aja. Ngalir aja, aku tidak punya kepentingan 

apapun disini. Niatku kesini juga ya untuk sinau aja. Tapi motivasi 

terbesar saya ya ingin mencari jati diri saya. 

5. Aisyah Pertama, pribadi cak nun itu sendiri, beliau orang yang luar biasa 

berjasa untuk wilayah kami. Sulawesi barat mekar berkat bantuan 

beliau juga. Itu ada jasa beliau disitu sehingga Sulawesi barat yang 

awalnya bagian dari Sulawesi selatan akhirnya berpisah. Kedua, 

sebelum saya melihat beliau secara langsung disini, saya sudah 

mengikuti kajian beliau yang berada diluar jogja. Ya keinginan saya 

untuk terus mengikuti kajian beliau. Yang ketiga, yang memikat itu 

adalah materinya tadi. Banyak hal yang disampaikan beliau itu betul-

betul mengena gitu, ya mengena dengan pribadi saya secara entah itu 

pengalaman hidup saya. Ada kata-kata tersendiri yang diucapkan 

beliau itu menggugah.  

6. Bu Anti Motivasinya saya kesini kalau ngerasa lagi tidak seimbang, kesini 

akan seimbang lagi aja gitu. Rasanya kalau kesini selesai semua 

masalah. Liat Mbah Nun rasanya energinya positifnya besar. Saya 

merasa disini energinya besar aja gitu jadi kesini untuk ngecas diri 

lagi. Kata si mbah, disini kita belajar untuk seimbang lagi menjadi 

manusia. Sinau bareng, ngakak bareng. Selain itu ya saya ingin 

sinau, belajar disini. Jadi rasanya nyambung aja gitu, bila ada 

permasalahan apa misalnya sama teman, sama sistem pendidikan dan 

lain-lain tiba-tiba disini dari narasumber atau apanya memberikan 

solusi. Dan bisa jadi materi yang disampaikan berbeda tapi solusi 

datang dari teman yang mengikuti maiyahan. Maiyah itu bukan 

hanya ilmu yang didapatkan dari narasumber tapi bisa jadi teman 

kita, orang-orang disekitar misalnya kita ng-teh atau ngopi, dari ibu 

itu kita dapat ilmu apa. Jadi saya kesini juga bisa mendapat teman, 

ngumpul dengan teman-teman jamaah yang membagi pengalaman 

atau ilmu apa gitu. 
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7. Mardiono 

 

Motivasinya ya senang, senang dengar musik kyai kanjeng sambil 

mendengarkan ceramah-ceramah. Trus Cuma pengen nambah 

kenalan juga sama siapa gitu sama ini sambil jaga parkir. Dulu 

belum ada jaga parkir gini, akhirnya warga sini kerjamasama dengan 

pihak maiyah dan akhirnya warga yang jaga parkir.  

8. Hanif  Awalnya penasaran karena testimony Dosen ust Fathur katanya 

Emha bagus ceramahnya dengan pendekatan kebudayaan, trus 

setelah itu datang dengan teman-teman ke MMS. Motivasi kedua 

karena telah baca karya Emha (Anekdot demokrasinya, budaya 

tanding, Indonesia bagian dari desa saya, markesot bertutur, terakhir 

gelandangan di Negeri sendiri) dan dulu di Tv lokal seneng dengar 

kajian ceramah Emha yang di Jawa timur, bangbangwetan.  Kesini-

sini setelah ikut jadi suka ikut Maiyah karena pendekatannya Emha 

kemasyarakatan dan pada dasarnya senang wilayah atau bahasan 

sosial gitu, jadi saya nyaman aja. 

 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam di tabel 4.3 ada beberapa 

alasan jamaah mengikuti pengajian MMS Yogyakarta, meliputi: 

1. Mendengar kajian dari Cak Nun 

Ketika peneliti melakukan wawancara pada umumnya beberapa dari 

jamaah yang menjadi informan mengatakan bahwa mereka menghadiri 

MMS Yogyakarta karena senang dengan sosok Cak Nun mulai dari 

caranya menyampaikan materi, pendekatan yang dilakukan Cak Nun 

maupun dari kepribadian Cak Nun. Seperti yang dikatakan informan Putro 

yang mengatakan bahwa salah satu motivasi datang ke MMS Yogyakarta 

adalah karena pembicaranya Cak Nun. Menurut Putro, Cak Nun dalam 

menyampaikan sesuatu berbeda dengan Ustad-ustad lain, seperti tidak 

menyampaikan dari hadits ini ataupun ayat ini namun lebih ke 

aksiologinya atau berasal dari kasus-kasus yang ada dimasyarakat dan 

langsung diselesaikan di pengajian MMS Yogyakarta. 



78 
 

Informan bernama Aisyah yang berasal dari Sulawesi Tengah Barat 

juga mengatakan bahwa pertama kali ia mendengarkan kajian dari Cak 

Nun di Sulawesi Barat dan ketika ia melanjutkan pendidikan Magister di 

Yogyakarta, ia ingin terus menghadiri kajian dari Cak Nun salah satunya 

kajian rutin MMS Yogyakarta. Aisyah menambahkan bahwa Cak Nun 

adalah sosok yang sangat berjasa dalam pemekaran Sulawesi barat 

menjadi Provinsi dan juga banyak hal yang disampaikan oleh Cak Nun 

sesuai dengan hal pribadi yang ia rasakan. 

Beberapa jamaah yang menjadi informan mengaku datang dengan 

tujuan secara khusus untuk mendengar kajian dari Cak Nun. Mereka yang 

datang secara khusus karena Cak Nun biasanya datang diatas jam 22.00 

atau 23.00 WIB bagian Cak Nun mengisi pengajian MMS Yogyakarta. 

Dari hasil pengamatan peneliti ketika bagian Cak Nun berbicara jumlah 

jamaah yang hadir lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu suasana 

jamaah yang sebelumnya kelihatan berbicara dengan temannya menjadi 

lebih fokus memperhatikan. 

Jamaah yang hadir karena ingin mendengar kajian oleh Cak Nun 

didorong atau digerakkan oleh motivasi intrinsik atau keinginan yang 

berasal dari diri individu itu sendiri. Hal ini disebabkan Cak Nun adalah 

sosok yang sangat disegani dan dihormati karena ilmu dan kepribadiannya. 

