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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. DAKWAH

1. Definisi Dakwah

Dakwah merupakan warisan para Nabi dan Rasul. Maka dari itu seorang

pengemban dakwah, harus benar memahami Islam secara benar dan mendalam,

kemudian harus pula memahami esensi dakwah itu seperti apa dan bagaimana.

Kemudian harus pula memahami begitu dasyatnya tantangan dalam mendawakan

kebenaran. Cemohan, makian, kriminalisasi, persekusi, bahkan penindasan oleh

kaum penguasa akan menimpa para pendakwah yang tetap istiqamah dalam jalan

dakwah yang sesuai dengan dakwah yang Rasulullah Muhammad

gariskan/contohkan. Hal semacam inilah yang pasti akan didapatkan oleh

pengemban dakwah dalam menyeruh amal ma’ruf nahi munkar. Karena bukan

dakwah namanya kalau tidak mendapatkan pertentangan dari pelaku

kemungkaran.

Secara etimologi “dakwah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar

dari kata kerja yaitu da’a, yad’u, da’watan yang artinya ajakan, seruan, undangan

atau mengajak, memamggil atau menyeru”.1

Secara terminologi “dakwah adalah segala usaha dan kegiatan yang
disengaja dan berencana dalam wujud sikap, ucapan dan perbuatan yang
mengandung ajakan atau seruan, baik langsung maupun tidak langsung yang
ditujukan kepada orang perorangan, masyarakat, atau golongan supaya tergugah
jiwanya, terpanggil hatinya pada ajakan Islam, untuk selanjutnya mempelajari dan
menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari”2.

1Zukifli Mustan, Ilmu Dakwah, (Makassar :Yayasan Fatiyah, 2005), hal. 1
2Ibid, hal. 2
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Sedangkan secara syar’i, Dakwah adalah seruan kepada orang lain agar

melakukan kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran, atau juga bisa

didefinisikan dengan usaha mengubah keadaan yang rusak, dan tidak islami,

menjadi baik sesuai dengan Islam.3

“Jadi dengan definisi “usaha mengubah keadaan” tersebut, menjelaskan
bahwa, dakwah bukan sekedar seruan kepada orang lain agar melakukan kebaikan
melainkan harus disertai dengan usaha untuk melakukan perubahan. Karena itu
dakwah tidak cukup hanya dengan menyerukan kebaikan kepada orang lain, tetapi
harus ada usaha mengubah. Sedangkan perubahan tersebut ada yang bersifat
islahiyyah(reformatif) dan inqilabiyyah (revolusioner). Perubahan inqilabiyyah
adalah perubahan yang  dimulai dari asas, yaitu perubahan aqidah, sedangkan
perubahan islahiyyah adalah perubahan yang dimulai dari kulit, tidak sampai
menyentuh asasnya”.4

“Batasan “keadaan rusak, yang tidak Islami”mempunyai konotasi, bahwa
kerusakan tersebut karena tidak sesuai dengan Islam.Artinya yang menentukan
keadaan tersebut baik atau rusak adalah Islam, yaitu dengan dijadikannnya Islam
sebagai standar.Ini merupakan semua aspek, baik sosial, pemeritahan, ekonomi,
pendidikan, dan sebagainya.Semuanya dinilai rusak, jika tidak diatur dengan
Islam.“Menjadi baik sesuai dengan Islam” sekaligus menjadi tujuan, standar dan
sifat perubahan, yaitu Islam”.5

Adapun dakwah menurut para ahli, A. Hasyimi dalam Malik Idris,

menyatakan dakwah islamiyah adalah “mengajak orang lain untuk meyakini dan

mengamalkan aqidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu diamalkan oleh

pendakwah itu sendiri”6. Dakwah pada dasarnya “merupakan upaya mengajak dan

mengembalikan manusia pada fitrahnya dan ke-hanif-annya secara integral7.

Begitupun halnya, Syekh Ali Mahfudz mengutarakan “dakwah yaitu mendorong

manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh mereka

3Hafidz Aburrahman, Diskursus Islam Poitik & Spritual, (Bogor: All Azhar Pres, cetakan
V, 2014), hal. 246

4Ibid, hal. 247
5ibid
6Hasyimi, Dustur Dakwah Menurut al-Qur’an, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 38.
7Asep Muhyiddin, dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengebangan Dakwah, (Bandung:

Pustaka Setia, 2002), hal. 23
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mengerjakan kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan ingkar, agar mereka

mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat8.

Berdasarkan uraian definisi mengenai dakwah di atas, dapat disimpulkan

bahwa dakwah merupakan sebuah aktifitas yang tidak mudah dan terdapat

kemuliaan di dalamnya. Bila dikehidupan ini tidak ada dakwah, maka bisa

dipastikan manusia akan berjalan pada kesesatan, yakni mengikuti langkah-

langkah setan yang terkutuk dan pastinya kerusakan dalam kehidupan manusia

akan terjadi disemua sisi kehidupan.

Dakwah juga dapat didefinisikan “sebagai upaya untuk mengubah

masyarakat, baik pemikiran, perasaan maupun sistem aturannya, dari masyarakat

jahiliah ke masyarakat Islam”9. Terkait dakwah ini, Allah swt berfirman :

                  
              

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl [16]: 125)

                    
                 
     

8Syekh Ali Mahfudz, Hidayah al-Musyidin, (Kairo: Dur al-Kitab al-‘Arabiy, 1952), hal. 27
9Arief B. Iskandar, Materi Dasar Islam, Islam Mulai Dari Akar Hingga Daunnya, (Bogor:

Al Azhar Press, 2014), hal. 185
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Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 71)

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa dakwah hukumnya wajib, karena

Allah berjanji akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berdakwah. Hal

ini merupakan indikasi (qarinah) yang menunjukan ketegasan perintah tersebut.

Demikian pula qarinah yang tegas itu terlihat pada sabda Rasulullah  yang

artinya:

Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya kalian

(memiliki dua pilihan, yaitu) benar-benar melakukan amar makruf nahi

mungkar ataukah Allah akan mendatangkan sikas dari sisi-Nya yang

akan menimpa kalian, kemudian kalian berdoa, tetapi doa itu tidak

dikabulkan.(HR. At-Tirmidzi dan Ahmad).10

Pada hadis lain, Rasulullah  bersabda:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : َعْن أَبِي َسِعیٍد اْلُخْدِري َرِضَي هللاُ َعْنھُ قَالَ  ِ َصلَّى هللاَّ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

بِیَِدِه فَإِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِلَِسانِِھ فَإِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِقَْلبِِھ یَقُوُل َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْلیَُغیِّْرهُ 

یَمانِ  َوَذلَِك أَْضَعُف اْإلِ
Artinya: Dari Abu Sa’id al-Khudri ra berkata, aku mendengar Rasulullah

bersabda, “Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah
ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, jika tidak mampu,
hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga,
hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman.
(HR. Muslim, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibn
Majah)11

10Ibid, hal. 186
11Ibid
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Berdasarkan keterangan di atas menunjukan bahwa, seorang muslim yang

ingin benar-benar bertakwa, tentu akan bersama kaum muslim yang lain memikul

kewajiban dakwah ini. Jika tidak, berarti ia ridha dengan keadaan saudaranya,

kaum muslim yang sedang terpuruk dan terhina. Lebih dari itu, di akhirat Allah

swt menyediakan siksaan yang amat pedih sebagai balasan atas perbuatan yang

dipilihnya.

2. Tujuan Dakwah

Berdasarkan definisi dakwah di atas, maka dengan adanya dakwah , setiap

individu-individu yang tersentuh oleh dakwah, akan terbentuk keperibadian yang

shaleh, masyarakat yang mulia dengan peradaban yang agung dan cemerlang.

