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BAB II 

  KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Respon 

2.1.1   Pengertian respon 

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan  atau 

tanggapan (reaction). ( Jhon. M. Echoles dan Hassan Shadily, 2003, h.481). 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, respon berarti tanggapan, reaksi dan 

jawaban. (Hasan Alwi dkk, 2005, h.952). Dalam kamus besar imu 

pengetahuan disebutkan bahwa, “respon adalah reaksi psikologis-metabolik 

terhadap tibanya suatu rangsang, ada  yang bersifat otomatis seperti refleksi 

dan reaksi emosional langsung,  adapula yang bersifat terkendali”.( Save D. 

Dagun, 1997, h.964). 

Soerjono Soekanto, menyebut kata respon dengan kata response yaitu 

prilaku yang merupakan konsekuensi dari prilaku sebelumnya. Ia 

mendefinisikan respon adalah interaksi dengan perorangan atau kelompok 

masyarakat, terlihat dari adanya aksi dan reaksi serta mengandung 

rengsangan dan respons. (Asmaul Husna, 2018, h.5). 

Respon atau tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika 

perangsang sudah tidak ada. Jika proses pengamatan sudah berhenti, dan 

hanya tinggal kesan- kesan saja, peristiwa sedemikian ini disebut tanggapan. 

Defenisi tanggapan ialah gambaran ingatan dari pengamatan. Dalam hal ini 

untuk mengetahui respon masyarakat dapat dilihat melalui persepsi, sikap, 

dan partisipasi.  
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Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap 

merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku 

kalau ia menghadapi suatu ransangan tertentu. Respon juga diartikan suatu 

tingkahlaku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang 

mendetail, penilaian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak serta 

pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. Melihat seseorang atau 

sekelompok orang terhadap sesuatu. Maka, akan diketahui bagaimana respon 

mereka terhadap kondisi tersebut. (Ferdi S. Gani, 2014, h.63). 

Ada dua jenis variable yang dapat mempengaruhi respon,yaitu :  

a. Variabel struktural, yaitu faktor-faktor yang terkandung dalam 

rangsangan fisik  

b. Variabel fungsional, yaitu faktor-faktor yang terdapat pada diri si 

pengamat, misalnya kebutuhan suasana hati, pengalaman masa lalu 

2.1.2   Indikator Respon 

Menurut Soemirat, ada empat indikator respon masyarakat yaitu. 

( Asmaul Husna, 2018, h.7): 

a) Latar belakang budaya: merupakan nilai-nilai yang dianut, suka 

atau tidak sukanya seseorang terhadap sesuatu, serta aksi yang 

diambil oleh masyarakat tersebut dalam menilai segala sesuatu.  

b) Pengamatan masa lalu: mempengaruhi beberapa faktor serta 

needs (kebutuhan), personaliti (kepribadian). 

c) Nilai-nilai yang dianut: mempengaruhi cara menginterprestasikan 

sesuatu yang ditangkap.  
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d) Berita-berita yang berkembang: merupakan penambah 

pengetahuan mengenai sesuatu dalam hal yang baru yang sedang 

marak. 

2.1.3   Macam-Macam Respon 

Mengutip dari laporan (Faizah Binti Awad, 2006, h.10). terdapat 

macam-macam bentuk respon yang ada pada manusia, dibagi bagi ke dalam 

tiga bentuk: 

a) Respon syaraf simpatetik, yakni pernyataan lisan tentang afek, ini 

terkait dengan afektif seseorang. 

b) Respon perseptual, yakni pernyataan lisan tentang keyakinan 

sangat terkait dengan kognisi seseorang. 

c) Respon tindakan yang tampak, yakni berupa pernyataan lisan 

mengenai perilaku, ini sudah dalam bentuk perilaku yang nyata.  

2.2 Dakwah  

2.2.1 Pengertian dakwah 

Secara bahasa dakwah dapat berarti memanggil, mengundang, 

mengajak, menyeru, mendorong ataupun memohon. Sedangkan dalam ilmu 

tata bahasa Arab, kata dakwah merupakan bentuk mashdar  dari kata kerja 

da’a, yad’u, da’watan, yang berarti memanggil, menyeru atau mengajak. 

(Fathul Bahri An-Nabiry, 2008, h.17). 

Adapun pengertian dakwah secara istilah ada banyak pendapat di 

kalangan para ahli yang menggeluti dan mendalami masalah dakwah. 
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Beberapa contoh definisi dakwah yang penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1. M. Hafi Anshari (1993) mengatakan dakwah adalah mengajak 

orang lain untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syariat Islam 

yang terlebih dahulu diyakini dan diamalkan oleh da’i itu sendiri. 

(h.3). 

2. Ali Mahfudz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan 

dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan 

mengikuti perintah agama, menyeru mereka berbuat kebaikan dan 

mencegah mereka dari perbuatan munkar agar mereka bahagia di 

dunia dan akhirat. (M. Ali ‘Aziz, 2004, h.4). 