Materi atau pesan mengenai persoalan-persoalan yang dikaji oleh Cak Nun 

ataupun dari gaya penyampaian Cak Nun sendiri membuat jamaah 
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terdorong untuk terus mengikuti kajiannya. Mendengar kajian dari Cak 

Nun menjadi kepuasan tersendiri bagi jamaah.  

 

2. Sinau atau belajar mencari ilmu 

Pada umumnya jamaah yang hadir di pengajian MMS Yogyakarta 

datang dengan tujuan sinau atau belajar untuk mendapatkan pengatahuan 

dengan beragamnya persoalan yang dikaji di MMS. Informan Putro 

mengatakan bahwa motivasi utama ia mengikuti kajian MMS Yogyakarta 

karena ia merasa masih belum memiliki pengetahuan dan Rasulullah SAW 

dalam haditsnya memerintahkan untuk menuntut ilmu hingga ke liang 

lahat. 

Informan Triharyono juga mengatakan bahwa salah satu motivasinya 

mengikuti pengajian MMS Yogyakarta adalah karena ada banyak hal yang 

dikaji dan disampaikan di pengajian MMS Yogyakarta yang berbeda 

dengan forum atau pengajian lain. Informan Bu Anti mengatakan bahwa 

tujuannya datang adalah untuk sinau atau belajar di pengajian MMS 

Yogyakarta.  

Berdasarkan teori macam-macam motivasi atas terjadinya, jamaah 

yang hadir dengan tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan didorong 

oleh motivasi instrinsik atau dorongan dari dalam dirinya sendiri. Jamaah 

didorong oleh kebutuhan dirinya untuk memperoleh ilmu yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk memaknai, mengatasi persoalan dalam 

hidupnya, dan juga untuk mengenal lebih dekat dengan Tuhannya. 
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Selain itu jika ditinjau dari sudut asalnya, jamaah yang hadir dengan 

tujuan untuk sinau atau belajar memperoleh ilmu pengetahuan didorong 

motivasi theogenetis yang berasal dari interaksi manusia dengan 

Tuhannya. Motif ini membuat manusia untuk hidup dan bertingkah laku 

sebagaimana apa yang diyakininya. Seperti kebutuhan manusia akan 

pengetahuan mengenai kitab ataupun pedoman hidupnya untuk 

mendekatkan dirinya dengan Tuhan-Nya. Kebutuhan tersebut akan 

mendorong manusia untuk mencari tahu atau mempelajari hal tersebut.  

Dari hasil wawancara peneliti dengan jamaah pengajian MMS 

Yogyakarta, ditemukan bahwa beberapa jamaah datang untuk sinau atau 

belajar mencari ilmu. Materi-materi atau persoalan yang dikaji di MMS 

Yogyakarta diarahkan Cak Nun agar jamaah dapat menggunakan akalnya 

untuk bersama-sama mencari kebenaran sehingga mengetahui, memahami 

dan mendekatkan diri dengan Allah SWT. Terdapat nilai-nilai kebajikan 

dalam apa yang disampaikan Cak Nun kepada jamaah. 

3. Mengisi energi 

Beberapa jamaah yang menjadi informan penelitian mengaku hadir 

dengan tujuan untuk mengisi energi mereka di MMS Yogyakarta. 

Banyaknya persoalan yang terjadi dikesehariannya membuat jamaah 

datang ke MMS untuk mendapatkan energi positif karena mereka 

mengaku di MMS banyak energi positif yang datang baik dari pemateri 

maupun sesama teman jamaah. Informan Triharyono mengatakan bahwa 

sebagaimana mana telepon genggam yang butuh di isi dayanya atau di 
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charger maka Triharyono juga datang ke pengajian MMS Yogyakarta 

untuk mengisi daya atau men charger dirinya. Informan Bu Anti juga 

mengatakan bahwa ia datang ke pengajian MMS Yogyakarta ketika 

merasa tidak seimbang sehingga dengan datang mendengar kajian dari 

Cak Nun dan pembicara lain ia merasa seimbang kembali dan seperti 

selesai semua masalah hidupnya. Bu Anti merasa terdapat energi positif 

ketika melihat Cak Nun. 

Berdasarkan teori macam-macam motivasi atas terjadinya, jamaah 

yang hadir dengan tujuan untuk mendapatkan energi didorong oleh 

motivasi instrinsik atau dorongan dari dalam dirinya sendiri. Jamaah 

didorong oleh kebutuhan dari dalam dirinya untuk memperoleh energi 

positif dari tempat lain setelah ia mendapatkan berbagai energi negatif dari 

berbagai persoalan hidupnya.  

4. Berkumpul dengan teman 

Beberapa jamaah mengaku datang dengan tujuan untuk berkumpul 

dengan teman ataupun bisa mendapatkan teman baru di MMS Yogyakarta. 

Tempat pengajian yang tidak dibatasi dengan aturan yang terikat membuat 

jamaah yang datang bisa duduk dimana saja dan berkumpul bersama 

teman-temannya. Bahkan jamaah bisa mendapat teman atau kenalan baru 

di MMS Yogyakarta. Informan Bu Anti mengatakan bahwa belajar di 

Maiyah bukan hanya mendapatkan ilmu dari narasumber ataupun pemateri 

namun bisa juga dari sesame jamaah MMS yang hadir. Salah satu motivasi 

ibu Anti hadir adalah dapat mendapat teman baru yang dapat saling 
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berbagi pengalaman ataupun ilmu pengetahuan. Informan Mardiono 

mengatakan hal serupa bahwa ia juga ingin menambah kenalan di 

pengajian MMS Yogyakarta sambil jaga parkir. 

Berdasarkan teori macam-macam motivasi ditinjau dari sudut 

asalnya, jamaah yang hadir dengan tujuan untuk berkumpul dengan teman 

ataupun ingin mendapat kenalan teman baru didorong oleh motivasi 

sosiogenetis yaitu motif yang dipelajari manusia dan didapatkan seiring ia 

berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya seperti kebutuhan 

seseorang untuk bergaul atau mendapat teman baru.  Beberapa Jamaah 

pengajian MMS Yogyakarta yang datang karena didorong atau dimotivasi 

oleh kebutuhan dirinya untuk berkumpul dengan teman ataupun 

kemungkinan mendapat kenalan teman baru. Hal disebabkan manusia 

adalah makhluk sosial yang senang berkumpul dan membutuhkan orang 

lain dalam hidupnya. 

