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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Majelis Dzikir 

2.1.1 Sejarah Majelis Dzikir 

Faktor yang dimiliki manusia merupakan dasar sejarah utama berdirinya 

Majelis dzikir, keterbatasan akal dan pikiran terkadang menimbulkan rasa 

kepenatan atau bosan yang kemudian seseorang tersebut berusaha mencari solusi 

alternatif dengan cara ritual keagamaan. Pada awalnya Majelis dzikir hanya 

dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw. hal ini sesuai hadits nabi dalam riwayat 

Imam Muslim: 

َ ََوَعَنَهََوَعَنَاََبىََسَعَيَدََرَضَيَهللَاََعَنَهَماََقاَلَ:ََقاَلََرَسوَلَهللَاَص.مَ:ََلََيَقَعَدََقَوَمََيَذَكَروَنَهللاََ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  ََ  َ ََََ ََ َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َََََ  َ  ََََ  َ  َ   ََ َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ   َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ

ََ َاَلََخَفَتَهَمَاَلَمَلَئَكَة,ََوَغَشَيتَهَمَالَرَحَمَةَ,ََوَنَزَلَتََعَليَهَمَالَسَكَيَنَة,ََوَذَكَرَهَمَهللَاََفَيَمنََ  َ  َ  َ  ََ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  ََ  َ َ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ  َ  َ ََ َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  ََ  َ   ََ  َ  َ ََ  َ  َ   ََ  َ َ  َ ََ َعنََََ  ََدَه.ََ   َ  َََ

َ)رواهَمسلم(َ

Terjemahnya: 

Dari Abu Huraairah ra. Dari Abu Said ra., keduanya berkata:Rasulullah 

saw. bersabda: Sekelompok orang yang duduk berzikir kepada Allah, pasti 

dikelilingi para malaikat, diliputi rahmat, dituruni ketenangan dan disebut-

sebut Allah di kalangan makhluk yang berada di sisi-Nya. (Nawawi, 

Terjemah Ryadhus Shalihin, 1999). 

 

Seiring waktu dan bergantinya zaman, majelis dzikir kemudian berkembang 

dipenjuru dunia dengan menggunakan metode-metode dakwah islam yang sesuai 

dengan tuntunan Rasulullah saw.  
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2.1.2 Pengertian dan Isi Majelis Dzikir 

Pada umumnya banyak orang yang salah persepsi mengenai majelis dzikir, 

mereka beranggapan bahwa majelis dzikir hanya bisa dilakukan pada saat selesai 

menunaikan ibadah sholat dengan cara membaca kalimat-kalimat tayyibah untuk 

memuji Allah swt.  Namun pada hakekatnya Pengertian dan isi majelis zikir 

sangat beragam, diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa majelis zikir yang sebenarnya 

adalah majelis yang mengajarkan Al-Qur’an, ilmu-ilmu agama, 

mengingatkan umat tentang sunnah-sunnah Rasul agar mereka 

mengamalkannya, serta menjelaskan tentang bid’ah-bid’ah agar umat 

berhati-hati terhadapnya dan menjauhkannya (Hamid, 2008, h. 84). 

2. Majelis adalah bentuk kata tempat, dari fi’il (kata kerja) : jalasa yang 

berarti duduk, sehingga makna majelis adalah tempat duduk. Makna lain 

dari kata ini adalah segolongan orang yang diberi kekhususan melakukan 

pertimbangan terhadap berbagai amal yang diserahkan kepada mereka, 

seperti istilah majelis asy-sya’biy (majelis rakyat) (Sholiha, Nuralita dan 

Mardihah, 2014, h. 147). 

3. Al-Manawi mengatakan, Hujjatul Islam (Al-Ghazali) mengatakan yang 

dimaksud dengan majelis dzikir adalah tadabbur Al-Qur’an, mempelajari 

agama dan menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada 

kita. Ketahuilah bahwa majelis dzikir yang dimaksud dalam ajaran Islam 

bukanlah majelis dimana sekumpulan orang yang melakukan dzikir secara 

bersama-sama (dzikir berjamaah). Majelis dzikir yang dimaksud 
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Rasulullah saw. sebagai taman-taman surga adalah majelis ilmu, yaitu 

majelis yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid, ‘aqidah yang benar 

menurut salafus shalih, ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, 

muamalah dan lainnya,  yang  seluruhnya bersumber pada Al-Qur’an dan 

As-Sunnah (Sholiha, Nuralita dan Mardihah, 2014, h. 147). 

Sedangkan menurut Kahhar dan Madinah (2007) dzikir sendiri berasal dari 

kata dzakara, yadzkuru, dzukr/dzikr yang artinya perbuatan dengan lisan 

menyebut, menuturkan, mengatakan dan dengan hati (mengingat dan menyebut).  

Sedangkan dari segi istilah, dzikir tidak terlalu jauh pengertiannya dengan makna-

makna lughawinya semula, bahkan di dalam kamus modern seperti al-Munawir, 

al-Munjid, dan sebagainya, sudah pula menggunakan pengertian-pengertian istilah 

seperti adz-dzikr dengan arti bertasbih, mengagungkan Allah swt (h.1). 

Dzikir merupakan  ibadah yang paling ringan, sekaligus paling besar 

kedudukannya  dan  paling  utama di sisi-Nya.  Hal ini dikarenakan gerak lidah 

adalah gerakan yang paling ringan dan paling mudah dari segenap anggota badan 

lainnya.  Seandainya  anggota  badan  lainnya bergerak sebanyak lidah bergerak  

(karena dzikir),  niscaya  ia akan letih, dan yang demikian itu tidak mungkin 

dilakukan (Qayyim, 2014, h. 36). 