Dalam bukunya Komunikasi Dakwah, Wahyu Ilaihi mengutip 

beberapa pendapat para ahli mengenai dakwah. Sayyid Qutb memberi batasan 

dengan mengajak atau menyeru kepada orang lain ke dalam sabil Allah Swt 

bukan untuk mengikuti da’i atau sekelompok orang. Ahmad Ghusuli 

memberikan penjelasan bahwa dakwah merupakan pekerjaan atau ucapan 

untuk mempengaruhi manusia supaya mengikuti Islam. Abdul al Badi Shadar 

membagi dakwah menjadi dua tataran yaitu dakwah fardiyah dan dakwah 

ummah. Sedangkan Abu Zahroh menyatakan bahwa dakwah itu dapat dibagi 

menjadi dua hal, pelaksana dakwah, perseorangan, dan organisasi. Sementara 

Ismail al-Faruqi, mengungkapkan bahwa hakikat dakwah adalah kebebasan, 

universal, dan rasional. Dan kebebasan inilah yang menunjukkan bahwa 

dakwah itu bersifat universal. (Wahyu Ilaihi, 2010, h.14). 
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Dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik dan yang lebih 

baik. Dakwah mengandung ide tentang kemajuan sebuah proses terus-

menerus menuju kepada hal yang baik ataupun lebih baik untuk mewujudkan 

tujuan dakwah. Dalam dakwah terdapat suatu ide dinamis, sesuatu yang terus 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntunan ruang dan waktu. Dan dalam 

prakteknya, dakwah merupakan kegiatan untuk mentransformasikan nilai-

nilai agama yang mempunyai arti penting dan berperan langsung dalam 

pembentukan persepsi umat tentang berbagai nilai kehidupan. 

Titik tolak untuk mendasari hukum dakwah adalah Al-Qur’an dan as-

Sunnah. Dari dasar inilah dakwah menjadi suatu kewajiban bagi setiap 

manusia yang mengaku dirinya telah Islam. Banyak ayat dan hadits yang 

telah menyebutkan tentang dakwah. Diantaranya adalah  

Oِ�ْ َوَيْأُمُرْوَن ِباْلَمْعُرْوِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِرۗ   َوSَTُْكْن  َP6ْا Qَ<ٌة يَّْدُعْوَن ِا ْنُكْم ُامَّ ّمِ
َك ُهُم اْلُمْفِلُحْوَن  VWX Tَوُاو  

Terjemahnya: 

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari 
yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung” (Qur’an 
3:104) 

اِس َتْأُمُرْوَن ِباْلَمْعُرْوِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ٍة ُاْخِرَجْت ِ\لنَّ Oَ�ْ ُامَّ َ̀ ُكbُْتْم 
ۗ  َوَلْو ٰاَمَن َاْهُل ا\ْكِ  ِ ْكOُfَُهُم َوُتْؤِمdُْوَن ِباهللا�

َ
Oً�ْا لَُّهْمۗ  ِمْنُهُم اْلُمْؤِمdُْوَن َوا َ̀ kِٰب \hiَََن 

  اْلٰفِسُقْوَن 
Terjemahnya: 

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat yang makruf, dan 
mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya 
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Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara 
mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-
orang fasik”( Qur’an 3:110). 

ْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة ا5َ6َْسَنِة وَ  َك ِبا56ِْ ۗ ِانَّ ُادُْع ِا>Qٰ َسِ�ْيِل َرّبِ pَqِ rْsِ َاْحَسُن tَاِدْلُهْم ِبالَّ
 َربََّك ُهَو َاuَْلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِ�ْيJٖwِ َوُهَو َاuَْلُم ِباْلُمْهَتِدْيَن 

Terjemahnya: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara 
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui 
siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 
siapa yang mendapat petunjuk”( Qur’an 16:125). 

 

Adapun dalam hadits, salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan 

oleh Imam Muslim. 

ر و ا ه مسلم -من د عا اِ َلئ َسِبْيِل ا ْلُهدَ ئ َفَلهُ اَ ْجَر هُ َو اَ ْجُر َمْن عِمَل ِبهِ   

Terjemahnya: 

Barangsiapa yang berdakwah ke jalan petunjuk (Tuhan) adalah 
baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. (HR. 
Muslim) 

Sebagaimana pendapat Suharto dakwah adalah seruan atau ajakan 

keinsafan, atau usaha mengubah situasi kepada suatu situasi yang lebih baik 

dan sempurna, baik terhadap individu maupun masyarakat. Sukses untuk 

mengajak kepada perubahan bukan diukur dari gelak tawa atau tepuk tangan 

dan riuh pendengarnya serta ratap tangis mereka, tetapi diukur dari bekas di 

dalam jiwa, yang nampak dalam perubahan tingkah laku mereka kepada yang 

lebih baik. (Suharto, 2013, h.95). 

Isyarat penggunaan kosakata dakwah dalam Al-Qur’an yang lebih 

banyak diekspresikan dalam bentuk kata kerja, memberikan dorongan bahwa 
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upaya kegiatan dakwah perlu dikerjakan secara dinamis, serius, sistematis, 

profesional, dan proposional. Proses dari kegiatan dakwah secara akademis 

akan melibatkan unsur dari fungsi manajemen, yakni perencanaan, 

penanganan atau perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal itu 

diarahkan dalam rangka mencapai kualitas hidup dan kehidupan, yakni 

terpenuhinya kebutuhan dasar (primer) manusia yang seimbang, baik 

kebutuhan fisik, kebutuhan mental-spritual, dan kebutuhan social. (H. Asep 

Muhiddin, 2002, h.40-41). 