Bila melihat dakwah yang dilakukan oleh manusia yang terbaik dari semua

manusia yakni Rasulullah Muhammad  selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di

Madinah, maka  kita mendapatkan tujuan dakwah Islam, yakni untuk mengubah

keadaan yang tidak Islami menjadi Islami, agar bisa mendekatkan diri kepada

Allah swt. Adapun tujuan dakwah Islam tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Menyerukan kepada orang kafir agar memeluk Islam.
2. Menyerukan kepada orang Islam agar menerapkan hukum Islam secara

total,
3. Menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran, yang meliputi semua

bentuk kemakrufan dan semua bentuk kemungkaran, baik kemungkaran
yang dilakukan oleh pribadi, kelompok maupun Negara.12

3. Subyek dan Obyek Dakwah

a. Subyek dakwah

12Hafidz Aburrahman, Diskursus Islam Poitik & Spritual, (Bogor: All Azhar Press, cetakan
V, 2014), hal. 247-248
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Menurut Hamzah Ya’kub, subyek dakwah adalah “pelaksana-pelaksana

dakwah dalam hal ini da’i/mubaligh dan da’iah/mubalighat yang memiliki syarat-

syarat dan kemampuan tertentu yang dapat melaksanakan dakwah dengan baik”13

Sedangkan menurut Anshari dalam bukunya yang berjudul Pemahaman

Pengamalan Dakwah, beliau mengatakan, “Subyek dakwah adalah orang yang

melakukan, yakni orang yang berusaha mengubah situasi kepada situasi lain yang

sesuai dengan ketentuan Allah swt baik secara individu maupun kelompok

(organisasi) sebagai pemberi informasi sekaligus pembawa misi”14

Menurut  Hafidz Abdurrahman dalam bukunya Diskursus Islam Politik dan

Spritual, “pelaku dakwah Islam adalah mereka yang terkena taklif syar’i yaitu

beragama Islam, telah baligh, berakal, baik laki-laki maupun perempuan, sama

saja. Semuanya wajib mengemban kewajiban berdakwah.”15

Hal serupa juga disebutkan oleh Arif B. Iskandar bahwa, sesuai dengan

bentuk aktifitas dakwahnya, subyek dakwah dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Individu

                  
Artinya: siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru

kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata:
Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang muslim (yang berserah
diri). (QS. Fushshilat [41]: 33)

13Hamzah Ya’qub, Publisistik Islam; Teknik Dakwah  dan Leadhership, (Bandung: CV.
Diponegoro, 1981), hal. 36

14Ashari, Pemahaman Pengamalan Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal. 124
15Hafidz Aburrahman, Diskursus Islam Poitik & Spritual, (Bogor: All Azhar Pres, cetakan

V, 2014), hal. 248
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2. Kelompok (jamaah)

                        
      

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat (jamaah) yang
mengajak kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang ma'ruf dan
mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.
(QS. Ali Imran [3]: 104).

3. Negara

Rasulullah (sebagai kepala Negara) tidak pernah memerangi suatu
kaum melainkan sesudah terlebih dahulu beliau menyampaikan dakwah
Islam kepada mereka. (HR. Ahmad).16

Pelaksana semua hukum Islam, termasuk sanksi hukum kepada orang yang

melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum syara’. Adapun

perintah untuk memutuskan perkara atau hukum berdasarkan hukum Allah adalah

negara:

             
                   
       

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan
Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah
diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah
menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan

16Arief B. Iskandar, Materi Dasar Islam, Islam Mulai Dari Akar Hingga Daunnya, (Bogor:
Al Azhar Press, 2014), hal. 187
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sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia
adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maa’idah [5]: 49)

Adapun hukum-hukum persanksian, pelaksananya adalah negara melalui

alat-alat negara, dalam hal ini tidak bisa individu ataupun kelompok/jamaah yang

melaksanakan, diantaranya yakni hukum perzinahan (QS. An-Nur [24]: 1-2),

hukum mencuri (QS. Al-Maa’idah [5]: 38), hukum membunuh (QS.Al Baqarah

[2]: 178), hukum perusuh dan pengacau keamanan (QS. Al-Maa’idah [5]: 33).

b. Obyek Dakwah

Dengan menganalisis tujuan dakwah, maka Hafidz Abdurrahman

menetapkan obyek dakwah Islam yang diperintahkan oleh Allah swt adalah:

1. Orang kafir, baik Ahli Kitab maupun Musyrik, baik pribadi, kelompok

maupun Negara.

2. Orang Islam, baik pribadi, kelompok, maupun Negara17.

Pembagian ini untuk memudahkan pembagian bektuk aktifitas dakwah yang

wajib dan memang harus diemban oleh masing-masing kelompok di atas. Sebab

hukum syara’ telah menetapkan perbedaan aktifitas yang diwajibkan atas masing-

masing.

4. Penyampain Dakwah

Materi dakwah atau pesan dakwah dapat disampaikan langsung oleh da’i

kepada mad’u atau melalui media informasi baik media cetak (buletin dakwah,

majalah dakwah, tabloid dakwah, buku-buku dakwah, dan lainnya), media

elektronik (televisi dan radio) dan internet (facebook, instagram, youtube, dan

lainnya).

17Loc cit, hal. 248
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Adapun cara penyampain materi atau pesan dakwah adalah dengan

mengikuti apa yang Allah swt perintahkan dalam Al-qur’an dan sunnah

Rasulullah  sebagaimana yang peneliti tulis di halaman 12 dalam skripsi ini, yakni

dalam surah An-Nahl [16]: 125 yang berbunyi:

                     
             

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

Berdasarkan keterangan surah An-Nahl ayat 125, sangatlah jelas bagaimana

seorang da’i atau subyek dakwah dalam menyampaikan pesan dakwahnya

haruslah memperhatikan tatacara dalam menyampaikan dakwah, yakni sebagai

berikut:

1. Menyampaikan pesan dakwah dengan hikmah, yakni perkataan yang tegas dan

benar yang dapat membedakan hak dan yang bathil

2. Menyampaikan pesan dakwah dengan dengan cara yang bijak, sopan, lemah

lembut, tutur kata yang baik.

3. Dan bila terjadi perdebatan, maka berdebatlah dengan cara yang baik yakni

dengan menggunakan dalil, baik aqli (rasionalitas) maupun naqli (Al-qur’an

dan hadits) yang sifatnya memuaskan akal, tidak saling mencela, menghina,

dan merendahkan.

5. Metode Dakwah

Metode adalah suatu cara atau rumusan yang ditempuh dengan berbagai

tahapan proses yang sifatnya tetap, yang dijadikan acuan dalam asas berpikir dan
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bertindak, dalam rangka mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelulmnya atau

hasil yang akan dicapai.. Begitupun dengan dakwah Islam, harus ada metode baku

yang dijadikan pedoman dalam berpikir, bertindak untuk mencapai keberhasilan

dakwah yang diinginkan. Adapun ushlub dakwah atau cara-cara yang dilakukan

dalam hal teknis penyampaian dakwah, dikondisikan dengan keadaan mad’u yang

akan didakwai.

Agar tujuan dan aktifitas dakwah bisa diwujudkan oleh masing-masing

pelaku dakwah Islam, maka Islam telah menetapkan metode yang memang wajib

dilakukan oleh masing-masing pelaku dakwah. Di samping itu, karena dakwah

merupakan proses perubahan yang berusaha mewujudkan keadaan yang lebih

baik, dari keadaan sebelumnya yang rusak, maka metode tesebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Pembinaan (tatsqif): pembinaan ini merupakan usaha untuk mengubah
keperibadian seseorang menjadi keperibadian Islam, dengan cara mengubah
cara berfikir dan kecendrungannya berdasarkan asas Islam.Pembinaan ini
dilakukan untuk menghasilkan kader-kader dakwah dalam rangkah
pembentukan jama’ah, partai politik atau kelompok dakwah yang akan
mengemban tanggung jawab dakwah di tengah-tengah ummat. Hal ini harus
dilakukan secara intensif, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah  ketika
mendidik sahabat dan proses ini berlangsung seumur hidup. Di samping itu
pembinaan juga diarahkan kepada masyarakat umum agar bisa memiliki
pemahaman yang sahih, sehingga pemikiran, perasaan, kebiasaan dan
sistemnya berubah sesuai dengan Islam.18

Pembinaan dalam hal ini adalah bagaimana mengedukasi kader-kader dakwah

dan juga masyarakat agar memiliki pemahaman Islam yang baik. Adapun

pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk pehalaqoan, lewat mimba-rmimbar,

ceramah-ceramah, media dakwah baik cetak maupun elektronik. Dan

18Hafidz Aburrahman, Diskursus Islam Poitik & Spritual, (Bogor, All Azhar Pres cetakan
V, 2014), hal. 249
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pembinaan ini tentunya seorang  da’i haruslah menyampaikan dengan penuh

hikmah sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 125. Sekaligus

seorang da’i harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

2. Interaksi dengan masyarakat (tafa’ul ma’al al-ummah): interaksi ini dilakukan
dengan proses pembinaan dan perubahan pemikiran ummat, perasaan,
kebiasaan dan sistem kehidupan mereka. Dengan begitu, pola kehidupan umat
ini  akan berubah ke arah Islam dan mereka merindukan kehidupan Islam,
karena dorongan pemahaman mereka kepada Islam.19

Interaksi dengan umat adalah bagaimana para da’i berada di tengah-tengah

masyarakat, senantiasa berdialog dengan masyarakat dan mengajak masyarakat

untuk menjadikan Islam sebagai aturan kehidupan mereka. Hal ini dapat

dilakukan dengan melakukan diskusi-diskusi, seminar-seminar dan lain

sebagainya.