5. Menghibur diri 

Beberapa jamaah yang datang ke MMS Yogyakarta dengan tujuan 

untuk mendapatkan hiburan. Mereka mengatakan bahwa MMS adalah 

pengajian yang cukup menghibur mereka. Hal ini disebabkan pengajian 

MMS Yogyakarta agar MMS Yogyakarta menjadi tempat berkumpul, 

belajar dan bergembira bersama. Cak Nun seringkali menyisipkan humor 

di materi yang disampaikan. Selain itu kehadiran kyai kanjeng yang siap 

memainkan berbagai variasi musik yang menghibur jamaah. Informan 4 
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Arif mengatakan bahwa ia termotivasi mengikuti MMS Yogyakarta karena 

maiyahan sebenarnya cukup menghibur. 

Kebutuhan seseorang terhadap sesuatu yang menghibur 

mendorongnya atau memotivasi ia untuk bergerak dan memperoleh 

kebutuhannya. Dorongan ini berasal dari dalam diri seseorang sehingga 

disebut motivasi instrinsik.  Ada suatu kebutuhan untuk menghilangkan 

rasa ingin yang ada pada diri individu yang bersangkutan. 

 

6. Rekomendasi dari orang lain. 

Dari hasil wawancara ada jamaah yang mengaku mengikuti 

pengajian atas rekomendasi dari orang lain. Informan 8 Hanif mengatakan 

bahwa motivasi awal ia mengikuti MMS Yogyakarta karena rekomendasi 

dari salah seorang dosennya di kampus. 

Berdasarkan teori macam-macam motivasi atas terjadinya, jamaah 

yang hadir atas rekomendasi oleh orang lain didorong oleh motivasi 

Ekstrinsik yaitu motivasi yang dilakukan karena adanya dorongan dari 

pihak lain atau luar. Rekomendasi atau dorongan dari orang yang 

dihormati ataupun dipercaya memberikan kesan yang positif sehingga 

keinginan mengikuti kajian tersebut lebih besar. 

Perlu ditegaskan bahwa motivasi erat kaitannya dengan tujuan. 

Tujuan akan mendorong atau mengerakkan seseorang untuk mencapai apa 

yang dituju. Biasanya tujuan berangkat dari kebutuhan yang ingin dicapai, 

dan kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Sehingga motivasi sangat 
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bervariasi, ada yang bawaan atau dorongan dari dalam dirinya tanpa 

dipelajari atau motivasi instrinsik dan ada yang diperoleh atau dipelajari dari 

orang lain maupun lingkungannya atau yang disebut motivasi ekstrinsik. Ada 

jamaah yang datang karena motivasi sosiogenetis yang dipelajari manusia 

dari lingkungan tempat ia tinggal dan ada juga yang datang karena motivasi 

teogenetis yang berasal dari interaksi manusia dengan Tuhannya dan 

membuat manusia untuk hidup dan bertingkah laku sebagaimana apa yang 

diyakininya. Hal ini menyebabkan setiap jamaah datang dengan dorongan 

atau motivasi yang berbeda-beda. 

Selain berdasarkan jawaban dari jamaah maka dapat diketahui bahwa 

setiap jamaah MMS Yogyakarta tidak hanya datang dengan satu motivasi 

atau dengan kata lain jamaah datang dengan motif bergabung. Jamaah datang 

dengan beberapa motivasi sekaligus. Misalnya Bu Anti yang datang dengan 

motivasi belajar atau mendengar kajian dari Cak Nun mempunyai motif lain 

yaitu ingin mendapatkan teman baru sesame jamaah pengajian MMS 

Yogyakarta. 
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D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Persepsi Jamaah 

Terhadap Pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta 

Secara umum adanya perbedaan persepsi dari jamaah Maiyah 

Mocopat Syafaat Yogyakarta dapat didukung oleh latarbelakang para jamaah 

itu sendiri. Aspek penyebab perbedaan persepsi dalam penelitian ini antara 

lain, yaitu: 

1. Perbedaan Berdasarkan pendidikan Jamaah 

Latarbelakang Pendidikan seseorang merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi persepsi seseorang. Berdasarkan data dari hasil 

wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan diperoleh bahwa 

jamaah MMS Yogyakarta didominasi oleh mahasiswa, baik yang sedang 

menempuh ataupun tingkat pendidikan terakhirnya sebagai mahasiswa 

tingkat sarjana dan magister. Jamaah yang sedang menempuh ataupun 

tingkat pendidikan terakhirnya Sekolah Menengah Atas (SMA) kebawah 

tergolong sedikit.  

Pada umumnya persepsi jamaah terhadap aspek materi atau pesan 

yang disampaikan pemateri di pengajian MMS Yogyakarta dengan 

latarbelakang sebagai mahasiswa, baik yang sedang menempuh ataupun 

tingkat pendidikan terakhirnya sebagai mahasiswa tingkat sarjana dan 

magister adalah positif. Hal ini dapat dibuktikan dengan pada hasil 

wawancara dengan informan 5 (Aisyah) seorang mahasiswa seorang 

mahasiswi magister mengatakan bahwa materi yang disampaikan di 
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pengajian MMS Yogyakarta lebih universal untuk seluruh umat. Setiap 

orang baik kalangan akademisi maupun non akademesi seperti orang-

orang yang berjualan bisa memahami karena oleh Cak Nun dengan 

bahasa yang sederhana. Tidak seperti kajian-kajian lain yang temanya 

menggunakan kitab dari seorang tokoh sehingga seperti memunculkan 

batasan-batasan karena tidak semua orang minat dengan kajian seperti 

itu. Tema-tema di Pengajian MMS Yogyakarta lebih menyentuh 

kehidupan sehari-hari sehingga lebih ringan dan mudah dipahami. 

Selanjutnya mengenai persepsi terhadap aspek Pemateri atau da’i di 

pengajian MMS Yogyakarta adalah positif. Aisyah mengatakan bahwa 

gaya penyampaian Cak Nun sebagai pemateri utama di pengajian MMS 

Yogyakarta adalah mudah dipahami, sederhana dan tidak ngejlimet. 

Tidak seperti diskusi ilmiah yang menggunakan bahasa yang tinggi dan 

membuat pusing. Mengenai penguasaan materi dari pemateri, Aisyah 

mengatakan Cak Nun sangat menguasai apa yang disampaikan sehingga 

Cak Nun dapat menyampaikan sesuatu dengan cara yang sederhana dan 

menarik. 

Mengenai persepsi terhadap aspek metode di pengajian MMS 

Yogyakarta, Aisyah mengatakan dengan menghadirkan metode tanya 

jawab memberikan bagi jamaah untuk memberikan respon karena jika 

jamaah tidak diberi kesempatan maka pengajian akan menjadi monoton. 