Secara bebas, dakwah adalah suatu proses penyampaian/penyeruan 

informasi ilahiah kepada para hamba manusia yang merupakan bagian 

integral dari hidup dan kehidupan setiap individu muslim. Dakwah adalah 

rekayasa dan rekadaya untuk mengubah segala bentuk penyembahan kepada 

selain Allah menuju kepada keyakinan tauhid.( Mansur, 2009, h.91). 

Hakikat dakwah dapat dirumuskan sebagai kewajiban mengajak 

manusia ke jalan Tuhan dengan cara bijak, tegas, dan benar, pelajaran yang 

baik dan bantahan yang lebih baik. Adapun respons manusia terhadap ajakan 

ke jalan yang Tuhan tadi dapat berupa respons positif maupun sebaliknya, 

respons negative. (H. Asep Muhiddin, 2002, h.41). 

Dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah pada dasarnya merupakan 

suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh da’i untuk 

memberikan motivasi kepada individu atau kelompok yang menjadi sasaran 

dakwah dengan metode dan media tertentu untuk mencapai tujuan dakwah, 

yaitu bahagia di dunia dan akhirat. 
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2.2.2 Unsur-unsur Dakwah 

2.2.2.1 Da’i 

Aminuddin mengatakan Kata lain dari da’i adalah subjek dakwah. 

Biasa juga disebut pelaku aktivitas dakwah. Seorang da’i hendaknya 

mengikuti cara yang telah ditempuh oleh Rasulullah, sehingga hasilnya 

dapat mendekati kesuksesan dakwah yang diperoleh oleh Rasulullah 

Saw.(h.358). 

2.2.2.2 Mad’u 

Mad’u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau objek 

dakwah, baik secara individu maupun kelompok, yang beragama Islam 

maupun bukan beragama Islam. Dengan kata lain manusia secara 

keseluruhan. (Aminuddin, h.359). 

2.2.2.3 Maddah (materi) dakwah 

 materi dakwah adalah Al-Qur’an dan as-Sunnah. Al-Qur’an 

merupakan sumber utamanya, ia merupakan materi pokok yang harus 

disampaikan dalam dakwah dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh 

masyarakat atau mad’u. Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang mutlak 

kebenarannya dan dijaga sendiri oleh Allah keutuhannya, keaslian dan 

kakuratannya. Sebagai pedoman hidup Al-Qur’an telah terkandung lengkap 

petunjuk, pedoman, hukum, sejarah serta prinsip-prinsip baik yang 

menyangkut masalah keyakinan, peribadatan, pergaulan, akhlak, politik, 

ilmu pengetahuan, teknologi dan segala aspek kehidupan manusia. ( Slamet 

Muhaemin Abda, 1994, h.45). 



 

 

17 

 

As-Sunnah sebagi sumber kedua materi dalam dakwah tentunya 

memiliki perbedaan dengan Al-Qur’an. Pada Al-Qur’an seluruh isinya mesti 

dijadikan pedoman hidup, karena dalam as-Sunnah masih dikenal adanya 

sunnah tasyri’, ghairu tasyri’, shahih dan ada yang dha’if. Kedudukan as-

Sunah terhadap Al-Qur’an adalah bayan tafsir, ialah menerangkan ayat-ayat 

yang sangat umum, mujmal dan musytarak. Bayan takrir ialah 

memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Qur’an. Serta bayan taudikh, 

ialah penjelas maksud dan tujuan suatu ayat Al-Qur’an. ( Slamet Muhaemin 

Abda, h.48). 

2.2.2.4 Thariqah (metode) dakwah 

1) Metode dalam Al-Qur’an 

a) Bi al-hikmah 

Hikmah merupakan perhitungan yang cermat, perkiraan yang 

tepat serta langkah-langkah yang benar yang diambil oleh 

mencapai keberhasilan di dalam pelaksanaan dakwah. ( Mansur, 

dkk, 2009, h.163). 

b) Al-mau’izah al-hasanah 

Sayyid Quthub, seperti yang dikutip oleh Nurdin di dalam 

buku Problematika Dakwah Kontemporer, mengatakan bahwa al-

mau’izah al-hasanah yaitu memberikan pelajaran dengan lemah 

lembut dengan pendekatan psikologis, karena dengan cara itu dapat 

membuka hati yang keras dan dapat mendatangkan hasil yang lebih 
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baik apabila dibandingkan dengan melalui kekerasan dan ancaman. 

( Mansur, dkk, h.163). 

c) Mujadalah 

Mujadalah adalah bertukar fikiran dengan cara yang baik 

dalam arti tidak menolak atau menyalahkan pendapat atau paham 

seseorang. Akan tetapi tetap berusaha untuk mengungkapkan 

kebenaran Islam berdasarkan argumen-argumen akliyah yang 

disertai dengan dalil nakli, bukan dengan cara berdebat untuk 

saling mengalahkan dan menjatuhkan. ( Mansur, dkk, h.164). 

d) Tabsyir 

Tabsyir adalah menggembirakan seseorang dengan imbalan 

pahala dan kenikmatan hidup bagi mereka yang melakukan amal 

shaleh atau kebajikan (ma’ruf) sesuai dengan tuntunan Allah dan 

Rasul-Nya. ( Mansur, dkk, h.164-165). 

e) Tanzir 

Adalah berita siksaan dan ancaman, yaitu menjelaskan akibat-

akibat perbuatan buruk, kejahatan, kekufuran dan kedzaliman yang 

diperbuat seseorang. ( Mansur, dkk, h.165). 