3. Penerapan hukum dan sistem Islam (tathbiq al-ahkam wa nidham al Islam):
metode ini dilakukan ketika ummat telah berhasil memberikan kepercayaan
kepada partai, jamaah, atau kelompok dakwah Islam, yang kemudian berdiri
khilafah Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah  ketika beliau
mendapatkan bai’at aqabah kedua dari orang-orang Madinah. Dan di
Madinahlah hukum-hukum Allah diterapkan kepada kaum muslim dan non
muslim. 20

Inilah metode dakwah yang Rasulullah Muhammad saw dalam membangun

peradaban Islam yang mulia yang sangat membuat kagum para musuh Islam,

sehingga nama beliau ditulis sebagai tokoh nomor  satu (1) dunia, sebagai

manusia paling luar biasa seantero dunia ini. Beda halnya bila kita berbicara

mengenai strategi dakwah, dalam hal ini terkait dengan masalah-masalah teknis,

terkait dengan situasi dan kondisi mad’u baik individu maupun masyarakat, serta

materi-materi apa yang akan disampaikan kepada mad’u. Sehingga sebagai

19 Ibid, hal. 250
20 Ibid
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pengemban dakwah harus kemudian merumuskan hal-hal apa yang akan

dilakukan ketika berdakwah.

6. Respon Dakwah

Respon sering diartikan sebagai jawaban, tanggapan, balasan.21 Ditinjau

secara etimologi pengertian respon berasal dari bahasa Inggris yaitu respons yang

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tiap-tiap tindakan/perubahan

kondisi yang dibangkitkan oleh stimulus atau jawaban atas tantangan.22 Respon

juga bisa diartikan sebagai tanggapan seperangkat reaksi pada komunikan setelah

diterpa pesan.23

Kegiatan dakwah adalah proses komunikasi, dan komunikasi belum tentu

dakwah. Dalam sebuah komunikasi dikatakan berhasil bila ada feedback atau

umpan balik dari komunikan. Artinya ada perubahan sikap yang diharapkan sesuai

dengann isi pesan. Contoh, aktifitas seorang sales datang dari rumah ke rumah

memasarkan produk-produknya. Dengan berbagai cara si sales mengucapkan

kata-kata yang sifatnya menarik hati konsumen dan akhirnya konsumen membeli

prodak yang ditawarkan.

Hal tersebut, bila kita kaitkan dengan definisi komunikasi yang dimaknai

sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator melalui media tertentu

kepada komunikan dengan tujuan memberikan informasi sekaligus mengubah

sikap komunikan sesuai dengan isi pesan yang harapkan, dari tidak mau menjadi

mau.

21Mas’ud Khasan Abdul Qadir, Kamus Istilah Pengetahuan Populer, (Gresik, CV.
Bintang Pelajar,1990), hal. 216

22 Komarudin, Kamus Riset, (Bandung, Angkasa, 1982), hal. 234
23Onong U Effendi, Ilmu Komunikasi dan Praktek, (Bandung, Remaja Rosdakarya 1984),

hal. 27
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Sehingga dapat disimpulkan, respon dakwah adalah tanggapan atau respon

yang dilakukan oleh mad’u atas pesan dakwah yang ia terima dari dai, apakah

tanggapannya positif maupun negatif. Bila responnya positif, berarti dakwah kita

berhasil pada tahapan bukan hanya sebatas memberi informasi, tetapi mengubah

sikap atau tingkah laku mad’u. Contoh kecil, si A tidak shalat, ketika di dakwai si

A menjadi shalat, atau yang awalnya malas shalat berjamaah di Masjid menjadi

rajin berjamaah di Masjid.

Sebaliknya bila responnya negatif, bisa jadi dakwah akan mendapatkan

tantangan yang berupa celaan, makian, ancaman, kekerasan, bahkan sesuatu yang

mengancam nyawa. Dan hal tersebut merupakan sunnatullah yang akan

didapatkan bagi pengemban dakwah yang benar memperjuangkan Islam. Hal

demikian juga terjadi pada dakwah Rasulullah  dan para sahabat. Dan satu

keuntungannya adalah pesan dakwah telah tersampaikan, yang membuat

kewajiban berdakwah kepada mad’u tertentu telah gugur.

Jadi sebagai pengemban dakwah, harus siap dengan respon dakwah yang

diberikan oleh mad’u, entah itu postif terlebih respon yang negatif.

B. BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA
(BKPRMI)

1. Sejarah BKPRMI

Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) berdiri pada tanggal

3 September 1977, 19 Ramadhan 1397 Hijriyah di Masjid Istiqamah Bandung,

Jawa Barat.Dengan terbentuknya kepengurusan periode 1977 - 1980 hasil

Musyawarh Kerja Nasional dan dilantik oleh KH.EZ Muttaqien mewakili Ketua
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Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat.Lahirnya BKPMI ini adalah pada forum

Musyawarah Kerja Nasional I yang kemudian disepakati sebagai Musyawarah

Nasional I yang dihadiri oleh BKPM wilayah dengan kepemimpinan model

presidium dan terpilih sebagai ketua umum Rakanda Toto Tasmara dengan

Sekertaris Umum Rakanda Bambang Pranggono.24

Tercatat sebagai pendiri adalah : Rakanda Toto Tasmara, Rakanda Ahmad

Mansur Suryanegara, Rakanda Syamsuddin Manaf, Rakanda Bambang

Pranggono, masing-masing dari Jawa Barat, Rakanda Mustafid Amna, Rakanda

Syaifuddin Donondjoyo, Rakanda Muhammad Anwar Ratnapa Syaifuddin

Donondjoyo, Rakanda Muhammad Anwar Ratnaprawira, Rakanda Muchlis

Ma'ruf masing-masing dari DKI Jakarta, Rakanda Nasir Budiman, Nurcholis

Turmudzi masing-masing dari Jawa Tengah, Rakanda Mubayin dari Jawa

Timur.25

Pembentukan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, dilatar

belakangi oleh, sebagai berikut:

1. Sebagai reaksi terhadap gejala sosial yang berkembang di tanah air, seperti

konsep pembangunan nasional yang dinilai cenderung berorientasi pada

pembentukan masyarakat sekuler, depolitisasi organisasi kepemudaan melalui

konsep NKK dan BKK, isu kristenisasi dan pemahaman keagamaan

berlangsung secara dinamis yang menimbulkan polemik antara paham

tradisional dan paham modernis.

24https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Komunikasi_Pemuda_Remaja_Masjid_Indonesia,
diakses, 23 Januari 2018

25ibid
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2. Isu kebangkitan Islam Abad XV Hijriyah yang ditandai dengan kesemarakan

kegiatan keagamaan, pencerahan pemahaman keagamaan melalui kajian-kajian

dalam berbagai bentuknya, kuatnya dorongan untuk membangun Ukhuwah

Islamiyah dan Negara.26

Rapat pembentukan dan pelantikan pengurus BKPMI periode I itu di

lakukan di Masjid Istiqomah Bandung. Pada saat pelantikan pengurus tersebut,

hadir beberapa tokoh pemuda Masjid dari Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang.