Selain itu di pengajian MMS Yogyakarta tidak sebatas materi dari awal 
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sampai akhir namun juga diselingi dengan humor sekali-kali, musik 

yang kemudian berpengaruh untuk jamaah yaitu tidak mengantuk. 

Dan terakhir Aisyah juga memberikan persepsi yang positif 

mengenai durasi waktu di pengajian MMS Yogyakarta. Aisyah mengaku 

tidak keberatan dengan durasi waktu, ia mengatakan menghadirkan 

waktu yang panjang terdapat nilai fleksibilitas. Karena waktunya 

panjang jadi orang bebas kapan saja mau datang, tidak harus mengikuti 

dari jam 20.00 ketika pengajian dimulai. Apabila jamaah ada 

kepentingan mereka dapat menyelesaikannya terlebih dahulu karena 

durasi waktu yang panjang. Durasi waktu justru memberikan ruang bagi 

jamaah. Hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan jamaah MMS 

Yogyakarta yang banyak.  

Jawaban berbeda peneliti dapatkan ketika mewawancarai Mardiono, 

seorang jamaah dengan pendidikan terakhir sebagai SMA. Mengenai 

persepsi terhadap aspek materi ia mengatakan isi materi yang 

disampaikan bagus walaupun kadang ia tidak memahaminya namun ia 

senang mendengarkan saja. Selanjutnya mengenai aspek gaya 

penyampain pemateri mardiono juga hanya mengatakan senang dan 

sering mendengarkan ceramah Cak Nun di Radio dan televisi. Mengenai 

penguasaan pemateri, Mardiono mengatakan bahwa Cak Nun menguasai 

apa yang disampaikannya tetapi Mardiono kadang memahaminya dan 

kadang tidak terlalu paham.  
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Mengenai Metode yang digunakan di pengajian MMS Yogyakarta, 

Mardiono mengatakan metodenya sesuai dengan Mardiono karena 

menggunakan musik Kyai Kanjeng yang bagus dan asyik didengarkan. 

Dan terakhir mengenai waktu di pengajian MMS Yogyakarta Mardiono 

mengatakan tidak keberatan karena ia sambil menjaga parkir kendaraan 

jamaah juga. 

Seseorang akan menafsirkan sesuatu objek yang menarik 

perhatiannya atau biasa disebut atensi. Hal ini disebabkan banyak sekali 

rangsangan yang diterima oleh alat inderawi dan tidak mungkin 

ditafirkan semuanya. Berdasarkan jawaban informan penelitian diatas, 

bahwa faktor pendidikan mempengaruhi persepsi seseorang. Informan 

dengan latarbelakang sebagai mahasiswa memiliki atensi atau perhatian 

yang lebih terhadap materi yang disampaikan, pemateri atau da’i, 

metode dan durasi waktu pengajian MMS Yogyakarta dibanding jamaah 

dengan latarbelakang pendidikan SMA. 

 

2. Perbedaan Berdasarkan Pekerjaan Jamaah. 

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Mengenai persepsi jamaah terhadap aspek materi atau pesan 

yang disampaikan pemateri di pengajian MMS Yogyakarta dengan 

kesibukan sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah positif. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan pada hasil wawancara dengan informan 3 

(Triharyono) yang bekerja sebagai PNS mengatakan bahwa materi-
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materi yang disampaikan di pengajian MMS Yogyakarta berbeda 

dengan forum pengajian lain. Di Pengajian MMS Yogyakarta 

seringkali mengangkat tema yang tidak mendapat tempat dan 

diterima pengajian lain seperti ketika MMS Yogyakarta kedatangan 

pemateri seorang penari lusari. Informan 6 (Bu Anti) yang bekerja 

sebagai PNS juga mengatakan mengenai persepsinya mengenai 

materi yang disampaikan di MMS Yogyakarta adalah tema-tema 

yang disampaikan uptodate atau dengan kata lain mengikuti 

persoalan yang sedang terjadi. Selain itu tema yang disampaikan 

juga tentang apa yang dialami sehari-hari sehingga dapat diterapkan 

ketika membutuhkan. 

Selanjutnya mengenai persepsi terhadap aspek Pemateri atau 

da’i di pengajian MMS Yogyakarta mendapatkan respon yang 

positif. Informan 3 (Triharyono) mengatakan bahwa gaya 

penyampaian Cak Nun sebagai pemateri utama di pengajian MMS 

Yogyakarta mudah dipahami oleh semua orang bahkan anak atau 

remaja pun sedikit-sedikit dapat memahami. Sedangkan untuk 

penguasaan materi justru akan mempersempit makna ketika 

menggunakan kata menguasa materi yang disampaikan. Hal ini 

disebabkan materi yang disampaikan adalah materi yang terpikirkan 

saat pengajian berlangsung. Materi yang disampaikan adalah apa 

yang benar-benar diketahui. Informan 6 (Bu Anti) juga 

mengutarakan pendapat mengenai persepsinya mengenai Pemateri 
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atau da’i di pengajian MMS Yogyakarta yaitu gaya penyampaian 

Cak Nun dalam menyampaikan sesuatu ialah menyampaikan apa 

yang dilupakan orang. Cak Nun menghargai apa yang menjadi ciri 

khas dari suku jawa, bukan hanya suku jawa tapi sangat melestarikan 

kebesaran sebagai bangsa Nusantara. Cak Nun dalam menyampaikan 

seperti seorang bapak menasehati anaknya. Cak Nun memberikan 

dua pilihan salah dan benar, selanjutnya diberikan kebebasan untuk 

memilih. Sedangkan untuk penguasaan materi Bu Anti mengatakan 

Cak Nun sangat mengusai apa yang disampaikan sehingga orang 

juga dapat menangkap apa yang dimaksud oleh Cak Nun.  

Dan terakhir kedua informan juga memberikan persepsi yang 

positif mengenai durasi waktu di pengajian MMS Yogyakarta yang 

dimulai dari pukul 20.00-03.00 WIB atau menjelang sholat shubuh. 

Kedua informan merasa tidak keberatan dengan durasi waktu di 

pengajian MMS Yogyakarta. Meskipun Bu Anti mengaku ia harus 

beraptasi dan menyesuaikan ketika diawal mengikuti pengajian. 