2) Metode Rasulullah 

Adapun dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah yang 

pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada masa 

dakwah ini, Rasulullah menyeru untuk masuk Islam kepada orang-

orang terdekatnya atau lingkungan keluarganya serta kerabat dan 

sahabat dekatnya. Yang kedua adalah dakwah secara terang-
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terangan. Masa ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian 

beliau, setelah turunya ayat yang berisi tentang perintah Allah 

SWT untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Dan 

dakwah ini dilakukan secara bertahap. 

2.2.2.5 Atsar (efek) dakwah 

Sering disebut dengan feed back (umpan balik) dari proses dakwah 

ini sering kali dilupakan atau tidak menjadi perhatian para da’i. Kebanyakan 

mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah 

dakwah.(Aminuddin, h.361). 

2.3 Salafi 

 2.3.1  Pengertian salafi 

Kata salaf secara etimologi (bahasa), berasal dari kalimat salafa, 

yaslufu, salafan yang artinya adalah telah lalu”, (Takdir Ali Syahbana, 2012, 

h.67). Secara syar’i salaf bermakna ulama atau para imam terdahulu yang 

hidup di era tiga generasi pertama umat Islam, yaitu para shahabat  

Rasulullah, tabi’in (murid-murid shahabat) dan tabi’it tabi’in (murid-murid 

tabi’in). ( Rusdi muchtar, 2010, h.29). 

Selain itu makna al-Salaf secara terminologis yang dimaksud di sini 

sesuai penjelasan Rasulullah Saw. Dalam hadits yang dikutip oleh Ubaidillah 

(2012) dalam CD al-Kutub at-Tis’ah: Shahih al-Bukhari, No: 2458 Dan 

Shahih Muslim, No: 4601.(h.37).  

 َخيُر النَّا ِس قَْر نِي ثُمَّ ا لَِّذ يَن َيلُْو َنُهْم ثُمَّ ا لَِّذ يَن َيلُْو نَُهْم 
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Terjemahnya: 

“Sebaik-baik manusia adalah (yang hidup) di masaku, kemudian yang 
mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka”. 

Berdasarkan hadits di atas, yang dimaksud dengan al-salaf adalah para 

sahabat Rasulullah Saw, kemudian tabi’in, serta tabi’ al-tabi’in. Selain itu 

kata Salaf ditemukan dalam al-Qur’an berulang kali yang kesemuanya berarti 

masa lampau, diantara firman Allah swt yang menyebutkan kata Salaf adalah 

sebagai berikut: ( Andi Aderus, 2011, h.52-53). 

a. Q.S al-Zukhruf/43: 56  

َمَثً+* ِ\ّْ+*ِٰخِرْيَن    َࣖفَجَعْلٰنُهْم َسَلًفا وَّ
Terjemahnya: 

Maka kami jadikan mereka sebagai (kaum) terdahulu dan pelajaran 
bagi orang-orang yang kemudian.(Qur’an 43:56) 

b. Q.S al-Taubah/9: 100 

 ُ ِ{pَ اهللا� اِر َوا9َِّ��َْ� اتََّبُعْوُهْم ِبِاْحَساٍنۙ رَّ ُلْوَن ِمَن اْلُمٰهِجِرْيَن َواْ"َ�ْنص� ِبُقْوَن اْ"َ�وَّ َوالس�
َتَها اْ"َ�ْنٰهرُ  ِرْي 5�َْ ٍت َ��ْ �bدَّ َلُهْم َجuَ�8َِْ� ِفْيَهآ َاَبًداۗ ٰذِ\َك  َعْنُهْم َوَرُضْوا َعْنُه َوَاwِ ٰ̀

  اْلَفْوُز اْلَعِظْيمُ 
Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang 
yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan 
mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung”.(Qur’an 
9:100). 

Dari segi zaman, kata salaf digunakan untuk menunjukkan kepada 

sebaik- baik kurun, dan yang lebih patut dicontoh dan diikuti yaitu tiga kurun 
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yang pertama (dalam Islam) yang diutamakan, yang disaksikan dan disifati 

dengan kebaikan melalui lisan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah saw. 

Lalu sebagian ulama menambahkan label al-salih (menjadi al-salaf al-salih). 

(Abu Abdirrahman Al-Thalibi, 2006, h.8). Hal ini untuk membedakan dengan 

generasi yang datang setelah tiga kurun tersebut atau dikenal dengan al-

khalaf, yakni generasi elit Muslim atau ulama-ulama yang datang kemudian 

setelah generasi salaf, yaitu masa yang sangat jauh dari masa Rasulullah, di 

mana kaca pandang pemikirannya lebih progressif dibandingkan dengan 

pendahulunya, tidak terkecuali pandangannya dalam penafsiran pemikiran 

keagamaan. Dengan demikian seorang Salafi berarti seseorang yang mengaku 

mengikuti jalan para sahabat Nabi Saw. sahabat, tabi’in, tabi’it-tabi’in dalam 

seluruh sisi ajaran dan pemahaman mereka. ( Nor Hasan, 2013, h.90). 

 Menurut  Muhammadin (2017) ada beberapa hal di dalam memahami 

pengertian salafi yaitu: Al-salaf yaitu mereka tiga generasi pertama dan 

paling utama dari umat islam, yaitu para sahabat (mereka yang hidup sebagai 

muslim pada masa Nabi, pernah bertemu dengan beliau, serta wafat sebagai 

muslim), tabi‟in (mereka yang hidup di masa sahabat dan wafat sebagai 

muslim), dan tabi‟ al- tabi‟in (mereka yang hidup di masa tabi‟in dan wafat 

dalam keadaan muslim), sedangkan salafiyah adalah sebuah gerakan dakwah 

yang sama artinya dengan gerakan dakwah Ahlul Sunnah wal Jama‟ah. 