Mengingat Pengurus Periode I ini berkedudukan di Bandung, maka Sekretariat

BKPMI pertama kali terletak di Bandung, yakni di Gedung Sekretariat Majelis

Ulama Indonesia, Jawa Barat. Kemudian berpindah mengikuti sekretariat MUI

Pusat. Tahun 1986 di Masjid AL-Azhar, Jakarta , dan mulai tahun 1989 sampai

sekarang di Masjid Istiqlal.27

Perubahan dari Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) ke

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dilakukan

dalam Musyawarah Nasional VI tahun 1993 di Asrama Haji Pondok Gede,

Jakarta, bersamaan dengan bergabungnya Forum Silaturahmi Remaja Masjid

(FOSIRAMA) di bawah pimpinan DR. H. Idrus Marham, M.A (Ketua Umum

DPP BKPRMI yang lalu).

Bersamaan dengan perubahan nama organisasi, dalam MUNAS VI ini pula

disepakati, bahwa BKPRMI merupakan lembaga otonom dari organisasi Dewan

Masjid Indonesia (DMI). Selain itu, di bawah pengurus BKPRMI terbentuk

beberapa Lembaga Pembinaan dan Pengembangan, seperti Dakwah dan

26ibid
27ibid
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Pengkajian Islam (LPP-DPI), Sumber Daya Manusia (LPP-SDM), Ekonomi

Koperasi (LPP-EKOP), Dan Keluarga Sejahtera (LPP-KS). Lembaga

Pembinaandan Pengembangan Ketahanan Santri (LKS), terbentuk dalam suatu

rapat pleno DPP pasca MUNAS VI.28

2. Asas, Status, Sifat dan Tujuan BKPRMI

a. Asas

BKPRMI berasaskan Islam, menjadikan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah

sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi, sebagaimana terdapat pada

muqadimah anggaran dasar BKPRMI yakni QS. Ali Imran [3]: 110,

                 
               
    

Artinya: Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan
mereka adalah orang-orang yang fasik.

dan QS. At-Taubah [9]: 18,

                 
              

Artinya: Hanya yang memakmurkan Masjid-masjid Allah ialah orang-orang
yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan
shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain
kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk
golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

28ibid
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Dan sabda Rasulullah , “ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat
naungan Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan-
Nya, yakni pemimpin yang adil, pemuda yang senantiasa mengabdi kepada Allah,
seorang yang hatinya terpaut dengan Masjid, dua orang yang saling mengasihi
karena Allah mereka berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang
dirayu oleh wanita bangan dan cantik lalu menolak dan berkata aku takut kepada
Allah, seorang yang bersedekah kemudian merahasiakannya seolah-olah tangan
kirinya tidak mengetahu apa yang ia sedekahkan, seseorang yang ingin kepada
Allah dikala sendiri hingga kedua matanya mencucurkan air mata (HR. Bukhari
dan Muslim).”29

b. Status

BKPRMI adalah gerakan dakwah dan kaderisasi pemuda remaja Masjid

seluruh Indonesia yang berstatus independen.30

Pemuda remaja Masjid merupakan potensi dari generasi muda Islam, yang

harus ditanamkan dalam diri mereka bahwa mereka adalah pendobrak perubahan

peradaban ke depan. Di pundak-pundak merekalah tonggak perubahan ini berada,

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perbaikan Islam sebagai sistem

kehidupan manusia, bukan sebatas sebagai agama ritual belaka yang terjadi seperti

saat ini.

c. Sifat

Adapun sifat BKPRMI adalah sebagai berikut:

1. Keislaman, yaitu mempunyai nilai dasar Islam dengan dakwah yang membawa

kedamaian dan kebenaran untuk kesejahteraan umat.

2. Kemasjidan, yaitu berusaha menjadikan Masjid sebagai pusat perjuangan

ibadah, kebudayaan untuk mengembangkan umat dan bangsa.

29Sarianton, BKPRMI Dalam Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an Pada Anak Usia
Sekolah Di Kota Kendari, IAIN Kendari FUAD/KPI (skripsi), 2006, hal. 29

30Ibid
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3. Keutamaan, yaitu mempunyai arah dan perhatian kepada perkembangan

potensi dan pemecahan permasalahan umat Islam dan kemanusian.

4. Keindonesiaan, yaitu berpijak pada nilai dasar bangsa, menjaga persatuan dan

kesatuan, serta berwawasan nusantara untuk mencapai keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.31

d. Tujuan BKPRMI

Adapun tujuan BKPRMI adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan mengembangkan potensi remaja Masjid agar bertakwa

kepada Allah Swt.

2. Memberdayakan dan mengembangkan potensi remaja Masjid agar memiliki

wawasan keislaman dan keindonesiaan yang utuh dan kokoh.

3. Memberdayakan dan mengembangkan potensi remaja Masjid agar senantiasa

menjadikan Masjid sebagai pusat ibadah, perjuangan, kebudayaan dengan tetap

berpegang pada prinsip aqidah, ukhuwah dan dakwah Islamiah untuk

mewujudkan masyarakat marhamah dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia.32

3. Keanggotaan BKPRMI

a. Jenis anggota BKPRMI terdiri dari:

1. Anggota biasa, adalah organisasi pemuda remaja Masjid yang seacara resmi

menyatakan sebagai anggota kepada BKPRMI.

2. Anggota fuangsional, adalah semua aktifitas pengurus paripurna BKPRMI dari

tingkat nasional sampai tingkat kelurahan/desa.

31Ibid, hal. 30
32Ibid, hal. 31
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3. Anggota kehormatan, yakni setiap orang atau organisasi yang dianggap telah

berjasa kepada BKPRMI.(anggaran dasar dan rumah tangga.33

b. Prosedur keanggotaan BKPRMI

1. Prosedur menjadi anggota biasa:

a. Organisasi pemuda remaja Masjid yang resmi dan diakui oleh pengurus Masjid

yang bersangkutan.

b. Menyutujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketetapan-

ketetapan BKPRMI.

c. Mengajukan permohonan tertulis menjadi anggota biasa kepada DPD BKPRMI

setempat.

d. Setelah melakukan pertimbangan, DPD BKPRMI setempat mengeluarkan surat

keputusan penerimaan dan menuangkannya sebagai anggota fungsional

BKPRMI.

2. Prosedur menjadi anggota fungsional:

a. Semua aktif pengurus paripurna BKPRMI tingkat nasional sampai

Kelurahan/Desa secara otomatis dinyatakan sebagai anggota fungsional

BKPRMI.

b. DPD BKPRMI selalu aktif mengeluarkan kartu anggota fungsional BKPRMI

sebagai anggota fungsional.

3. Prosedur menjadi anggota kehormatan:

33Ibid



28

a. DPD BKPRMI atau DPW BKPRMI atau DPP BKPRMI melakukan penialaian

terhadap orang atau organisasi yang dianggap telah berjasa kepada

perkembangan BKPRMI.

b. Setelah melakukan pertimbangan, DPP BKPRMI mengeluarkan keputusan

penerimaan dan menuangkannya dalam sertifikat anggota kehormatan

BKPRMI.34

c. Hal-hal yang menyebabkan status keanggotaan berakhir:

1. Anggota biasa, berakhir apabila:

a. Bubarnya organisasi remaja Masjid tersebut.

b. Menyatakan berhenti sebagai anggota biasa secara tertulis.

c. Dinyatakan berhenti sebagai anggota biasa oleh BKPRI.

2. Anggota fungsional, berakhir apabila:

a. Meninggal dunia.

b. Menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota fungsional  yang disampaikan

seacara tertulis.

c. Tidak lagi menjabat sebagai pengurus BKPRMI pada semua tingkat organisasi.

d. Dinyatakan berhenti keanggotaannya oleh BKPRMI.

3. Anggota kehormatan, berakhir apabila:

a. Meninggal dunia.

b. Menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota kehormatan yang

disampaikan secara tertulis.

c. Dinyatakan berhenti keanggotaannya oleh BKPRMI.35

34Ibid, 32-33
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C. SHALAT BERJAMAAH

1. Definisi Shalat Berjamaah

Apabila dua orang shalat bersama-sama dan salah seorang diantara mereka

mengikuti yang lain, keduanya dikatakan shalat berjamaah. Orang yang diikuti

(yang dihadapan) dinamakan imam, sedang yang yang mengikuti di belakang

dinamakan makmum, sebagaimana firman Allah swt:

            
Artinya: Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu

kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah

dari segolongan mereka berdiri (shalat) bersamamu. (QS. An-Nisa [4]:

102).36

Dapat disimpulkan, shalat berjamaah adalah shalat yang dilaksanakan secara

bersama-sama yang terdiri dari imam dan makmum yang afdhalnya dilaksanakan

di Masjid.