Berdzikir  seharusnya tidak hanya menjadi ritual seremonial sesudah 

selesai shalat atau dalam berbagai acara dan upacara.  Dzikir  ialah segala lafal 

(ucapan) yang disukai, kita banyak membacanya untuk mengingat Allah SWT 

(Asshidqey 2002, h.4). Dzikir merupakan sebuah cara pendekatan diri kepada 

Allah memiliki beberapa teknis, sebagaimana  terdapat  dikalangan  para 
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pengamal tarekat.  Dzikir juga sebagai latihan yang bernilai ibadah untuk 

mendapatkan keberkahan sejati dari Allah.  Disamping itu juga merupakan suatu 

cara untuk menyebut kalimat Thayibah, mensucikan  sifat-sifat  Allah  akan 

kesempurnaan-Nya (Yusuf, 2009, h. 41). 

2.1.3 Dasar Berdzikir 

Ajaran islam paling dasar dan paling penting tersirat dalam syahadah atau 

“pengakuan keimanan”, La illaha illa Allah, atau tidak ada objek yang layak dan 

pantas disembah kecuali Allah (Valiuddin, 2000, h. 85). 

Adapun yang menjadi perintah dzikir tercantum dalam Alquran  diantaranya:   

َذَكَرَكَمََوٱَشَكَرواَََِلََوََلََتَكَفَروَنََ
َ
َََفٱَذَكَروَِنََأ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ

 َ ََ  َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ
 َ  َ َ  َ 

Terjemahnya: 

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, 

dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-

Ku (Q.S. 2 : 152.   

. 

َيَهاَٱَّلََ
َ
َ َيَأ  َ َََ  َ  َ
 
َ َصيًَلَََ  

َ
ََذَكَراََكَثرَياََوَسبَََحوَهََبَكَرَةََوأ ََيَنََءاَمَنواََٱَذَكَرواََٱَّلَلَ  َ َ  َ
 
َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َََ  َ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ  َ

 َ  َ َ   َ َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ ََ
ََََ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) 

Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. 42. dan bertasbihlah kepada-Nya 

diwaktu pagi dan petang(Q.S. 33: 41-42). 

 

 

ََوََلََيَكوَنوَاَكََ نَََتََشَعََقَلوَبَهَمََّلََكَرَٱَّلَلَََوَماََنَزَلََمَنَٱۡلََقََ
َ
َأ َنََلََّلَيَنََءاَمَنَوَا

َ
لََمََيأ

َ
ََ ۞أ  َ ََ  ََ  َ  ََ  َ  َ َ   َ  

 َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ َ   َ ََ  َ
 َ   َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ   َ ََ

 
َ  َ  ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ   َ  ََ  َ

 
َ ََ  َ  َ

 
وَتواََََ

َ
َ ٱَّلَيَنَأ ََ  ََ
 
ََ  َ َ   َ َ

َمَدََفَقَسَتََقَلوَبَهَمَََوَكَثرَيَ
َ
ََ ٱَلَكَتََبََمنََقَبَلََفَطاَلََعَلَيَهَمَٱَۡل  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ
  َ ََ  َ  َ  َ

 َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ   َ  َ  َ ََمَََنَهَمَفَََسَقوَنَََ  َ َ  َ  َ   َ َ  َ  َ  َ   ََ
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Terjemahnya: 

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk 

tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah 

turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang 

sebelumnya telah diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlalulah 

masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. dan 

kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik (Q.S 57: 

16). 

 

Dari beberapa ayat Al-qur’an diatas dapat kita fahami bahwa perintah 

untuk berdzikir kepada Allah merupakan keharusan dan tidak boleh kita lalaikan. 

Dengan berdzikir hatipun dipenuhi cinta kepada Allah sedemikian banyak, 

sehingga tidak ada tempat bagi yang lainnya; hubungan cinta dengan segala sesuat 

pun terputus yang tersisa hanyalah kecintaan pada-Nya (Valiuddin, 2000, h. 85).  

2.1.4 Jenis-Jenis Dzikir 

Harahap dan Dalimunthe (2008) mengklasifikasikan zikir sebagai berikut: 

 

a. Dzikir jahr  

Dzikir jahr ialah dzikir yang dilakukan dengan suara keras, dzikir ini 

juga disebut dzikir lisan yakni dengan mengucapkan tasbih, tahmid, 

tahlil, takbir, dan atau menyebut nama Allah dan sifat-sifat-Nya.  

b. Dzikir khafi  

Dzikir khafi artinya dzikir yang samar atau dzikir rahasia atau dzikir 

dalam hati, sebagaimana telah kita ketahui bahwa dzikir itu artinya ingat, 

baik ingat secara lisan maupun ingat secara hati atau batin. Orang yang 

melakukan dzikir khafi atau dzikir hati akan merasakan kehadiran Allah, 

jika hendak nmelakukan suatu tindakan ataupun perbuatan ia meyakini 

dalam hatinya yang paling dalam bahwa Allah senantiasa bersamanya.  

c. Dzikir af’al  

Dzikir af’al (perbuatan) merupakan refleksi dari dzikir lisan dan dzikir 

hati, ia merupakan dzikir yang bersifat dzikir aktif dan berdimensi sosial 

(h. 105).  

  

Adapun jenis-jenis dzikir menurut Bukhori (2008) terbagi menjadi tiga 

jenis yaitu:  
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Pertama, dzikir jail sama halnya dengan dzikir jahr yakni dzikir dengan 

lisan. Kedua, dzikir khafi ialah dzikir yang dilakukan dalam hati. Ketiga, 

dzikir haqqi yaitu dzikir yang dilakukan oleh seluruh jiwa raga, lahiriah 

dan batiniah, kapan dan dimana saja dengan memperketat upaya 

memelihara seluruh jiwa raga dari larangan Allah SWT dan mengerjakan 

apa yang diperintahkan-Nya (h.52). 