Gerakan dakwah ini sudah mulai dari masa Rasulullah, lalu terus berlanjut 

dan mempertahankan eksistensinya hingga menjelang akhir zaman kelak. 

Salafi adalah sebutan untuk orang yang menyatakan diri sebagai muslim yang 
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berupaya mengikuti ajaran al-Qur‟an dan al-Hadits, sesuai dengan 

pemahaman ulama al-salaf. (h.71-72) 

Zainal Abidin bin Syamsudin mengatkan salafi adalah arus pemikiran 

yang mengedepankan nash-nash syar’iyah berbagai macam pemikiran baik 

secara metode maupun sistem, yang senantiasa komitmen terhadap petunjuk  

Nabi dan petunjuk para sahabat baik secara keilmuan dan pengamalan, 

menolak berbagai manhaj yang menyelisihi petunjuk tersebut, baik terkait 

masalah ibadah maupun ketetapan syari’at. ( Muhammaddin, 2013, h.149). 

2.2.3 Akar Sejarah salafi 

Gerakan salafi pada awalnya muncul sekitar abad ke-IV H, yang 

dipelopori oleh ulama-ulama mazhab Hambali yang ingin menghidupan 

kembali tradisi-tradisi ulama-ulama terdahulu (Salaf al-shalih), kemunculan 

gerakan ini sangat terkait dengan permasalahan teologi, yaitu peristiwa 

inkuisasi Al-Qur’an dan terjdi pengekangan dan intimidasi terhadap Imam 

Ahmad bin Hambal, oleh penguasa Abbasiyyah yang menganut paham 

Mu’tazilah. (Faizah, 2012, h.378). 

Kemudian sekitar abad ke-VII H, gerakan ini di hidupkan kembali 

oleh Ibnu Taymiah. Nama lengkapnya adalah Ahmad Taqiyy al-Din Ibn 

Taymiyah al-Harrani al-Damasyqi, lahir di Harran, Syiria, pada 661 H. 

(Yunan Yusuf, 2014, h.186). Gerakan ini sebagai respon terhadap 

berkembangnya  paham-paham rasional dikalangan umat islam dan 

munculnya kecendurungan umat islam terhadap filsafat dan ilmu kalam yang 

di anggap telah menyimpang dari Al-Qur’an dan Hadits serta tradisi-tradisi 
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ulama salaf, pada pertengahan abad ke-XII H atau akhir abad ke-XVII M, 

paham salafi mengkristal dalam sebuah gerakan yang di namakan 

Wahabiyyah yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, ai 

lahirkan di Desa Al-Uyainah di Najd. (Mukti Ali, 1995, h.43). 

Kemunculan gerakan salafi melalui tangan Muhammad bin Abdul 

Wahab, Ia menilai umat Islam sedang tersesat dan menyimpang serta berada 

dalam kubangan Jahiliyah. Satu-satunya cara untuk mencapai keselamatan 

dan kejayaan masa lalu adalah penegasan kembali monoteisme absolut 

(tauhid) dan kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah. (Iffah Muzammil, 2013, 

h.216). Dan gerakan ini khusus yang memerangi segala bentuk kemusyrikan 

dan khurafat, menyerukan memurnikan tauhid serta melindungi ketauhidan 

dari segala penyimpanagan, ia berusaha membersihkan islam dari kerusakan 

yang dipercayainya telah merusak dalam islam. Ia juga menerapkan 

literalisme yang ketat dan menjadikan teks sebagai satu-satunya sumber 

otoritas yang sah serta menampilkan permusuhan yang ekstrem kepada 

intelektualisme, mistisme dan semua perbedaan sekte yang ada dalam islam, 

ia ingin membebaskan umat islam islam dari keterkungkungan dalam bid’ah 

zaman kemunduran. (Faizah, h. 378). 

Menurut doktrin salafi, penting artinya kembali pada kemurnian, 

kesederhanaan, dan kelurusan Islam yang sepenuhnya diperoleh dengan cara 

menaati perintah Nabi  secara harfiah dan dengan ketaatan penuh terhadap 

praktik ritual yang benar. salafi menolak semua upaya untuk menafsirkan 

hukum Allah secara historis dan kontekstual karena dapat menimbulkan 
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multitafsir dan interpretasi seiring dengan perkembangan zaman. Salafi 

wahabi menganggap sebagian besar sejarah ummat Islam adalah unsur 

perusak Islam dari kemurniannya. Salafi juga mendefinisikan ortodoksi 

secara sempit dan sangat tidak toleran terhadap semua kepercayaan adat 

(lokal) yang bertentangan dengan kepercayaannya. 

Dakwah salafi  pada awalnya menekankan pada pemurnian aqidah dan 

berkembang menjadi ideologi perlawanan terhadap berbagai paham yang 

tidak sesuai dengan nilai- nilai agama yang berdasarkan al-Qur‟an dan al- 

Sunnah. Empat hal yang mendasari gerakan salafi di seluruh dunia Islam, 

bahwa kekuasaan adalah milik Allah, metode pendidikan menekankan pada 

aqidah- akhlak, menggolongkan manusia menjadi saudara atau musuh dan 

menolak realitas kebudayaan non- Islam (Muhammadin, 2018 : 91). 