2. Hukum Shalat Berjamaah

Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat berjamaah adalah fardhu ‘ain

(wajib ‘ain), sebagian berpendapat bahwa shalat berjamaah itu fardhu kifayah, dan

sebagian lagi berpendapat sunat muakkad (sunat istimewa). Pendapat yang

terakhir inilah yang lebih layak, kecuali bagi shalat jumat.37

35Ibid, 33-34
36H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bogor: Sinar Baru Algesindo,

cetakan 54, 2012), hal. 106
37Ibid, 107



30

Menurut kaidah persesuain beberapa dalil dalam masalah ini, pengarang

Nailul Autar berkata, “pendapat yang seadil-adilnya dan lebih dekat kepada yang

betul ialah shalat berjamaah itu hukumnya sunat muakkad”.38

Bagi laki-laki, shalat lima waktu berjamaah di Masjid lebih baik dari pada

shalat berjamaah di rumah, kecuali shalat sunat, maka lebih utama dilaksanakan di

rumah. Bagi perempuan, shalat di rumah lebih baik karena hal itu lebih aman bagi

mereka. Sabda Rasulullah  “Hai manusia, shalatlah kamu di rumah kamu masing-

masing. Sesungguhnya sebaik-baik shalat ialah shalat seseorang di rumahnya,

kecuali shalat lima waktu (maka di Masjid lebih baik).”(HR. Bukhari dan

Muslim). “Janganlah kamu melarang perempuan-perempuan ke Masjid, walaupun

rumah mereka (perempuan) lebih baik bagi mereka buat beribadah.” (HR. Abu

Dawud).39

3. Syarat-syarat Sah Mengkuti Imam

Adapun yang menjadi syarat sah mengikuti imam adalah sebagai berikut:

1. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam. Adapun imam tidak disyaratkan

berniat menjadi imam, hal itu hanyalah sunat, agar ia mendapat ganjaran

berjamaah. Sabda Rasulullah “Sesungguhnya segala amal itu hendaklah

dengan niat.” (HR. Bukhari).

2. Makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala pekerjaannya. Maksudnya,

makmum hendaklah membaca takbiratul ihram sesudah imamnya, begitu juga

permulaan segala perbuatan makmum, hendaklah terkemudian dari yang

dilakukan oleh imamnya. Sabda Rasulullah “Sesungguhnya imam itu

38Ibid
39Ibid, 108
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dijadikan pemimpin supaya diikuti perbuatannya. Apabila ia telah takbir,

hendaklah kamu takbir; dan apabila ia rukuk, hendaklah kamu rukuk pula.”

(HR. Bukhari dan Muslim).

Sabda Rasulullah “Sesungguhnya imam itu gunanya supaya diikuti

perbuatannya. Maka apabila Ia takbir, hendaklah karnu takbir, janganlah kamu

takbir sebelum Ia takbir. Apabila ia rukuk hendaklah kamu rukuk, janganlah

kamu rukuk sebelum ia rukuk. Apabila ia sujud, hendaklah kamu sujud,

janganlah kamu sujud sebelum ia sujud.” (HR.Ahmad dan Abu Dawud).

Sabda Rasulullah “Abu Hurairah ra telah menceritakan bahwa Rasulullah

telah bersabda, “Apakah seseorang di antara kamu tidak takut apabila ia

mengangkat kepalanya mendahului imam, Allah akan mengubah kepalanya

menjadi kepala himar.” (Riwayat Jamaah Ahli Hadis).

“Dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, “Hai manusia

sesungguhnya aku imam bagi kamu, maka janganlah kamu mendahului aku

waktu rukuk, sujud, berdiri, duduk, dan salam.” (HR. Ahmad Dan Muslim).

3. Mengetahui gerak-gerik perbuatan imam, umpamanya dari berdiri ke rukuk,

dan rukuk ke i’tidal, dan i’tidal ke sujud, dan seterusnya baik dengan melihat

imam sendiri, melihat saf (barisan) yang di belakang imam, maupun

mendengar suara imam atau suara mubalignya.

4. Keduanya (imam dan makmum) berada dalam satu tempat, umpamanya dalam

satu rumah. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat di satu tempat itu tidak

menjadi syarat, tetapi hanya sunat, sebab yang perlu ialah mengetahui gerak-
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gerik perpindahan imam dari rukun ke rukun atau dan rukun ke sunat, dan

sebaliknya, agar makmum dapat mengikuti gerak-gerik imamnya.

5. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Yang

dimaksud di sini ialah lebih depan ke arah kiblat. Bagi orang yang shalat

sambil berdiri diukur tumitnya, dan bagi orang yang duduk diukur pinggulnya.

Adapun apabila berjamaah di Masjidil Haram, hendaklah saf mereka

melengkung sekeliling Ka’bah, dan di lain pihak imam berhadapan dengan

makmum.

Susunan makmum:

Bila makmum hanya seorang, hendaklah Ia berdiri di sebelah kanan imam

agak ke belakang sedikit; dan apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di

sebelah kiri imam. Sesudah takbir, imam hendaklah maju, atau kedua orang itu

(makmum) mundur. Sabda Nabi “Dari Jabir ia berkata, “Saya telah shalat

mengikuti Nabi , saya berdiri di sebelah kanan beliau, kemudian datang jabir

bin Sakhrin berdiri di sebelah kiri beliau, maka beliau menganbil tangan kami

berdua sehingga beliau dirikan kami di belakang beliau.” (HR. Muslim).

Kalau jamaah itu terdiri atas beberapa saf, terdiri atas jamaah laki-laki

dewasa, kanak-kanak, dan perempuan, hendaklah diatur saf sebagai berikut:

Di belakang imam ialah saf laki-laki dewasa, saf kanak-kanak, kemudian saf

perempuan. “Nabi pernah mengatur saf laki-laki dewasa di depan saf kanak-

kanak dan saf perempuan di belakang saf kanak-kanak”. (HR. Muslim).

Sabda Rasulullah “Abu Hurairah telah menceritakan bahwa Rasulullah

pernah bersabda, “Sebaik-baik saf laki-laki dewasa ialah saf yang pertama
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seburuk-buruknya (saf laki-laki dewasa) ialah saf yang di belakang sekali.

Sebaik-baik saf perempuan ialah saf yang di belakang sekali, dan seburuk-

buruknya ialah saf yang pertama.” (HR. Muslim ).

Saf hendaklah lurus dan rapat, berarti jangan ada renggang antara satu orang

dengan yang lain. Sabda Rasulullah “Dari Anas, “Rasulullah menghadapkan

muka kepada kami sebelum takbir. Beliau berkata, Rapatkanlah dan

luruskanlah barisan kamu.” (HR. Muslim). Sabda Rasulullah “Dari Abu

Amamah, Rasulullah telah bersabda, “Penuhkan olehmu jarak yang kosong di

antara kamu. Karena sesungguhnya setan dapat masuk di antara kamu sebagai

anak kambing.” (HR. Ahmad).

6. Imam hendaklah jangan mengikuti yang lain. Imam itu hendaklah

berpendirian, tidak terpengaruh oleh yang lain. Kalau ia makmum, tentu ia

akan mengikuti imamnya.

7. Aturan shalat makmum dengan shalat imam hendaklah sama. Artinya, tidak

sah shalat fardhu yang lima mengikuti shalat gerhana atau shalat mayat karena

aturan (cara) kedua shalat itu tidak sama. Tetapi orang yang shalat fardu tidak

berhalangan mengikuti orang yang shalat sunat yang sama aturannya, seperti

orang shalat isya mengikuti orang shalat tarawih, dan sebaliknya, karena aturan

kedua shalat tersebut sama.

8. Laki-laki tidak sah mengikuti perempuan. Berarti laki-laki tidak boleh menjadi

makmum jika imamnya perempuan. Adapun perempuan yang menjadi imam

bagi perempuan pula, tidak berhalangan. Sabda Rasulullah “Perempuan
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janganlah dijadikan imam, sedangkan makmumnya laki-laki.” (HR. Ibnu

Majah).

9. Keadaan imam tidak ummi, sedangkan makmum qari. Artinya imam itu

hendaklah orang yang baik bacaannya.