 

Menuntut ilmu yang diridhai Allah termasuk bagian dari dzikir, mencari 

rezeki dengan niat yang baik adalah dzikir dan setiap usaha yang dilakukan untk 

mendekatkan diri kepada Allah adalah dzikir. Oleh karena itu orang yang arif 

adalah yang senantiasa berdzikir setiap waktu dalam berbagai situasi dan kondisi 

(al-Bana, 1999, h. 6). 

Banyak berdzikir berarti selalu mengingat Allah sehingga menimbulkan 

perasaan  Qonaah  serta cinta kepada-Nya.  Begitupun  segala  hal  yang  diraih 

dalam kehidupan dunia. Segala  kesenangan  dan  kenikmatan  dunia  bisa  

melenakan  jika  tidak  disikapi  dengan  bijaksana  menggunakan  kejernihan  hati 

dan senantiasa mengingat Allah.  

Dzikir bisa  menjadi perantara untuk  meraih kebahagiaan baik di dunia 

maupun  akhirat (Asshiddieqey, 2002).  Dengan berdzikir membuat manusia 

selalu terpelihara serta tidak mudah bagimanusia  terpengaruh oleh kenikmatan  

dunia yang  melenakan  terlebih  lagi  jatuh  kedalam  hal  yang munkar. 

2.1.5 Adab Berdzikir 

Pada  dasarnya   dzikir bisa  dilakukan dimanapun  dan  kapanpun.  

Hanya dalam beberapa hal saja yang tidak disukai bahkan tidak di perbolehkan 

untuk berdzikir, yaitu disaat sedang  membuang  hajat  dan  lain  sebagainya. 

Seseorang yang  melaksanakan  amalan  dzikir  hendaknya  memelihara  adab-
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adab  berdzikir baik dari segi kebersihan lahiriyah maupun bathiniyah, dengan 

begitu tertib dan sempurnalah  dzikir  yang  dilaksanakan. 

Adapun adab berdzikir menurut AshShiddieqy (2002) adalah sebagai 

berikut: 

a. adab-adab dzikir yang batin. 

Apabila seseorang  akan berdzikir hendaklah menghadirkan hatinya, 

yakni hendaklah hatinya mengingat makna dzikir itu disaat lidah 

mengucapkannya. 

b. adab-adab dzikir yang zhahir: 

1) Seseorang yang berdzikir itu bersikap tertib. 

Apabila ia duduk hendaklah ia menghadap ke arah kiblat dengan sikap 

khusyuk, menghinakan diri kepada Allah, tenang dan menundukkan 

kepala. 

2) Tempat berdzikir itu suci bersih, terlepas dari segala yang meragukan. 

3) Membersihkan mulut sebelum memulai dzikir (h. 27). 

Apabila dilihat dari segi batin maka dzikir boleh dilakukan dimana saja 

dan dalam keadaan  apapun.  Akan tetapi, dari sisi adab berdzikir secara zahahir 

tidak dibenarkan berdzikir pada saat-saat tertentu apabiala dalam keadaan ragu, 

namun dibolehkan  membaca  dzikir bukan sambil duduk dan tidak menghadap ke 

arah kiblat. 

2.2 Hakekat Dakwah 

2.2.1 Pengertian Dakwah secara Etimologi 

Dakwah adalah berasal dari Bahasa Arab yaitu (Da’a, Yad’u, Da’watan) 

yang berarti memanggil, menyeru dan mengundang untuk kebaikan (Musthan, 

2005, h.1).  Adapun definisi dakwah dalam Islam adalah: “Mengajak ummat 

manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan rasul-

Nya” (Ya’qub, 1981, h. 13).  Orang yang menyeru atau pelaksana dakwah disebut 

“Da’i”, sedangkan jika yang menyeru itu banyak (jama’) disebut “Du’ah”. 
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Jadi, dakwah secara etiomologi adalah menyeru, memanggil, mengajak 

atau mengundang umat manusia untuk menerima dan mempercayai tentang 

keyakinan dan pandangan hidupnya. 

 

2.2.2 Pengertian Dakwah secara Terminologi  

Jika mengacu pada pengertian dakwah menurut perspektif al-Qur’an 

adalah ajakan untuk mengikuti jalan Allah Swt. Hal ini sesuai yang dijelaskan 

dalam Q.S. An-Nahl ayat 125 yang berbunyi: 

ََرَبَكَهََ ََإَن َحَسنََ
َ
َأ َٱۡلَََسَنةََََوَجََدلََهمَبَٱَلَِتََِهَ ََوٱَلَمَوَعَظَة ََربَََكَبَٱَۡلََكَمَة ََسَبيَل ََإِلََ ََ ٱَدَع َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ   َ  َ  َ
 
ََ   َ َ  َ

 َ
 َ ََ َ  َ

 َ  َ   َ  َ َ  َ  َ  َ   َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ   َ  َ ََ  َ   َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  
 َ  ََ  َ  َ َعَلَمََ

َ
َأ ََو  َ  َ  َ
 
ََ  َ

ََ بََمنََضَلََعنََسَبيَلَهۦَوََ ََ  َ  َ َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ َعَلَمَبَٱَلَمَهَتَديَنَََ 
َ
َََهَوَأ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  ََ  َ  َ  َ
 
ََ  َ  ََ

Terjemahnya:   

 

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. 16: 125). 