Sedangkan menurut Triharyono durasi waktu di pengajian MMS 

Yogyakarta justru menjadi daya Tarik tersendiri jika dibandingkan 

dengan majelis lain yang sejenis.   

b. Supir 

Mengenai persepsi jamaah terhadap aspek materi atau pesan 

yang disampaikan pemateri di pengajian MMS Yogyakarta dengan 
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kesibukan sebagai supir adalah positif. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan pada hasil wawancara dengan informan 7 (Mardiono) yang 

bekerja sebagai supir. Namun begitu jawaban yang sedikit berbeda 

peneliti dapatkan ketika mewawancarai Mardiono, Menurutnya isi 

pesan atau materi yang disampaikan bagus dan menghibur. Mardiono 

mengaku kadang ia tidak paham namun senang mendengar apa yang 

disampaikan di pengajian MMS Yogyakarta. 

Selanjutnya mengenai persepsi terhadap aspek Pemateri atau 

da’i di pengajian MMS Yogyakarta mendapatkan respon yang 

positif. Ketika ditanya mengenai gaya penyampaian pemateri 

Mardiono mengatakan bahwa Cak Nun bagus dalam menyampaikan 

sesuatu, isi materinya bagus dan humoris sehingga membuat orang 

tertawa. Mardiono juga mengatakan Cak Nun menguasai materi yang 

disampaikan. 

Mengenai persepsi terhadap aspek metode di pengajian MMS 

Yogyatarta, Mardiono mengatakan metode yang ada sesuai dengan 

dirinya karena menggunakan musik kyai kanjeng yang bagus dan 

menghibur. 

Dan terakhir Mardiono juga memberikan persepsi yang 

positif mengenai durasi waktu di pengajian MMS Yogyakarta. 

Mardiono ia tidak keberatan dengan durasi waktu pengajian MMS 
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Yogyakarta karena sambil menjaga parkir yang nanti uangnya untuk 

keperluan Desa Tamantirto. 

 

 

c. Wiraswasta 

Mengenai persepsi jamaah terhadap aspek materi atau pesan 

yang disampaikan pemateri di pengajian MMS Yogyakarta dengan 

kesibukan sebagai wiraswasta adalah positif. Hal ini dapat 

dibuktikan pada hasil wawancara dengan informan 1 (Lusi) yang 

bekerja sebagai Wiraswasta. Lusi mengatakan bahwa temanya 

menyatu, tidak sama dengan tema pengajian pada umumnya dan 

membahas kejadian sehari-hari. Hal itu yang membuat lusi tertarik 

dengan pengajian MMS Yogyakarta. 

Selanjutnya mengenai persepsi Lusi terhadap aspek Pemateri 

atau da’i di pengajian MMS Yogyakarta adalah positif. Ketika 

ditanya mengenai gaya penyampaian pemateri ia mengatakan 

menyukai cara penyampaian cak Nun yang selalu memberikan dua 

pilihan agar jamaah memilih bukan menyuruh jamaah untuk memilih 

satu pilihan. Mengenai penguasaan materi Lusi mengatakan Cak Nun 

benar-benar paham tentang apa yang disampaikan. 
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Mengenai persepsi terhadap aspek metode di pengajian MMS 

Yogyakarta, Lusi mengatakan bagus dengan adanya proses tanya 

jawab antara pemateri dengan jamaah sehingga jamaah mendapat 

kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.  Selain itu 

keberadaan musik kyai kanjeng membantu karena ia tidak 

mengantuk. 

Dan terakhir Lusi juga memberikan persepsi yang positif 

mengenai durasi waktu di pengajian MMS Yogyakarta. Lusi 

mengatakan durasi waktu tidak menjadi permasalahan baginya, ia 

akan mengikuti pengajian MMS Yogyakarta semampunya.  

d. Serabutan 

Persepsi informan 4 (Arif) sebagai jamaah yang bekerja 

serabutan terhadap aspek materi atau pesan yang disampaikan 

pemateri di pengajian MMS Yogyakarta adalah positif. Arif 

mengatakan tema-tema yang disampaikan sangat uptodate atau 

mengikuti persoalan yang sedang terjadi. Persoalan yang sedang 

dialami baik tentang politik, agama dan sebagainya dikaji bersama di 

pengajian MMS Yogyakarta. Dan posisi jamaah dalam menyikapi 

adalah berada ditengah-tengah atau tidak berpihak disatu sisi. 

Selanjutnya mengenai persepsi Arif terhadap aspek Pemateri 

atau da’i di pengajian MMS Yogyakarta adalah positif. Ketika 

ditanya mengenai gaya penyampaian pemateri ia mengatakan Cak 

Nun sangat gamblang ketika menyampaikan sesuatu contohnya 
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ketika shawalat pun Cak Nun sering menangis karena sifatnya yang 

apa adanya. Mengenai penguasaan materi Arif mengatakan Cak Nun 

adalah sosok yang dalam sejarah hidupnya menyukai ilmu 

pengetahun sehingga ia sangat menguasai apa yang disampaikan 

karena apa disampaikan adalah apa yang dialami juga. 

Mengenai persepsi terhadap aspek metode di pengajian MMS 

Yogyakarta, Arif mengatakan metode yang digunakan mengalir 

mengikuti tema dan terdapat proses tanya jawab. Selain itu pengajian 

MMS Yogyakarta juga memiliki banyak warna karena menggunakan 

puisi dan musik-musik yang menginspirasi dengan berbagai 

kombinasi mulai dari jazz dan sebagainya. Hal tersebut yang 

membuat pengajian MMS Yogyakarta menjadi menarik dan 

berkesan. 

Dan terakhir Arif juga memberikan persepsi yang positif 

mengenai durasi waktu di pengajian MMS Yogyakarta. Arif 

mengatakan walaupun ia jarang mengikuti pengajian MMS 

Yogyakarta sampai selesai namun menurutnya durasi waktu sesuai 

kondisi masyarakat khususnya Yogyakarta sebagai kota pendidikan. 

Apabila pengajian di siang hari tidak mendukung kondisi mahasiswa 

atau kurang relevan karena kuliah, kerja dan sebagainya. Dan tidak 

ada pemaksaan bagi jamaah untuk mengikuti pengajian sampai jam 

berapa, apabila ingin pulang tidak apa-apa atau diperbolehkan. 
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Pekerjaan merupakan salah satu faktor sosial yang berpengaruhi 

terhadap persepsi seseorang. Berdasarkan jawaban informan dapat 

diketahui bahwa latarbelakang pekerjaan yang dimiliki seseorang dapat 

mempengaruhi atensi atau perhatian jamaah dalam mempersepsikan atau 

menafsirkan aspek materi yang disampaikan, pemateri atau da’i, metode 

dan durasi waktu di pengajian MMS Yogyakarta.  