10. Makmum janganlah berimam kepada orang yang ia ketahui tidak sah (batal)

shalatnya. Misalnya mengikuti imam yang makmum ketahui bukan orang

Islam, atau ia berhadas atau bernajis badan, pakaian, atau tempatnya. Imam

seperti itu hukumnya tidak sah dalam shalat.40

4. Hukum Masbuq

Masbuq adalah orang yang mengikuti kemudian, ia tidak sempat membaca

fatihah beserta imam dirakaat pertama. Hukumnya adalah jika ia takbir sebelum

imam rukuk, hendaknya ia membaca fatihah sedapat mungkin. Apabila imam

rukuk sebelum selesai fatihahnya, hendaklah ia rukuk pula mengikuti imam. Atau

didapatinya imam sedang rukuk, hendaklah ia rukuk pula. Ringkasnya, hendaklah

ia mengikuti bagaimana keadaan imam sesudah takbiratul ihram.

Apabila masbuq mendapati imam sebelum rukuk atau sedang rukuk dan ia

dapat rukuk yang sempurna bersama imam, maka ia mendapatkan satu rakaat,

berarti shalatnya itu terhitung satu rakaat. Kemudian hendaklah kekurangan

rakaatnya ditambah jika belum cukup, yaitu sesudah imam memberi salam.

Sabda Rasulullah “apabila seseorang di antara kamu datang untuk shalat

sewaktu kami sujud, hendaklah kamu sujud, dan janganlah kamu hitung itu satu

40Ibid, hal. 109-113
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rakaat, dan barang siapa yang mendapati rukuk bersama imam, maka ia telah

mendapat satu rakaat. (HR.Abu Dawud).

Adapun fatihahnya ditanggung oleh imam, ini adalah pendapat jumhur

ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa masbuq tidak mendapat satu

rakaat kecuali apabila ia dapat membaca fatihah sebelum imam rukuk. Mereka

beralasan dengan hadis, sabda Rasulullah , “bagaimana keadaan imam ketika

kamu dapati, hendaklah kamu ikuti. Dan apa yang ketinggalan olehmu, hendaklah

kamu sempurnakan”.(HR. Bukhari dan Muslim).

Orang yang lebih berhak menjadi imam ialah orang yang disebutkan dalam

hadis Rasulullah ., “dari Uqbah bin Amr, “Rasulullah ., telah berkata, ‘yang

menjadi imam diantara kamu ialah mereka yang terbaik bacaannya, kalau mereka

sama bacaannya, maka yang terpandai dalam sunnah, kalau kepandaian mereka

sama dalam sunnah, dilihat yang lebih dulu berhijrah (ke Madinah), kalau

bersamaan pula, dilihat yang lebih tua. Janganlah diimamkan seseorang ditempat

kekuasaan laki-laki lain (artinya tuan rumah lebih berhak menjadi imam), dan

janganlah seseorang duduk di rumah orang lain di atas tikarnya kecuali dengan

izin tuan rumah’.” (HR. Ahmad dan Muslim).41

5. Imam Yang Di Benci

Apabila seseorang menjadi imam Masjid, langgar, atau tempat-tempat

berjamaah yang lain, tetapi kaum (orang banyak) yang berjamaah disitu benci

kepadanya, sedang kebencian mereka kepadanya disebabkan oleh keagamaan,

41Ibid, 114
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maka hukum imam seperti itu menurut sebagian ulama haram, sebagian lagi

berpendapat makruh.

Dengan adanya kebencian itu, mereka tentu akan menjauhkan diri darinya

dan shalat berjamaah di situ akan berkurang, ataupun mungkin juga akan

menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan oleh umat Islam. Sebagaimana sabda

Rasulullah “ dari Abdullah bin Umar, “Rasulullah telah berkata, ‘Allah tidak

menerima shalat orang yang menjadi imam diantara satu kaum, sedangkan mereka

benci kepadanya’.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).42

6. Halangan Berjamaah

Boleh meninggalkan shalat berjamaah karena beberapa halangan sebagai

berikut:

1. Karena hujan yang menyusahkan perjalanan ke tempat berjamaah. Sabda

Rasulullah “dari Jabir, ‘Kami telah berjalan bersama-sama Rasulullah dalam

perjalanan itu kami kehujanan, Rasulullah berkata, ‘orang yang hendak shalat,

shalatlah di kendaraannya masing-masing.” (HR. Ahmad dan Muslim).

2. Karena angin kencang. Sabda Rasulullah “pada suatu malam yang dingin serta

berangin badai, Nabi menyuruh seseorang supaya berseru, “ketahuilah,

shalatlah kamu di atas kendaraan kamu.” (HR. Syafii).

3. Sakit yang menyusahkan berjalan ke tempat berjamaah. “Tatkala Rasulullah

sakit, beliau meninggalkan shalat berjamaah beberapa hari”. (HR. Bukhari dan

Muslim).

42Ibid, 116
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4. Karena lapar dan haus, sedangkan makanan sudah tersedia. Begitu juga ketika

sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Sabda Rasulullah “dari

Aisyah, Rasulullah telah bersabda, “jangan shalat sewaktu makanan telah

dihidangkan (di hadapannya) dan sewaktu orang yang bersangkutan menahan

dua hajatnya (kencing dan buang air besar).” (HR. Ahmad dan Muslim).

5. Karena baru memakan makanan yang berbau busuk, dan baunya sukar

dihilangkan, seperti bawang, petai, jengkol, dan sebagainya. Sabda Rasulullah

“barang siapa makan bawang merah, bawang putih, atau kucai, maka ia jangan

mendekati Masjid”. (HR. Bukhari dan Muslim).

6. Ada sesuatu yang membawa masyaqat (kesulitan) untuk menjalankan shalat

berjamaah. Halangan tersebut adalah terhadap orang yang tidak mungkin

berjamaah di Masjid ataupun di rumahnya.43

Halangan di sini maksudnya ialah orang yang berhalangan itu tidak berdosa

meninggalkan berjamaah, sekalipun berjamaah itu wajib. Tidak makruh

meninggalkan berjamaah sekalipun berjamaah itu sunat istimewa (sunat

muakkad).

7.Keutamaan Shalat Berjamaah

Adapun keutamaan yang didapatkan bagi orang yang shalat berjamaah di

Masjid adalah sebagai berikut :

1. Pahala Langkah Kaki

43Ibid, 117
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"Seorang yang berjalan ke Masjid, maka tiap langkah kakinya akan diberikan

satu pahala, dihapuskan satu dosa, dan dinaikan satu derajat oleh Allah swt"

(HR. Ibnu Majah dan Muslim).

2. Pahala Menunggu Waktu Shalat

"Orang yang menunggu shalat di Masjid akan diberi pahala seperti ia shalat”

(HR. Bukhari).

3. Dido'akan Oleh Malaikat

Malaikat pun berdoa "Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah ampunilah dia."

tanpa henti sampai waktu shalat tiba. Malaikat akan berdoa seperti itu kepada

orang-orang yang menunggu datangnya waktu shalat berjamaah di Masjid.

4. Mendapat Perlindungan Pada Hari Kiamat

"Ada tujuh golongan yang dinaungi kelak. Dan satunya adalah orang yang

hatinya terpaut dengan Masjid. Seorang pemuda yang hatinya terikat dengan

Masjid, orang-orang itulah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah

saat kiamat kelak" (HR. Bukhari).

5. Doa Malaikat Untuk Saf Pertama

Tentunya jika kita datang lebih awal ke Masjid untuk shalat berjamaah, kita

akan mendapatkan keuntungan yang lebih salah satunya mendapatkan saf

pertama, sebagaimana disebutkan "Sesungguhnya para Malaikat memberikan

sholawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama." (HR. Ibnu Hibban)

6. 119 Pahala Dan Subuh

"Seseorang yang melaksanakan shalat subuh berjamaah, maka orang itu akan

mendapatkan pahala 119 kali dibanding shalat sendiri" (HR. Muslim)
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7. 59 Pahala Dan Isya

"Seseorang yang melaksanakan shalat isya berjamaah , maka dia akan

mendapatkan pahala 59 kali lipat" (HR. Muslim).