Di Indonesia sendiri gerakan Salafi diawali dengan kembalinya 

beberapa pemuda Sumatera Barat yang pergi haji sekaligus menuntut ilmu di 

Kerajaan Arab Saudi pada awal abad ke-19, yang banyak dipengaruhi oleh 

ide dan gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Muhammad ibn ‘Abd al-

Wahhab di kawasan Jazirah Arabia. Pemuda itu adalah Haji Miskin, Haji 

Abdurrahman, dan Haji Muhammad Arif. Mereka terpesona dengan ideologi 

Wahhabi yang mereka pelajari selama di sana, sehingga mereka menyebarkan 

ideologi ini ketika mereka tiba di tanah air. Inilah gerakan Salafiyah pertama 

di tanah air yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan kaum Padri, yang 

salah satu tokoh utamanya adalah Tuanku Imam Bonjol. Gerakan ini pernah 

berjaya dalam kurun waktu 1803 - 1832 M (Ubaidillah, 2012 : 41). 
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Gerakan salafi Di indonesia pernah melibatkan diri dalam bidang 

politik dengan membentuk Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jama‘ah 

(FKAWJ) yang terkenal dengan Laskar Jihadnya. Melalui Laskar Jihad, 

forum salafi ini mengajak umat Islam untuk melakukan perang suci ke 

Maluku. Selama lebih kurang dua tahun (2000-2002), Laskar Jihad telah 

mendapatkan banyak support dari masyarakat muslim Indonesia. Ribuan 

pemuda bergabung dengan gerakan ini sebagai relawan untuk berjihad di 

pulau lada tersebut. Pada tahun 2002, akibat berubahnya konstelasi politik 

nasional dan konflik internal, Laskar Jihad dibubarkan.  

Namun demikian, para veteran Laskar Jihad ini tetap menjalin 

hubungan dengan membentuk sebuah jaringan dakwah yang telah terbina 

hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada derajat tertentu, perkembangan 

dakwah salafi Indonesia pasca Laskar Jihad menunjukkan kembalinya 

gerakan salafi ke dalam bentuk gerakan apolitical Keengganan mereka untuk 

masuk dalam arena politik praktis tidak hanya berhubungan dengan 

pengalaman traumatis Laskar Jihad, tetapi juga berlandaskan alasan teologis. 

Kaum salafi berpendapat bahawa dakwah melalui politik praktis adalah cara 

baru yang tidak ada dasar hukumnya dalam sumber Islam (Al-Qur’an dan 

Sunnah Nabi). Menurut mereka, segala cara baru dalam beragama adalah 

bid‘ah (heretic) (Wahib, 2011 : 148). 

Pada tahun 1970-an dakwah salafi memiliki keterlibatan tokoh-tokoh 

yang berasal dari organisasi dakwah dan sosial Muhammadiyah, Persis dan 

NII. Sebagian besar tokoh salafi di kota Medan memiliki latar belakang etnis 
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Minangkabau yang kita ketahui banyak tokoh-tokoh agama berasal dari 

Minang yang memiliki pemahaman Islam yang bersifat puritan seperti K.H. 

Ahmad Dahlan, Buya Hamka, Haji Miskin, Tuanku Imam Bonjol dan lain-

lain. Keterlibatan tokoh-tokoh terkait dengan ide-ide yang mereka dakwahkan 

seperti kembali kepada Alquran dan Sunnah serta memberantas tahyul, 

khurafat dan bid’ah. Dakwah ini menyerukan kepada totalitas Islam (Tienti, 

2013 : 80).  

Perkembangan dakwah salafi  Di Indonesia hingga saat ini terdapat 

dua arus gerakan Salafi-Wahabi yang terkemuka yaitu gerakan Salafi yang 

berpatron kepada Arab Saudi dengan imamnya Ja’far Umar Thalib dan 

gerakan Salafi yang berkiblat ke Kuwait dengan pimpinannya Abu Nida, Abu 

Hakim, Yusuf Baisa, dan Yazid bin Abdul Qadir Jawaz (Faizah, 2012 : 382). 

2.2.4 Prinsip-prinsip dakwah salafi 

Dakwah salafiyah mempunyai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan 

dan harus dipegang dalam melaksanakan tugas mulia dan suci tersebut. Di 

antara prinsip-prinsip yang dipegang oleh dakwah salafiyah dalam 

melaksanakan tugasnya adalah.( Muhammadin, 2013, h.73-75). 

2.2.4.1 Berdakwah kepada tauhid. 

Dakwah salafiyah mengajak kepada para da’i untuk memulai 

dakwahnya dengan tauhid. Ini bukan berarti berpaling dari semua 

konsekwensi dan aplikasi tauhid, akan tetapi menjadikan dakwah tauhid 

sebagai prioritas utama. Memulai dari yang paling penting kepada yang 

penting, melaksanakan yang wajib-wajib, yang sunah-sunah dan lain-lain. 
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Wajib bagi seorang da’i memulai dakwahnya dengan tauhid, dan setiap 

dakwah yang tidak tegak di atas asas tauhid pada setiap tempat dan waktu, 

maka dakwahnya kurang dan membawa kepada kegagalan dan menyimpang 

dari jalan yang lurus. Dakwah tauhid adalah prinsip yang besar dalam agama 

Islam. Banyak da’i yang tidak mengetahui prinsip ini sehingga mereka 

terjerumus dalam kesyirikan, sedangkan mereka tidak menyadarinya. 