3. Perbedaan berdasarkan Latar belakang organisasi agama 

Peneliti melakukan wawancara dengan informan 8 (Hanif) sebagai 

jamaah dengan latarbelakang mengikuti organisasi Islam 

Muhammadiyah dan informan 2 (Putro) sebagai jamaah dengan latar 

belakang mengikuti organisasi islam NU. Kedua informan memberikan 

persepsi yang positif terhadap aspek materi atau pesan yang disampaikan 

pemateri di pengajian MMS Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan pada hasil wawancara dengan informan 8 (Hanif) mengatakan 

materi yang disampaikan menambah luas pikiran sehingga menenangkan 

diri. Selain itu juga mengkaji isu yang dekat dengan maksud Cak Nun 

memberikan respon terhadap persoalan yang sedang terjadi dengan 

pandangan yang lebih memasyarakat dan praksis. Materi yang 

membuatnya terkesan adalah materi soal cerita wayang yang dikaitkan 

dengan cerita sekarang. Begitupun Putro mengatakan ia menyukai tema-

tema yang disampaikan karena langsung dari kasus-kasus yang sedang 

terjadi dimasyarakat dan apa yang dialami sehari-hari. Salah satu tema 
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yang berkesan bagi Putro adalah ketika Cak Nun menyampaikan tema 

tentang bersyukur yang ia bandingkan dengan kondisi cak Nun sendiri. 

Selanjutnya mengenai persepsi kedua informan terhadap aspek 

Pemateri atau da’i di pengajian MMS Yogyakarta adalah positif. Ketika 

ditanya mengenai gaya penyampaian pemateri, Hanif mengatakan Cak 

Nun ketika menyampaikan sesuatu secara substansial, jernih, dan 

membaca keadaan masyarakat. Bahasa yang digunakan juga ditata 

dengan kata-kata yang menarik dan dalam maknanya. Mengenai 

penguasaan materi, Hanif mengatakan Cak Nun menguasai sehingga 

orang pun tertarik dengan apa yang disampaikan. Sedangkan mengenai 

gaya penyampaian pemateri Putro mengatakan Cak Nun mengajak 

jamaah untuk berpikir secara rasional karena kita punya pikiran, 

percuma kalau tidak digunakan. Mengenai penguasaan materi Putro 

mengatakan Cak Nun menguasai apa yang disampaikan karena 

terkadang apa yang disampaikan adalah yang dialami. 

Mengenai persepsi terhadap aspek metode di pengajian MMS 

Yogyakarta, Hanif mengatakan suka terhadap metode yang ada dengan 

penyampaian yang kadang lugas, kadang memakai sindiran yang halus 

tapi kena, dan mengangkat khasana sejarah Indonesia sebagai bangsa 

yang besar. Hanif mengaku senang karena mendapat gambaran baru dan 

unik. Selain itu kehadiran musik kanjeng membuat tidak mengantuk. 

Sedangkan Putro mengatakan pengajian MMS Yogyakarta berbeda 

dengan pengajian lain karena jamaah dapat membaur menjadi satu baik 
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laki-laki ataupun perempuan, terdapat proses tanya jawab yang tidak 

dibatasi sehingga jamaah pun dapat menjadi narasumber, terdapat musik 

Kyai kanjeng yang membuat pengajian tidak monoton dan terakhir 

pengajian MMS Yogyakarta menggunakan pendekatan kebudayaan atau 

lebih ke lokal wisdom. 

Dan terakhir mengenai persepsi terhadap aspek durasi waktu di 

pengajian MMS Yogyakarta, Hanif mengatakan sangat tidak keberatan 

bahkan menurutnya malam hari adalah waktu yang tepat untuk diskusi 

dan mengikuti kajian ilmu. Sama halnya dengan Hanif, Putro juga 

mengatakan tidak keberatan dan justru malam hari adalah waktu yang 

tepat untuk belajar bersama di pengajian MMS Yogyakarta. Durasi 

waktu yang lama menjadi tidak terasa karena suasana pengajian yang 

asyik, terkadang ada musik, puisi dan pembahasan yang menarik. 

Perbedaan organisasi agama yang diikuti oleh jamaah dapat 

mempengaruhi atensi dalam mempersepsikan pengajian MMS 

Yogyakarta. Jamaah dengan latarbelakang mengikuti organisasi Islam 

NU memiliki atensi yang lebih terhadap shalawat-shalawat yang 

dibawakan di pengajian MMS Yogyakarta, dibanding dengan jamaah 

dengan latarbelakang mengikuti organisasi islam Muhammadiyah. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi 

perbedaan persepsi jamaah terhadap pengajian MMS Yogyakarta adalah 

faktor sosial yaitu proses menangkap arti atau menafsirkan objek-objek sosial 

dan kejadian yang kita alami di lingkungan kita. Salah satu prinsip dari 



98 
 

persepsi sosial adalah persepsi bersifat selektif yang berarti bahwa orang akan 

menerima banyak rangsangan dari alat inderanya namun ia tidak bisa 

menafsirkan semua rangsangan yang diterima. Seseorang akan menafsirkan 

rangsangan yang menarik perhatiannya saja atau disebut atensi. Atensi 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.  

Faktor internal meliputi kondisi psikologis yaitu pengaharapan, 

kemauan, kemarahan dan faktor sosial dalam penelitian ini meliputi 

pendidikan, pekerjaan, dan organisasi islam yang diikuti. Perbedaan 

latarbelakang pendidikan, pekerjaan dan organisasi islam yang diikuti 

mempengaruhi atensi jamaah dalam menafsirkan atau mempersepsikan 

pengajian MMS Yogyakarta. 

Sedangkan faktor ekternal meliputi gerakan, intensitas, kebaruan 

ataupun hal kontras suatu objek. Keberadaan pengajian MMS Yogyakarta 

yang berbeda dengan pengajian pada umumnya membuat jamaah tertarik 

dengan pengajian ini. 

 

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Motivasi Jamaah 

Terhadap Pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta  

Telah dijelaskan di BAB II bahwa ketidaksamaan motivasi dari 

setiap orang bisa saja menimbulkan perbuatan atau tingkah laku yang sama. 