8. Dzuhur, Ashar , Magrib dan 27 Pahala

"Kalau shalat dzuhur jamaah , ashar jamaah, dan magrib jamaah masing

masing dilipat gandakan 27 kali kalau kita laksanakan secara jamaah" (HR.

Muslim).

9. Pahala shalat berjamaah ketika sakit

Sakit merupakan anugerah, nikmat dan sekaligus ujian, dari Allah kepada

Hambanya, agar selalu bersyukur terhadap nikmatnya sehat, agar ketika

diberi kesehatan itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan dan

menjalankan perintah Allah.

Diantaranya shalat berjamaah di Masjid , akan tetapi bagi orang yang sakit

akan diberikan pahala yang sama seperti orang shalat berjamaah di Masjid

apabila orang tersebut melaksanakan shalat saat sakit secara munfarid.

Adapun  keterangan haditsnya, "Ketika sakit dan tidak bisa ke Masjid

(padahal setiap terbiasa ke Masjid). Pada saat kita tidak ke Masjid dan shalat

di rumah, kita akan dapat pahala yang sama seperti waktu shalat di

Masjid." (HR. Abu Daud).

10. Terhindar Dari Sifat Munafik

"Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang-orang munafiq dari pada

shalat subuh dan isya.Seandainya mereka tahu nilai yang terkandung di dalam
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kedua shalat itu, pastilah mereka mendatangi (Masjid) kedua shalat itu

meskipun dengan merangkak." (HR. Bukhari).

11. Jadi Sebab Diampuninya Dosa Oleh Allah swt sebagaimana sabda Rasulullah

"Jika imam mengucapkan "Ghairil maghdhubi'alaihim waladhdhalliin", maka

ucapkan "amin" karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan "amin"

bersamaan dengan ucapan malaikat maka ia akan diampuni dosa-dosanya

yang telah lalu. "Hadist lainpun menyebutkan, "Barangsiapa yang berwudhu

untuk shalat dan menyempurnakan wudhunya, lalu berjalan untuk

menunaikan shalat dan ia shalat bersama manusia atau berjama'ah atau di

dalam Masjid , maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."

12. Disiplin Dan Akhlak Mulia

Keutamaan shalat berjamah di Masjid mengajarkan manusia untuk disiplin,

baik disiplin waktu atau pun disiplin prilaku, misalnya disiplin tepat waktu

dalam waktu sholat atau disiplin pada tata cara gerakan shalatnya itu sendiri.

Jika kita shalat berjamaah kita akan disiplin mengikuti gerakan imam dan

tidak mendahuluinya. Hal ini melatih kedisiplinan dalam menghilangkan ego,

perbedaan dan dengan penuh kerendahan hati , taat pada pemimpinnya, yaitu

imam.

13. Menumbuhkan Semangat Ukhuwah

Jika manusia bertemu lima (5) kali dalam satu hari , tentunya akan

menumbuhkan kasih sayang di antara sesama muslim. dan apabila suatu

waktu ada saudara sesama muslim yang biasa berjamaah tapi kemudian

beberapa waktu tidak terlihat di Masjid. Maka akan orang tersebut akan dicari
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kemanakah dan menjadi pertanyaan, apakah dia sakit? apakah dia sedang

tertimpa musibah? kenapa dia tidak terlihat berjamaah lagi? pertanyaan

tersebut akan muncul dengan tidak disengaja.44

D. REMAJA MASJID

Pada dasarnya remaja Masjid diangkat dari dua kata yaitu remaja dan

Masjid. Remaja pada umumnya adalah pemuda-pemudi yang identik dengan umur

belasan tahun. Dan Masjid adalah merupakan tempat ibadah khusus umat muslim.

Untuk lebih jelasnya terkait remaja Masjid, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Definisi Remaja Masjid

Remaja Masjid merupakan bentuk organisasi, dan organisasi merupakan

wadah yang di dalamnya terdapat beberapa atau banyak orang yang saling bekerja

sama untuk mencapai tujuan bersama yang dicapai dengan seefektif dan seefisien

mungkin. Dari konsep tersebut dapat ditarik sebuah definisi terkait remaja Masjid.

Remaja Masjid adalah “sebuah wadah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang

atau lebih yang memiliki keterkaitan dengan Masjid untuk mencapai tujuan

bersama,”45 yang pastinya untuk membantu pengurus Masjid dalam

memakmurkan Masjid.

2. Pembentukan Remaja Masjid

Dalam membentuk suatu organisasi haruslah jelas aturan mainnya, visi

misinya, dan siapa-siapa yang saja yang akan berada di dalamnya agar visi misi

yang telah ditetapkan dapat terealisasi dalam aktualisasi yang nyata.

44Maulana Muhammad  Zakariyya al-Kandhalawi, Fadhila Amal, (Bandung: Pustaka
Ramadhan, 2001), hal. 46-57

45www.wikipedia.comTujuan Orgnisasi Remaja Masjid, diakses 19 April 2018
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Dalam melakukan perekrutan keanggotaan remaja Masjid, haruslah benar-

benar selektif, dalam hal ini orang-orang yang dipilih benar-benar paham atas

keberadaannya dikepengurusan remaja Masjid, bukan hanya sekedar karena rajin

ke Masjid sehingga dengan serta merta langsung direkrut menjadi anggota remaja

Masjid.

Adapun usia remaja yang akan direkrut adalah umur 15 tahun ke atas

dengan pertimbangan daya berfikir mereka dan sisi kedewasaannya sudah cukup

dapat diarahkan. Dan pemilihan ketua remaja Masjid diusahakan memiliki tipikal

kepemimpinan yang bisa menggerakan orang lain, kira kira berumur 17 tahun ke

atas, sehingga dari sisi pemikiran dan kedewasaan dalam bertindak sudah bisa

diharapkan.

Dan yang tidak kala pentingnya adalah harus ada pembina remaja Masjid,

kira-kira berumur 20 tahun ke atas yang tentunya dianggap mampu membina dan

mengarahkan remaja Masjid dalam menyusun struktur kerja remaja Masjid,

kemudian memilih orang-orang yang mengisi struktur tersebut, kemudian

membantu remaja Masjid dalam membuat program-program yang akan

dilaksanakan, dan senantiasa mengarahkan remaja Masjid untuk lebih dekat

kepada Allah swt, keadaan seperti ini harus dilakukan secara terus menerus.

Pembina inilah sebagai tempat bertukar pikiran, pengalaman, yang menjadi satu

kesatuan dalam mencapai target program kerja yang telah direncanakan.

Sehingga dengan demikian, organisasi remaja Masjid dalam

mengembangkan sayap dakwah Islam dapat diandalkan, sehingga terbentuk para

remaja yang memahami siapa dirinya, dan apa yang harus ia lakukan di dunia ini
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sebagai kehidupan sementara, guna meraih janji Allah di akhirat kelak yakni

meraih surga-Nya.

3. Bentuk Pembinaan Remaja Masjid

Pembinaan yang dilakukan kepada remaja Masjid adalah dengan tujuan

membentuk pribadi-pribadi yang unggul, memiliki iman dan takwa yang kuat

serta berakhlak mulia. Hal ini dilakukan agar para remaja dapat terhindarkan dari

pengaruh-pengaruh negatif, baik yang datang dari lingkungan keluarganya,

lingkungan sekolahnya, terlebih lagi lingkungan masyarakat tempat ia tinggal dan

berinteraksi dengan banyak manusia yang memiliki karakter dan tingkah laku

yang berbeda-beda. Berikut ini cara membina remaja Masjid, agar mereka

menjadi remaja yang tahan banting terhadap segala ujian hidup.

1. Pendidikan Islam dengan kasih sayang.

Dalam menyampaikan pesan-pesan moral, seorang Pembina haruslah

menyampaikannya dengan cara yang baik, ramah, sopan, lemah lembut,

sebagaimana yang penulis ungkapkan di surah An-Nahl [16]: 125. Kemudian

seorang pembina haruslah dapat membangun kedekatan emosional dengan orang-

orang yang ia bina, sehingga kedekatan dan keakraban bukan hanya terjadi di

Masjid tetapi juga di luar Masjid.