2.2.4.2 Berdakwah dengan ikhlas. 

Seorang da’i harus memurnikan niatnya untuk mengajak kepada 

Agama Allah, semata-mata mencari ridha-Nya, bukan mengajak kepada 

dirinya sendiri, kelompoknya, atau pendapat dan pikirannya. Juga tidak 

dengan niat untuk mengumpulkan harta, meraih jabatan mencari suara, atau 

tujuan dunia lainnya. 

2.2.4.3 Berdakwah dengan ilmu. 

Pertama, seorang da’i dalam berdakwah harus mempunyai ilmu yang 

cukup. Ilmu yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits menjadi tumpuan 

dasar dalam berdakwah. Dengan ilmu seorang da‟i mengetahui arah tujuan 

yang benar, sedangkan tanpa ilmu seorang da’i akan mendatangkan bahaya 

besar bagi agama dan umat.   

2.2.5 Gerakan dakwah salafi 

Munculnya gerakan Salafi berawal dari gerakan yang dipelopori oleh 

Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1794 M), yang belakangan dikenal 

dengan gerakan Wahhabi. Gerakan Ibnu Abdul Wahhab ini mengajak seluruh 

umat Islam kembali kepada fundamen-fundamen Islam yang murni, yaitu Al-
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Qur`an dan Sunnah, dan melakukan pembersihan tauhid dari berbagai 

kesyirikan. ( Ahmad Dumyathi Bashori, 2008, h.96). Gerakan ini berawal di 

daerah Uyainah sebuah daerah yang sekarang terletak di bagian timur Negara 

Saudi Arabia tanah kelahiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Di awal 

kemunculannya, Ibn Abdul Wahhab banyak mengkritisi praktik-praktik 

peribadatan Islam yang menurutnya banyak yang menyimpang dari ajaran 

Islam yang sesunggguhnya (Al-Qur`an dan Sunnah). Ia berupaya meluruskan 

semuanya dengan dialog-dialog sehat yang dikuatkan dengan dalil-dalil teks 

suci. Sayangnya, ia hanya memahami dalil-dalil teks suci umat Islam tersebut 

dengan pemahaman harfiah yang kaku.   

Semua orang Islam yang tidak sepaham dengan ajaran Ibnu Abdul 

Wahhab dan pengikutnya, dianggap kafir, musyrik, dan murtad. Tuduhan-

tuduhan seperti ini sering meraka lontarkan ketika mereka belum memiliki 

kekuatan bersenjata, terutama pada awal-awal berdirinya aliran ini, 

pertengahan abad ke-18 M. (Abdurrahman Wahid, 2009, h.64-65). 

Dalam perkembangannya, setelah tidak sabar dengan proses dialog 

dalam melakukan perubahan, Ibn Abdul Wahhab menyimpulkan bahwa kata-

kata saja tidak cukup, dia berusaha melakukan perubahan melalui perbuatan. 

Dalam hal ini ia mendapat dukungan kekuatan dan senjata dari pemerintah 

Uyainah, Utsman bin Muammar, karena ia menikahi bibi penguasa tersebut.  

Aksi kekerasan pertama yang dilakukan oleh Ibn Abdul Wahhab dan 

pengikutnya adalah menghancurkan makam Zaid bin alKhattab, Sahabat 

Rasulullah dan saudara kandung Umar bin al-Khattab, tahun 1740. Tentunya, 
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sebelum kekerasan ini dilakukan, mereka meluncurkan kata-kata pemurtadan 

dan pengkafiran dengan dalil-dalil harfiah terlebih dahulu, sebagai dasar 

untuk menguatkan aksi mereka. (Abdurrahman Wahid, h.66). 

Mereka juga benar-benar kasar terhadap orang Islam yang 

mengungkapkan cinta dan dedikasinya kepada Nabi Muhammad Saw. Bagi 

mereka, hal itu hampir menyerupai ibadah yang menjurus kepada 

kemusyrikan. ( Ed Husain, 2008, h.314). Oleh karena itu, berdasarkan 

argumen ini, mereka berkeinginan meratakan kuburan Rasulullah Saw., yang 

sering diziarahi oleh umat Islam dari penjuru dunia, dengan tanah.  

Kekuatan aksi mereka semakin menguat ketika Muhammad bin Abdul 

Wahhab mendekati Muhammad bin Sa’ud, aliansi yang kelak melahirkan 

Kerajaan Saudi-Wahhabi modern. Muhammad bin Sa’ud adalah politikus 

cerdas. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga ini untuk bekerja sama 

demi meraih kepentingan politiknya. Pada tahun 1746, Wahhabi-Sa’ud secara 

resmi memproklamirkan jihad terhadap siapapun yang mempunyai 

pemahaman tauhid berbeda dengan mereka. Mereka menghalalkan darah 

semua umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka dalam memaknai 

kandungan wahyu ilahi. Mereka membantai, membunuh dan meruntuhkan 

semua bangunan bangunan bersejarah umat Islam yang ada di Haramain 

(Makkah dan Madinah). Dalam sejarah penyebaran paham ini di Jazirah 

Arab, pada tahun 1920-an, lebih dari 400 ribu umat Islam dibunuh termasuk 

wanita dan anak-anak. . (Abdurrahman Wahid, 2009, h.67-69). 
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Paham mereka yang mengatasnamakan pemurnian akidah dengan cara 

menghancurkan segala bentuk inovasi dalam beragama meskipun dengan 

kekerasan dan pembantaian, juga menolak pahampaham madzhab dengan 

mengembalikan seluruh hukum Islam langsung kepada Al-Qur`an dan 

Sunnah ini, sering disebut juga sebagai gerakan Salafi.  