Seperti setiap jamaah datang dengan motivasi yang berbeda-beda ke suatu 

forum pengajian. Ada yang datang karena tertarik dengan materi-materi yang 
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disampaikan, ada juga yang datang karena suka dengan pemberi materi atau 

ustad yang menyampaikan dan ada yang datang karena suasana pengajian 

yang menyenangkan.  

Motivasi seseorang akan cenderung dipengaruhi oleh latarbelakang 

dari individu baik pengalaman dan perkembangan dalam individu maupun 

pengaruh dari luar yang ia terima. Dalam penelitian ini aspek-aspek perbedaan 

motivasi antara lain: 

1. Perbedaan Berdasarkan Pendidikan Jamaah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi 

motivasi seseorang. Pendidikan membuat seseorang akan mampu 

mengoptimalkan pikiran, perasaan, rasa tanggap, daya ingat, kemauan 

dan sebagainya. Hal tersebut merupakan unsur-unsur dari kejiwaan 

sebagai sarana yang sangat penting untuk menumbuhkan ataupun 

merangsang motivasi yang semakin kuat yang lahir dalam diri 

seseorang.  

Berdasarkan data dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti di 

lapangan diperoleh bahwa jamaah MMS Yogyakarta rata-rata sedang 

menempuh ataupun tingkat pendidikan terakhirnya sebagai mahasiswa 

tingkat sarjana dan magister. Sedangkan jamaah yang sedang menempuh 

ataupun tingkat pendidikan terakhirnya Sekolah Menengah Atas (SMA) 

kebawah tergolong sedikit. Banyaknya mahasiswa yang mendominasi 

pengajian MMS Yogyakarta didukung oleh fakta bahwa Yogyakarta 

adalah kota pelajar. Sehingga Yogyakarta dipenuhi oleh orang-orang 
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yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan tujuan untuk 

menuntut ilmu. 

Banyak informan jamaah dengan latarbelakang mahasiswa 

menyatakan motivasi mereka mengikuti pengajian MMS Yogyakarta 

adalah untuk sinau atau belajar dan mengkaji ilmu pengetahuan. Seperti 

jamaah yang bernama Aisyah seorang mahasiswi magister mengatakan 

bahwa yang memikat dari pengajian MMS Yogyakarta adalah materi 

yang disampaikan. Seorang jamaah bernama putro, seorang mahasiswa 

semester IV sarjana juga mengatakan demikian bahwa motivasinya 

adalah karena ia merasa belum berilmu dan ingin memperoleh ilmu di 

pengajian MMS Yogyakarta. 

Mereka merasa perlu menambah ilmu pengetahuan yaitu dengan 

mengikuti pengajian MMS Yogyakarta. Hal ini didukung oleh materi-

materi yang disampaikan di pengajian MMS Yogyakarta adalah 

mengenai persoalan yang sedang terjadi atau isu-isu terdekat hingga 

materi tentang persoalan pada kehidupan sehari-hari.  

Jawaban berbeda peneliti dapatkan ketika mewawancarai Mardiono, 

seorang jamaah dengan pendidikan terakhir sebagai SMA. Mardiono 

mengatakan bahwa motivasi pertamanya mengikuti pengajian MMS 

Yogyakarta adalah pengajian yang menghibur dengan kehadiran musik 

Kyai Kanjeng sambil ia mendengarkan ceramah-ceramah. Selain itu 

Mardiono juga ingin menambah kenalan baru di MMS Yogyakarta. 
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Pendidikan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi 

motivasi seseorang. Pendidikan membuat sesorang untuk mampu 

mengoptimalkan pikiran, perasaan, rasa tanggap, daya ingat, kemauan 

dan sebagainya yang merupakan unsur-unsur dari kejiwaan sebagai 

sarana yang penting untuk menumbuhkan maupun merangsang motivasi 

seseorang. Berdasarkan jawaban infroman penelitian diatas dapat 

membuktikan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap motivasi jamaah 

untuk mengikuti pengajian. Jamaah dengan pendidikan yang lebih tinggi 

memiliki kesadaran, perhatian dan tingkat motivasi yang lebih jelas yaitu 

sinau atau belajar dan mengkaji ilmu pengetahuan sebagaimana tujuan 

dari forum pengajian MMS Yogyakarta. 

 

2. Perbedaan Berdasarkan Pekerjaan Jamaah. 

Pekerjaan adalah salah satu faktor internal yang mempengaruhi 

motivasi seseorang. Pekerjaan yang dimiliki seseorang dapat 

mempengaruhi motivasinya dalam melakukan kegiatan dan 

memutuskan hal-hal tertentu diluar pekerjaannya. Motif yang ia 

memiliki akan disesuaikan atau dipengaruhi oleh kebutuhan yang ia 

miliki. Berikut adalah perbedaan motivasi jamaah berdasarkan 

pekerjaannya: 

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan jamaah yang bekerja 

sebagai PNS diperoleh jawaban yang mirip yaitu motivasi pertama 
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menghadiri MMS Yogyakarta untuk mengisi kembali energi di 

pengajian MMS Yogyakarta setelah mendapat banyak persoalan 

dengan pekerjaannya. Informan yang bernama Triharyono dan Bu Anti 

mengatakan hal serupa bahwa di MMS Yogyakarta terdapat banyak 

energi positif.  

Mereka juga mengatakan bahwa mereka datang dengan Motivasi 

untuk belajar karena banyak persoalan yang dibahas di pengajian 

MMS Yogykarta. Selanjutnya apa yang dipelajari akan bermanfaat 

untuk kehidupan mereka termasuk untuk masalah pekerjaan.  