Seorang pembina juga harus bisa merasakan masalah-masalah yang

dihadapi oleh orang yang dibinanya, dan kemudian dapat memberikan solusi atas

masalah tersebut, atau paling tidak dapat mengurangi beban masalah yang

dihadapi binaannya tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan konsep

tentang apa yang seharusnya diperbuat.
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Mappiare menyatakan, pembinaan moral melalui pendidikan adalah

“memberikan konsep-konsep yang baik dan buruk, patut  dan tidak patut, layak

dan tidak layak secara mutlak.”46 Pembinaan dengan kasih sayang ini, akan

berdampak pada penerimaan anak terhadap apa yang disampaikan dengan suasana

hati yang menyenangkan akan berbeda tingkat penerimaannya disbanding dengan

anak yang berada dalam tekanan. Konsep-konsep yang ditanamkan kepada anak

binaan akan lebih tertanan dalam jiwa mereka, karena ia terima denga senang hati.

2. Pendidikan Islam dengan pembiasaan

Pepatah mengatakan “kecil terbiasa besar terbawa-bawa”.Dalam hal ini

dalam membina remaja Masjid haruslah senantiasa memberikan mereka

kesadaran terhadap pentingnya taqarrub illallah (mendekatkan diri pada Allah),

dan membiasakan mereka dalam taqarrub illallah tersebut. Misalnya, mengajak

mereka bermalam di Masjid setiap malam senin dan malam kamis kemudian

bersama-sama shalat tahajjud, lalu makan sahur bersama untuk melaksanakan

puasa sunnah Senin dan Kamis. Membiasakan binaan shalat berjamaah dan

membaca Qur’an setelah shalat.

Pembinaan remaja Masjid dapat dilakukan dengan membiasakan mereka

terhadap perilaku yang baik, sebagaimana yang penulis contohkan di atas.

Hasyim mengatakan:

“Bila kita telah yakin akan suatu pandangan atau pikiran, tanamkan buah
pikiran itu dalam suatu perbuatan, nanti aka nada nilai yang bernama
tingkahlaku. Tanamkanlah dan ulangilah tingkah laku itu, nanti anda akan
dapatkan sebuah kebiasaan. Tanamkanlah kebiasaan itu, nanti anda akan

46Andi Mappiare, Psikologi Remaja (Bandung: Usaha Nasional, 1982), hal. 68
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dapatkan suatu watak, dan tanamkanlah watak itu, nanti anda akan dapatkan
nasib (akibat baik dan akibat buruk)”47

Jelasnya, perbuatan yang sering diulang-ulang akan menjadi kebiasaan, bila

kebiasaan itu diulang-ulang maka pada akhirnya akan menjadi watak seseorang.

Dengan pembinaan dengan pembiasaan perilaku yang baik pada binaan yang

dilakukan berulang-ulang, sudah pasti kebaikan itu akan tertanam dalam jiwa

mereka, sehingga ketika mereka tidak dalam binaan kita lagi, mereka akan tetap

berperilaku yang baik sebagaimana pembinaan dengan pembiasaan yang

dilakukan dahulu.

3. Pendidikan Islam dengan keteladanan.

Selaku umat Rasulullah .tidak ada teladan terbaik kecuali ada pada diri

Rasulullah , hal ini Allah swt telah terangkan dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab

[33]: 21, yang berbunyi:

                
 

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Rasulullah  adalah pembina para sahabat, yang kemudian para sahabat

sangat menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan mereka, baik dari

segi akhlak, beribadah, berpakaian, makan dan minum, bertutur kata,  dalam

mengambil keputusan hukum, berpolitik, berekonomi, berinteraksi dalam

47Umar Hasyim, Cara Mendidik Anak Dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hal.83
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masyarakat dan lain sebagainya, para sahabat senantiasa mengikuti jejak

Rasululah  yang mulia.

Begitupun seorang Pembina remaja Masjid haruslah menjadikan Nabi

sebagai uswatun hasanah, kemudian memberikan contoh yang baik pada anak

binaannya serta memberitahukan kepada binaannya bahwa yang harus kita

contohi adalah Nabi  kemudian memberikan materi terkait akhlak Nabi, tutur kata

Nabi, cara Nabi berekonomi, cara Nabi berpolitik, dan cara Nabi membangun

perdaban Islam yang memancarkan cahaya rahmat Allah ke seluruh alam raya ini.

Sehingga pembina remaja Masjid haruslah kemudian memberikan contoh

dan teladan yang baik kepada binaannya, misalnya selalu shalat lima waktu

berjamah tepat waktu di Masjid, berpakaian mengikuti sunnah Rasullullah, selalu

sopan dalam bertutur kata, mengormati orang lain. Sehingga pembina akan

senantiasa dihormati dan dihargai dan dijadikan teladan bagi binaannya.

Isnya Allah dengan pembinaan keteladanan, binaan akan memahami harus

berperilaku seperti apa dan harus tidak berperilaku seperti apa. Sehingga aura-aura

negatif yang bisa saja menariknya untuk berbuat tercela, bisa tercegah dengan

pemahaman keteladanan yang diberikan kepada binaan.

E. PENELITIAN RELEVAN

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab

dan Dakwah yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan sekaligus bahan

perbandingan atas penelitian yang penulis akan lakukan adalah :

1. Sarianton, dengan program studi Komunikasi Penyiaran Islam di tahun 2006,

dengan judul “Badan Komunikasi Pemuda Remaja ,Masjid Indonesia
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(BKPRMI) Dalam Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an Pada Anak Usia

Sekolah Di Kota Kendari. Dalam penelitian tersebut peneliti mengambil

kesimpulan bahwa “al-qur’an merupakan benteng pertahanan yang pertama

dan yang utama dalam mengatasi gejolak kehidupan moderen, yang dapat

mempengaruhi tingkah laku umat Islam. Oleh karena itu, pemberian

pengetahuan terhadap anak-anak khususnya pengetahuan membaca al-qur’an,

merupakan kewajiban bagi orang tua dan sangat penting agar melahirkan

generasi-generasi qur’ani yang kuat dan kokoh terhadap gejolak kehidupan

moderen.”48

2. Suhadi Aswad, dengan program studi Komunikasi Penyiaran Islam di tahun

2013, dengan judul “Efektifitas Dakwah Dalam Pembinaan Remaja Masjid Di

Desa Lamoen Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Dalam

penelitian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa “pembinaan kepada

remaja Masjid haruslah terorganisir dan aplikatif dalam kehidupan

bermasyarakat, sehingga masyarakat tidak menilai organisasi remaja Masjid

sebagai wadah organisasi yang stagnan”.49

Dengan memperhatikan kedua penelitian tersebut, tidak dipungkiri terdapat

persamaan dan perbedaan yang dapat dijadikan perbandingan dengan yang

penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

48Sarianton, “Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Dalam Pemberantasan
Buta Aksara Al-Qur’an Pada Anak Usia Sekolah Di Kota Kendari, IAIN Kendari, FUAD/KPI
(skripsi), 2006, hal. 78

49Suhadi Aswad, “Aktifitas Dakwah Dalam Pembinaan Remaja Masjid Di Desa Lamoen
Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, IAIN Kendari, FUAD/KPI (skripsi), 2013, hal. 56
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1. Sisi persamaannya adalah sama-sama meneliti pergerakan dakwah dalam

pembinaan umat muslim untuk menjadi manusia yan berjalan pada jalan Allah

swt dan Rasulullah saw.

2. Sisi perbedaannya adalah terletak pada tempat, waktu, obyek, dan aktifitas

obyek, serta tantangan atau kendala yang dihadapi oleh obyek penelitian dalam

melakukan aktifitas dakwahnya yakni pembinaan keagamaan terhadap orang-

orang yang dibina. Dan peneliti mendapatkan, bahwa pembinaan pemahaman

keislaman kepada remaja dalam hal pengamalan shalat berjamaah sangat

penting dilakukan, sehingga para remaja terkhusus remaja Masjid senantiasa

menyibukan diri meraka di tempat yang Allah muliakan, membentuk

kedisiplinan, membentuk akhlak yang baik, senantiasa berinteraksi dengan

orang-orang yang baik, karena sudah hampir dipastikan orang-orang yang

senantiasa berjamaah ke Masjid adalah orang-orang yang shaleh, sekaligus

mempererat ukhuwah diantara remaja Masjid dan jamaah. Dengan demikian,

lahirlah para pemuda-pemudi generasi bangsa yang dicintai Allah dan dicintai

masyarakat.
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