 

Kalau di lihat dari segi etimologi tampaknya kata dakwah dalam al-

Qur’an tidak selamanya digunakan untuk mengajak kepada kebaikan, akan tetapi 

kadang digunakan untuk mengajak kepada keburukan atau kejahatan. 

Seruan yang mengajak kepada kebaikan contohnya seperti yang 

dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 

ََءاَيََتَهۦَلَلَناَسََلَعَلَهَمََيَتَذَكرََ َ ََوَيَبّيََ ََيَدَعَواَََإَِلَٱۡلَََنَةََوٱَلَمَغَفَرةَََبَإَذنَهَۦَ ََ َََۖوٱَّلَلَ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ ََ َ  َ  َ  َ  ََ َ    َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ   َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ
 ََ  َ  ََ  َ   َ ََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  ََ   َ َ َ َوَنََ َ  َ ََ
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Terjemahnya: 

Sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya dan 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (Perintah-perintah-Nya) kepada 

manusia supaya mengambil pelajara (Q.S. 2 :221). 

 

Adapun seruan yang mengajak kepada keburukan, contohnya seperti yang 

dijelaskan dalam Surah Al-Fathir ayat 6: 

ََ َإَنَٱلَشَيَطََنََلَكَمََعَدوََََفٱََتََذوَهََعَدَوَاََإَنَماََيَدَعواَََحزََ  َ  َ ََ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ َ َ  َ   َ َ  َ َ   َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ  َ ََ َ  َ َصَحََبَٱلَسَعرَيَََ 
َ
ََبَهۥََِلََكوَنواَََمَنَأ  ََ  َ  َ ََ َ  َ   َ  َ
 
ََ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ   َ ََ  َ  ََ

Terjemahnya:    

 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah ia 

musuh(mu), Karena Sesungguhnya syaitan-syaitan itu Hanya mengajak 

golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-

nyala (Q.S. 35: 6). 

 

Sedangkan menurut Idris (2007) secara terminologi, para ahli bervariasi 

dalam memberikan definisi tentang dakwah (h. 696). Sebagaimana diuraikan di 

bawah ini: 

a. Syaikh Ali Mahfuzh mendefinisikan dakwah adalah menyeru kepada 

manusia agar berbuat kebaikan dan mencegah kepada perbuatan 

mungkar sehingga mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat (h.5). 

b. Menurut Abu Bakar Zakaria dakwah ialah usaha para alim ulama untuk 

menyadarkan khalayak tentang urusan agama dan dunia dengan cara 

memberi pengajaran kepada khalayak tersebut sesuai dengan 

kemampuan mereka (h. 9). 

c. HSM. Nasarudin Latif mengatakan bahwa dakwah adalah segala usaha 

yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk 
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beriman dan menaati Allah sesuai aqidah, syariat, dan akhlak Islamiyah 

yang dibuktikan dalam bentuk lisan maupun tulisan (Aziz, h. 4). 

Berdasarkan definsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dakwah 

merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan umat dari negatif kepada situasi 

positif, seperti dari kebodohan kepada kecerdasan. 

2.3 Metode Dakwah 

2.3.1 Pengertian Metode Dakwah 

Adapun pengertian metode menurut Effendi dalam Idris (2000) dikatakan 

bahwa” metode dari bahasa Yunani “methodos’ yang berarti rangakain sistematis 

dan merujuk keapada tata cara yang sudah dibina berdasarkan rencana yang pasti, 

maupun dan logis pula” (h.56).  Sedangkan menurut Surjadi dalam Muhyiddin dan 

Syafei, menyatakan bahwa: 

Metode adalah alat-alat juru dakwah untuk mempengaruhi masyarakat 

agar tertarik kemudia  mempunyai pengalaman-pengalaman yang berhasil 

dalam memecahkan masalah mereka melalui usaha mereka sendiri dengan 

menggunakan petunjuk dan sumber teknik yang ada (h. 5). 

 

Jadi dapat dikatakan bahwa metode dakwah adalah cara yang dipakai atau 

digunakan untuk memberikan dakwah atau ilmu pengetahuan yang mempelajari 

cara-cara berdakwah yang sesuai dengan kondisi dan keadaan ummat untuk 

mencapai tujuan dakwah yang efektif dan efisien. 

2.3.2 Macam-Macam Metode Dakwah 

Ghazali (1997), mengaitkan metode dakwah dengan metode mengajar. Ia 

menyatakan bahwa:  

Metode dakwah yang efektif yaitu:  

1. Metode kuliah atau ceramah;  
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2. Metode tanya jawab;  

3. Metode seminar/diskusi;  

4. Metode karyawisata (kunjungan kerja);  

5. Metode kerja lapangan, dan  

6. Metode pemberian bantuan sosial (h. 24). 

 

Kemudian dalam bentuk media penyampaiannya terdapat lima golongan 

besar metode dakwah, yakni: 

1.Lisan: khotbah, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawarah, 

nasehat, pisato-pidato radio, ramah tamah dalam anjang sana, obrolan 

secara bebas setiap ada kesempatan, yang kesemuanya dilakukan dengan 

lidah atau bersuara. 

2.Tulisan: buku, majalah, surat kabar, bulletin, risalah, kuliah-kuliah 

tertulis, pamvlet, pengumuman-pengumuman tertulis, spanduk-spanduk 

dan sebagainya. Da’i yang spesial di bidang ini harus menguasai 

jurnalistik yakni keterampilan mengarang dan menulis. 

3.Lukisan: gambar-gambar hasil seni lukis, foto, film cerita, dan lain 

sebagainya. 