Menurut Imarah ada tiga hal yang sangat mendasar dan menjadi 

karakteristik gerakan dakwah salafi. Pertama, menentang dengan keras segala 

pemikiran yang berbau filsafat, ilmu kalam, dan tasawuf (mistik). Kedua, 

menentang dengan keras segala keyakinan yang bersifat bid’ah dan khurafat. 

Ketiga, menentang keras segalabentuk interpretasi rasional (intelektualitas). 

2.3 Penelitian yang Relevan 

Setelah melakukan observasi terhadap penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan, hasil 

temuannya dapat dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi. 

Adapun penelitian yang relevan dapat dilihat dari penelitian yang 

dilakukan: 

1. Aizza Rifqi Firdaus dalam skripsinya yang berjudul Unsur-Unsur 

Salafi Dalam Pemikiran Teologi Al-Ghazali, yang hasil 

penelitiannya  pemikiran al-Ghazali berpihak pada ajaran salafi 

bahkan ia dengan jelas menyatakan bahwa salafi adalah ajaran 

yang paling benar. Adanya unsur salafi dalam teologi al-Ghazali 

penulis ulas melalui tiga hal yaitu tentang hak mutlak Tuhan, 

perbuatan manusia, dan takwil. Hal ini menjadi sebuah anomali 
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dalam gambaran pemikiran al-Ghazali mengingat bahwa ia dikenal 

sebagai tokoh asy’ariyah. (Aizza Rifqi, 2017). 

2. Naroswari Sabrina Sufi dalam skripsinya yang berjudul Gerakan 

Salafi Di Perumahan Istana Candi Mas Regency Ngampelsari 

Candi Sidoarjo, yang hasil penelitiannya adalah (a). Komunitas 

salafi di perumahan Istana Candi Mas Regency dibawa oleh  salah 

satu warga yang mengontrak di perumahan ini. Kemudian  

disebarluaskan dengan sembunyi-sembunyi. Setelah mendapatkan  

beberapa anggota akhirnya dibuatlah suatu perkumpulan yang 

memakai  ajaran salaf sebagai bahan dasar gerakan ini ada. 

Akhirnya, gerakan ini  tetap berjalan sampai saat ini, (b). Aktivitas 

salafi di perumahan Istana Candi Mas Regency adalah sama  

dengan gerakan lainnya, hanya saja fokus ke arah hafalannya saja 

yang  paling di perkuat. Dan aktifitasnya terdiri dari mengaji, 

menghafal, mengumandangkan adzan, bersedekah, mengikuti 

kajian dari beberapa  masjid yang terkenal di Sidoarjo, (c). Respon 

masyarakat sekitarnya adalah secara keseluruhan mereka tidak  

setuju dengan adanya gerakan ini. Karena cukup membuat 

keresahan  warga sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib. 

(Naroswari Sabrina Sufi, 2019). 

3. Dady Hidayat dalam skripsinya yang berjudul Gerakan Dakwah 

Salafi Di Indonesia: Studi Tentang Kemunculan Dan 

Perkembangannya Pada Era Reformasi, hasil penelitiannya 
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Skripsi ini meneliti kemunculan dan perkembangan gerakan 

dakwah salafi pada era Reformasi. Kerangka teoritis yang 

digunakan yaitu gerakan sosial dengan 3 faktor utamanya: struktur 

kesempatan politik, framing sosial, dan mobilisasi sumber daya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode penelitian fied research, dimana peneliti 

melakukan observasi langsung terhadap subjek yang ditelitinya dan 

mencoba mengkaji pengalaman-pengalaman subjektif dari subjek 

tersebut secara sosiologis. Hasil penelitian ini mengungkapkan 

bahwa reformasi sebagai sebuah era keterbukaan memberikan 

kesempatan kepada gerakan dakwah salafi untuk berkembang. 

Perkembangan ini juga didukung oleh jaringan sosial yang dimiliki 

untuk dapat memperoleh akses terhadap sumber daya dan secara 

tidak langsung membantu gerakan ini untuk melakukan ekpansi 

dari aktifitasnya.( Dady Hidayat, 2012). 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat 

perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji. Letak perbedaannya yaitu penelitian 

terdahulu berfokus pada ajaran paham Salafi dan peranan paham Salaf serta 

mengenai perkembangan salafi di indonesia, namun menyangkut tentang respon 

masyarakat dengan dakwah salafi di Desa Laeya, Sedangkan penulis lebih 

berfokus pada respon masyarakat terhadap Dakwah Salafi yang berada di Masjid 

Al-ihklas Desa Laeya. Sebagaimana yang telah di jelaskan di latar belakang, yang 

judul skripsi penulis yaitu “Respon Masyarakat Terhadap Dakwah Salafi di Desa 
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Laeya Kecamatan Laeya Kabuparen Konawe Selatan”. Akan tetapi, skripsi  

penulis mempunyai kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

membahas tentang Salafi. 