Jamaah datang dengan motivasi untuk belajar dan ilmu yang 

diperoleh diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang 

sedang dihadapi dikehidupan lingkungan pertemanannya maupun 

pekerjaannya.  

b. Supir 

Jawaban berbeda peneliti dapatkan ketika mewawancarai Mardiono 

seorang jamaah yang bekerja sebagai supir. Mardiono adalah 

penduduk asli desa Tamantirto tempat diselanggarakan pengajian 

MMS Yogyakarta. Ia mengatakan motivasinya ke MMS Yogyakarta 

karena suka mendengar musik-musik dari kyai kanjeng yang 

menghibur. Selain itu ia juga ingin menambah kenalan teman baru di 

pengajian MMS Yogyakarta. Hal ini dapat disebabkan pekerjaan 

mardiono sebagai seorang supir yang cukup menguras banyak tenaga. 
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Sehingga ketika mengikuti pengajian MMS Yogyakarta yang 

diselenggarakan di malam hari ia lebih fokus dengan musik kyai 

kanjeng yang menghibur dibanding materi yang disampaikan.  

c. Wiraswasta  

Dari hasil wawancara dengan informan bernama Lusi yang bekerja 

sebagai seorang wirawasta, diperoleh jawaban bahwa motivasinya 

datang ke MMS Yogyakarta karena pengajian MMS Yogyakarta 

berbeda dengan pengajian lainnya dan lebih memasyarakat. Ia 

mengatakan rela datang jauh-jauh dari jalan Magelang ke MMS 

Yogyakarta. Pekerjaannya sebagai seorang wirswasta yang lebih 

fleksibel membuat ia dapat menghadiri MMS Yogyakarta. 

d. Serabutan  

Peneliti melakukan wawancara dengan Arif, seorang jamaah yang 

bekerja serabutan atau seseorang yang bekerja apa saja yang bisa 

dikerjakan. Diperoleh hasil bahwa motivasi utama ia mengikuti 

pengajian MMS Yogyakarta adalah untuk mencari jati dirinya dan ia 

berharap dapat menemukan jati dirinya di MMS Yogyakarta baik 

diperoleh dari tema-tema yang disampaikan ataupun jamaah MMS 

Yogyakarta yang hadir. Selain itu Arif juga mengatakan pengajian 

MMS Yogyakarta cukup mengibur untuk dirinya. 

e. Mahasiswa 

Dari hasil wawancara dengan informan yang berlatarbelakang 

mahasiswa pada umumnya motivasi mereka mengikuti pengajian 
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MMS Yogyakarta adalah untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Hal ini 

disebabkan Mahasiswa adalah individu yang kesibukan atau pekerjaan 

utamanya adalah belajar.  

Selain itu semangat ataupun kesadaran memperoleh ilmu 

pengetahuan sangat tinggi. Dengan beragamnya materi-materi dan 

mengkaji isu-isu terdekat ataupun persoalan yang terjadi membuat 

MMS Yogyakarta menjadi pengajian yang sangat diminati mahasiswa. 

Hal ini dapat dilihat dari dominan jamaah pengajian di MMS 

Yogyakarta adalah mahasiswa. 

Pekerjaan merupakan salah satu faktor internal yang dapat 

mempengaruhi motivasi seseorang. Jenis pekerjaan dapat 

mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan kegiatan diluar 

pekerjaannya. Hal ini disebabkan juga karena motivasi yang ia memiliki 

dapat diawali atau disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya dan 

terdapat perbedaan penggunaan energi fisik maupun waktu ditiap 

pekerjaan.  

Berdasarkan hasil penelitian jenis pekerjaan mempengaruhi motivasi 

jamaah dalam mengikuti pengajian MMS Yogyakarta. Sebagai contoh 

jamaah dengan pekerjaan sebagai PNS menghadiri pengajian dengan 

motivasi ingin mengisi energi dan sinau atau belajar di pengajian MMS 

Yogyakarta dengan harapan ilmu yang diterima dapat bermanfaat untuk 

mengatasi persoalan-persoalan dipekerjaannya. Sedangkan Jamaah 

dengan pekerjaan sebagai supir yang cenderung menggunakan energi 



105 
 

fisik lebih banyak, menghadiri pengajian MMS Yogyakarta dengan 

motivasi untuk menghibur diri sebagai kebutuhannya setelah lelah 

bekerja.  

3. Perbedaan berdasarkan Latar belakang organisasi agama 

Organisasi agama yang diikuti oleh seseorang dapat mempengaruhi 

motivasi seseorang dalam melakukan suatu tingkah laku. Hal ini karena 

seseorang cenderung mengikuti paham dan kebiasaan dari organisasinya. 

Seperti organisasi Islam Muhammadiyah dan NU. Kedua organisasi 

tersebut memiliki perbedaan pola pandang yang tentu saja berpengaruh 

terhadap anggota tiap organisasi.   

Pengajian MMS Yogyakarta terdapat shalawat bersama diawal 

pengajian sebelum penyampaian materi. Dalam Organisasi Nu gemar 

membaca sholawat (diba’an) sedangkan organisasi Muhammadiyah 

tidak mengadakan majlis diba’. 

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan jamaah yang bernama 

Hanif dengan latar belakang mengikuti organisasi Muhammadiyah, 

diperoleh jawaban bahwa motivasinya menghadiri MMS Yogyakarta 

karena telah membaca beberapa buku karya Emha atau Cak Nun. Dan 

setelah mengikuti pengajian MMS Yogyakarta atas rekomendasi 

dosennya, hanif mengaku senang mengikuti MMS Yogyakarta karena 

pendekatannya Emha yang menggunakan pendekatan kemasyarakatan. 

Selanjutnya ketika peneliti bertanya mengenai pandangannya sebagai 
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orang Muhammadiyah terhadap pengajian MMS Yogyakarta yang 

menggunakan shalawat. 

Sedangkan ketika peneliti melakukan wawancara dengan jamaah 

yang bernama Putro dengan latar belakang mengikuti organisasi NU, 

diperoleh jawaban bahwa salah satu yang berkesan dan salah satu 

motivasinya mengikuti pengajian MMS Yogyakarta adalah 

menggunakan shalawat sebagai pemersatu dan penarik perhatian jamaah. 

Putro datang tepat waktu saat pengajian dimulai agar dapat mengikuti 

rangkaian pengajian MMS Yogyakarta yaitu  pembacaan ayat suci al-

Qur’an, shalawat bersama, diskusi dari pemateri-pemateri yang hadir 

dan terakhir materi dari Cak Nun sebagai pemateri inti “Maiyah 

Mocopat Syafaat”. 

Dari jawaban diatas dapat diketahui bahwa perbedaan organisasi 

agama menjadi faktor pembeda motivasi jamaah dalam mengikuti 

pengajian MMS Yogyakarta. Namun bukan menjadi penghalang bagi 

warga Muhammadiyah untuk tidak mengikuti pengajian MMS 

Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena didalam pengajian MMS 

Yogyakarta tidak ada aturan yang mengikat untuk jamaah.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa perbedaan motivasi 

jamaah dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari masing-

masing jamaah. Faktor internal meliputi faktor pendidikan dan faktor 

pekerjaan yang dimiliki oleh jamaah. Faktor eksternal meliputi 

organisasi agama yang diikuti oleh jamaah. 
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