4.Audio Visual: televisi, sandiwara, ketoprak wayang, dan lain 

sebagainya. 

5.Akhlak: yakni mengunjungi orang sakit, bersilaturrahmi, berpartisipasi 

dalam pembangunan mesjid dan sekolah, poliklinik, keberhasilan 

pertanian, peternakan dan sebagainya (Ya’qub, 1981, h. 48). 

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam menggunakan bentuk-bentuk metode tersebut, harus disesuaikan dengan 

kondisi ummat yang bersangkutan dan kondisi Mubalig itu sendiri, antara lain 

dalam segi tenaga, daya fikir, waktu, biaya dan penyesuaian terhadap kemajuan 

teknologi dan metodologi dakwah, sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. 

2.4 Strategi Dakwah 

Berbicara masalah strategi dakwah menurut (Ya’qub, 1981, h. 126), ada 

beberapa strategi dakwah yang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan 

dakwah saat ini yaitu: 
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a. Fact Finding 

Dalam kamus, pengertian fact finding adalah pencarian  fakta, artinya 

sebagai suatu kegiatan mencari data untuk keperluan bahan perencana yang pada 

gilirannya akan dilaksanakan dalam  rangka  mencapai suatu tujuan.  

Jadi, sebelum kita tampil di tengah-tengah masyarakat untuk 

membawakan dakwah terlebih dahulu kita harus mencari data dan informasi 

tentang objek dakwah itu sendiri, kemudian selanjutnya  kita  menyusun bahan 

atau materi  dakwah  yang sesuai  dengan kebutuhan objek tersebut. 

b. Perencanaan Dakwah 

Perencanaan pada umumnya dipandang sebagai suatu metode untuk 

menggariskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya. Untuk menyusun 

perncanaan, paling tidak harus memiliki unsur-unsur yang mendasarinya. 

Pelaksanaan dakwah yang dimaksud dalam hal ini adalah keseluruhan 

usaha, cara pendekatan yang dilakukan oleh objek dakwah terhadap subjek 

dakwah itu sendiri dengan menggunakan media yang telah direncanakan demi 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan yaitu nilai tertentu yang diharapkan dapat 

tercapai melalui penyelenggaraan dakwah. 

c. Pelaksanaan Kegiatan Dakwah 

Pelaksanaan kegiatan dakwah terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Pengawasan 

Pengawasan ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan 

penerapan tindakan-tindakan dakwah. 

2. Evakuasi dakwah 
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Definisi evaluasi dakwah yang dipergunakan di sini adalah pengukuran 

dan perbandingan antara hasi-hasil yang seharusnya dicapai. 

3.  Tinjauan keadaan. Tinjauan keadaan ini dapat dimulai sebelum 

memulai suatu perencanaan. 

4.  Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana. 

            5. Penetapan tujuan rencana. Tujuan dakwah harus ditentukan sebelum 

memulai dakwah. 

d. Aktualisasi Dakwah  

Pelaksanaan dakwah yang dimaksud dalam hal ini adalah keseluruhan 

usaha, cara pendekatan yang dilakukan oleh objek dakwah terhadap subjek 

dakwah itu sendiri dengan menggunakan media yang telah direncanakan demi 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan yaitu nilai tertentu yang diharapkan dapat 

tercapai melalui penyelenggaraan dakwah. 

e. Pelaksanaan Kegiatan Dakwah 

Pelaksanaan kegiatan dakwah terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Pengawasan 

Pengawasan ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan 

penerapan tindakan-tindakan dakwah. 

2. Evaluasi dakwah 

Definisi evaluasi dakwah yang dipergunakan di sini adalah pengukuran 

dan perbandingan antara hasi-hasil yang seharusnya dicapai. 
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2.5 Tujuan Dakwah 

Segala sesuatu yang akan direncanakan untuk dilakukan tentu akan 

mempunyai sasaran dan tujuan tertentu yang akan hendak dicapai begitu pula 

penyiaran dakwah tentu mempunyai tujuan yang sangat mendalam untuk dicapai. 

Dalam proses penyelenggaraan dakwah, tujuan dakwah adalah 

merupakan salah satu faktor penting dan sentral, karena pada tujuan dilandaskan 

segenap tindakan dakwah dan merupakan dasar bagi penentuan sasaran dan 

strategi atau kebijaksanaan serta langkah-langkah operasional. Dengan demikian, 

tujuan dakwah adalah merupakan  pedoman yang memberikan inspirasi dan 

motivasi dalam proses penyelenggaraan dakwah. 

Idris (2008), menyatakan bahwa tujuan program kegiatan dakwah adalah 

untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran 

agama yang dibawakan oleh aparat dakwah (h. 31). 

.Tujuan dakwah secara umum menurut al-Qur’an adalah: 

1. Untuk menghidupkan hati yang telah mati. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam Al-Qur‘an yang berbunyi: 

َ َن
َ
َأ ََُيََييَكمََََوٱَعَلَمَوَا َلََما ََدََعَكَم ََإَذا َََولَلَرَسوَل ََّللََ َٱَسَتَجيَبوَا ََءاَمَنوَا َٱَّلَيَن َيَها

َ
ََيَأ  َ

 
ََ   ََ  َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ َ  َ   َ َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ  ََ  ََ  َ َ  َ  َ َ َ  َ َ    َ َ ََ  َ َ  َ  َ  َ ََ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  

 َ ََ َ  َ  َ
 
َ   ََ ََبَّيَ ََُيَوَل َٱَّلَلَ   َ  ََ  َ َ   َ َ   َ َ

وَنََ ۥَََإَِلََهََُتَََشَ َنَه
َ
ََٱَلَمَرَءََوَقَلَبَهۦََوأ  َ َ   َ   َ  ََ   َ  ََ َ  َ  َ
 
َ  َ ََ  َ  َ

 َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َََ

Terjemahnya:  

 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan 

Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi 

kehidupan kepada kamu, Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah 

membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-

Nyalah kamu akan dikumpulkan (Q.S. 8: 24). 
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2. Agar mendapat ampunan dan terhindar dari azab Allah swt. 

َصََ
َ
ََوأ ََثَياَبَهَم ََوٱَسَتَغَشَوَا ََءاَذانََهَم ََِفَ َصََبَعَهَم

َ
َأ ََجَعَلَوَا َلََهَم ََِلََغَفَر ََدَعَوَتَهَم ََُكََما َ ِإَوّنََ  َ

 
َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ   ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  ََ َ   َ َ  َ  َ  َ  َ   َ

 
ََ   ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ   َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ   َ َ   َ ََوٱَسَتَكََبَواَََ َ وَا ََ   َ  َ  َ  َ َ  َ َ  ََ

َََٱَسَتَكَباَراََ  َ َ َ  َ  َ  َ ََ
Terjemahnya:  

 

Dan Sesungguhnya setiap kali Aku menyeru mereka (kepada iman) 

agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari 

mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) 

dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan 

sangat (Q.S. 71: 7). 

 

 

3. Untuk menegakkan agama dan tidak terpecah-pecah. 

َعََلَكمَمَََ َ ۞ََشَ  َ َ َ  َ  ََ  َ   َ ََ ََوَموََسَ ََإَبرَََهيَم ۦَ َبََه ََوَصَيَنا ََإَِلََكََوَما َوَحَيَنَا
َ
ََوٱّلََيَأ َبََهۦََنوَحا ََوََّصَ ََما َٱلََيَن ََن   َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ   َ   َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ َ  َ   َ  ََ َ َ  َ  َ  َ
 
ََ  َ   َ َ َ َ َ  َ َ  ََ َ  َ  ََ   َ  َ َ َ  َ َ  َ َ   َ ََ  َ

َٱَّلَلََ َٱَلَمََشََكَّيََماََتَدَعوَهَمََإَِلَهََ َلََعَ َقيَموَاَٱلََيَنََوََلََتَتَفَرَقوَاََفيهََََكََبَ
َ
َنَأ
َ
َ َوَعيَسَََأ  َ ََ   َ   َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ َ  َ  َ   َ  َ  ََ َ   َ َ   َ  َ َ   َ َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ   َ َ  َ ََ  َ َ  َ

 
ََ  َ
 
َ  َ   َ َ  َ َ َََيََتَبَََ   َ  َ   َ َََإَِلََهََمنَََ  َ َ َ   َ  َ

ََيََشَاَءََوَيَهَدَيََإَِلََهََمنََينَيَبََ  َ َ َ  َََ  َ  ََ   َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ  ََ
Terjemahnya: 

  

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah 

diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan 

kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa 

dan Isa yaitu: Tegakkanlah agamadan janganlah kamu berpecah belah 

tentangnya (Q.S. 42: 13). 

 

4. Mengajak dan menuntun ke jalan yang benar. 

ََصرَََطََمَسَتَقيَمََ ََِإَوَنَكََِلََدَعوَهَمََإِلََ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ َ   َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ   َ َ  َ  َََ

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan 

yang lurus (Q.S. 40: 73).  

 

5. Untuk menaati dan mengikuti ajaran agama Nabi Muhammad SAW. 
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ََرَبَكَهََ ََإَن َحَسنََ
َ
َأ َٱۡلَََسَنةََََوَجََدلََهمَبَٱَلَِتََِهَ ََوٱَلَمَوَعَظَة َبَٱَۡلََكَمَة ََربَََك ََسَبيَل ََإِلََ ََ ٱَدَع َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ   َ  َ  َ
 
ََ   َ َ  َ

 َ
 َ ََ َ  َ

 َ  َ   َ  َ َ  َ  َ  َ   َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ   َ  َ ََ  َ   َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  
 َ  ََ  َ  َ َعَلَمََ

َ
َأ ََو  َ  َ  َ
 
ََ  َ

ََ بََمنََضَلََعنَسََ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ َعَلَمَبَٱَلَمَهَتَديَنَََ 
َ
َََبيَلَهۦََوَهَوَأ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  ََ  َ  َ  َ
 
ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ ََ

Terjemahnya: 

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. 16 : 125). 

 

Sedangkan dalam pembahasan lain dikemukakan bahwa tujuan dakwah 

adalah untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan 

ajaran agama yang dibawakan oleh para pendakwah atau penerang agama itu 

sendiri (Arifin, 1990, h. 200). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

tujuan dakwah adalah: 

a. Untuk menciptakan kesadaran beragama pada masyarakat yang menjadi 

objek dakwah tersebut 

b. Untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama yang dianut masyarakat 

tersebut 

c. Untuk meluruskan keyakinan dan ajaran agama yang dianut oleh 

masyarakat tersebut dan sebagainya. 

2.6 Efek Dakwah 

Dalam berdakwah seorang da’i harus mengetahui efek yang akan 

ditimbulkan dari proses yang akan dilakukan. Mengenai hal tersebut, terdapat 

beberapa efek yang dapat ditimbulkan, di antaranya: 
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a) Efek kognitif (cognitive effect), berhubungan dengan pikiran atau 

penalaraan sehingga khalayak yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak 

memahami, yang tadinya bingung menjadi merasa jelas.  Contohnya; berita, 

tajuk rencana artikel dan sebagainya. 

b) Efek afektif, berkaitan dengan perasaan. Misalnya, perasaan marah, 

kecewa kesal, gembira, benci dan masih banyak lagi. 

c) Efek konatif (efek behavioral), bersangkutan dengan niat, tekad, upaya, 

usaha yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan. Efek konatif 

timbul setelah muncul efek kognitif. Misalnya, seorang suami yang 

bertekad berkeluarga dengan dua anak saja merupakan efek konatif setelah 

ia meyaksikan fragmen acara televise, betapa bahagianya beranak dua dan 

sebaliknya betapa repotnya beranak banyak. 

 Berdasarkan fakta yang ada tergambar bahwa kesuksesan berdakwah 

tergantung pada aktivitas dan selektivitas para juru dakwah dalam memilih dan 

menggunakan suatu metode dan mengenai akan efek yang ditimbulkannya.  

Dengan demikian, dalam menggunakan bentuk-bentuk metode 

tersebut,harus disesuaikan dengan kondisi ummat yang bersangkutan dengan  

kondisi Mubalig itu sendiri, antara lain dalam segi tenaga, daya fikir, waktu, biaya 

dan penyesuaian terhadap kemajuan teknologi dan metodologi dakwah, sehingga 

tujuan dapat tercapai dengan baik. 

Efek dakwah tersebut juga harus menjadi perhatian seorang da’i. Tanpa 

memperhatikan hal tersebut, maka dakwah seorang da’i sangat sulit untuk  

mengembangkan menjadi lebih baik.  
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2.7 Solidaritas Sosial 

2.7.1 Pengertian dan Konsep Solidaritas Sosial 

Solidaritas sosial berasal dari Dua kata yaitu Solidaritas dan Sosial. 

Solidaritas Sosial merupakan ungkapan perasaan dalam sebuah kelompok yang 

dibentuk oleh kepentingan bersama.   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Dedikbud, 2007) 

pengertian kata solidaritas adalah, sifat (perasaan) solider, sifat satu rasa senasib, 

perasaan setia kawan  pada suatu kelompok anggota wajib memilikinya (h.1082). 

Sedangkan kata sosial adalah berkenaan dengan masyarakat, yang perlu adanya 

komunikasi dalam usaha menunjang pembangunan, suka memperhatikan 

kepentingan umum (h.1085).  

 Menurut Goodman (2012), Solidaritas sosial terbagi ke dalam dua tipe 

solidariatas, yakni solidaritas Mekanik dan solidariatas Organik (h. 90). 

Solidaritas mengacu kepada kekompakan untuk saling tenggang rasa, berbagi 

kebutuhan hidup dan saling meringankan beban satu sama lain. 

Sementara Durkheim dalam Ranjabar (2008) Mendefinisikan solidaritas 

yaitu: 

Solidaritas Mekanik adalah bentuk awal, bentuk sederhana dari 

organisasional merupakan suatu tipe solidaritas yang didasarkan atas 

persamaan, hal ini banyak dijumpai pada masyarakat yang masih 

sederhana. Pada masyarakat seperti ini belum terdapat pembagian kerja 

yang berarti apa yang dilakukan oleh seorang anggota masyarakat 

biasanya dapat dilakukan oleh oramng lain. Sedangkan solidaritas 

organik berasal dari pembagian kerja yang menyertai perkembangan 

sosial, lebih berakar di dalam perbedaan ketimbang kesamaan. 

Kumpulan masyarakatm semakin  yang meningkat, sehingga tidak lagi 

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan saling 

ketergantungan yang besar dengan orang atau kelompok lain (h. 29). 
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 Berdasarakan keterangan diatas menunjukan bahwa pengertian dan 

konsep solidaritas menunjukan keadaan hubungan antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok pada 

masyarakat berdasarkan  ikatan perasaan dan kesepakatan serta kepercayaan yang 

dianut bersama.  

2.7.2 Bentuk- Bentuk Solidaritas Sosial 

a. Gotong Royong 

Gotong-royong merupakan bentuk solidaritas yang sangat umum, 

eksistensinya juga masih sangat terlihat hingga sekarang di masyarakat, bahkan 

Negara Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mempunyai jiwa gotong-royong  

sangat tinggi. Gotong-royong  adalah  rasa dan pertalian kesosialan yang sangat 

teguh dan terpelihara (Shadily, 1993, h, 2005). Meskipun hal semacam ini lebih 

banyak dilakukan di desa daripada di kota, namun pada kenyataanya manusia 

memang tidak akan pernah bisa untuk hidup sendiri dan selalu membutuhkan 

bantuan dari orang lain untuk kelangsungan hidupnya di masyarakat.   

b. Kerjasama 

Kerjasama adalah proses terakhir dalam penggabungan. Proses ini 

menunjukan suatu golongan atau kelompok dalam hidup dan geraknya sebagai 

suatu badan dengan golongan kelompok lain yang digabungkan. Selain itu, 

kerjasama juga dapat diartikan sebagai penggabungan antara individu dengan 

individu lain, atau kelompok dengan kelompok lain sehingga bisa mewujudkan 

suatu hasil yang dapat dinikmati bersama. Setelah tercapainya penggabungan 



 

27 

 

barulah kelompok itu dapat bergerak sebagai suatu badan soial, sehingga 

kerjasama itu diharapkan memberikan suatu manfaat bagi anggota kelompok yang 

mengikutinya.   

Kerjasama timbul karena adanya orientasi serta kesadaran diri untuk 

mencapai kepentingan-kepentingan bersama. Menurut Sokanto (2006) ada lima 

bentuk kerjasama yaitu sebagai berikut: 

1. Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong. 

2. Bergaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang 

dan jasa antara dua organisasi atau lebih. 

3. Kooptasi, yaitu proses suatu proses penerimaan unsur-unsur baru 

dalam kepemimpinan dalam suatu organisasi. 

4. Koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang 

mempunyai tujuan yang sama. 

5. Joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu 

(h.66). 

 

Kerjasama dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan dalam pekerjaan 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dan demi 

keuntungan bersama.  Pada umumnya kerjasama merupakan istilah berbagai hal 

yang berlawanan dengan berlomba atau kompetisi. 

2.7.3 Konsep Solidaritas Sosial Dalam Islam 

       Islam sebagai agama yang paling konprehensif  mengajarkan akhlak 

manusia agar beramal saleh, saling mengingatkan serta nasehat-menasehati dalam 

hal kebaikan dan kesabaran (Q.S 103:3), dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa 

islam sangat menganjurkan konsep solidaritas sosial.  

  Tidak ada satu ibadah pun yang tidak mempunyai tujuan  positif dan 

dampak untuk kepentingan sosial, hal tersebut agar kita sebagai umat muslim 
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dapat benar-benar paham, sehingga dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang 

menyebabkan perpecahan. 

  Dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadist Konsep Solidaritas sosial 

ditunjukkan dalam hal pentingnya kerjasama. Solidaritas tidak hanya berlaku bagi 

islam saja, namun bersifat universal juga menyeluruh baik umat muslim, maupun 

kepada non muslim, karena islam sendiri adalah agama yang Rahmatan lil 

‘Alamin.  

  Di dalam menjaga Ukhuwah Islamiah, solidaritas sosial merupakan hal yang 

sangat penting, karena Islam mengajarkan kita untuk saling bermu’amalah kepada 

sesama manusia  sebagai wujud dari solidaritas dan perilaku sosial sebagaimana 

tertuang dalam Q.S. Al-Anfal ayat 1 yang berbunyi: 

ۥَََإنََكنَتمََمَؤَمَنَّيََ ََوَرَسوََلَ َطيَعواََٱَّلَلَ
َ
َصَلَحواَََذاَتََبَيَنَكَمَََوأ

َ
ََوأ َََفٱَتَقواََٱَّلَلَ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ ََ  ََ َ   َ َ  َ  َ  َ َ   َ َ  َ ََ  َ َ  َ

 
َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ  َ

 
َ  َ َ   َ َ  َ ََ  َ  َ َ  ََ

Terjemahnya: 

Sebab itu Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di 

antara sesamamu. dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu 

adalah orang-orang  yang beriman (Q.S. 8: 1). 

 

Wujud dari Solidaritas sosial dalam Islam sendiri adalah Beramar ma’ruf 

nahi munkar, berdakwah ilallah, dan mengingatkan sesama manusia pada 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Termasuk di dalamnya juga, mengajari orang-

orang yang jahil atas urusan agama mereka, menolong orang-orang yang 

didzolimi agar manusia memahami arti makna dalam Tenggang rasa.  

Konsep dasar tentang solidaritas sosial dalam islam tertuang dalam Hadits 

Nabi saw. diantaranya: 
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   1. Hadits tentang Orang-orang Mukmin itu bagaikan Satu tubuh dalam hal 

saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. 

ََحَدَثَناََمَحَمدََبَنََعَبَدهللاََبَنََنَميرََحَدثََناََأَبيََحَدَثَناََزَكَرَياََعَنَ  َ  َ َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ ََ   َ ََ  َ  َ  ََ  َ ََ َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ َ َالَشَعَبيََعَنَالَنَعَماَنََبَنََبَشَيَرََقاَلَ:ََقاَلََرَسوَلَهللَاََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َََََ  َ  َََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َََ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ ََ

ََ صلىَهللاَعليهَوسلمََمَثَلََالَمَؤَمَنَيَنََفيََتَوادَََهَمََوَتَراَحَمَهَمََوَتَعاَطَفَهَمََمَثَلََالَجَسَدََاَذااَشَتَكىََمنََ  َ ََ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ   َ َ  َ  َََ  ََ  َ   ََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ ََ ََ َ ََ َََ ََ ََ ََ َهََعَضَوََتَداَعىََلَهَََ  ََ َ  َ  ََ  ََ  َ  َ  َ  ََ

ََ َساَئَرََالَجَسَدََبالَسَهَرََوَالحََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ  َ  َ  َََ  َ ََمىَ.َ)رواهَالمسلم(َ ََ  َ ََ َ ََ ََََ َ َ ََََ  َ  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Namir, 

telah menceritakan kepada kami Abi Abdullah bin Namir, telah 

menceritakan kepada kami Zakariya, dari Sa’bi, dari Nu’man bin Basyir 

dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Orang-orang mukmin dalam hal 

saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. 

Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh 

tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan 

sakitnya). (Albani, Ringkasan Shahih Muslim Jil. 2, Cet. Ke-5, 2012, h. 

504). 

 

   2. Hadits tentang menjalin persaudaraan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud: 

 

َََ َ ََحَدَثَناََقتََيَبَةََبَنََسَعيَدََحَدثََناَالَلَيَثََعَنََعَقَيَلََعَنَالَزَهَرَيَََعَنََساَلَمََعَنَأََبيَهََعَنَالَنبََ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ ََ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ َ   َََ  َ  َ  ََ ََيََصلىَهللاَعليهَوسلمََقاَلََ   َ  ََََ ََ َ ََ َََ ََ ََ ََ  َ  َ

َاَلَمَسَلَمََأَخوَاَلَمَسَلَمََلََيَظَلَمَهََوَلََيَسَلَمَهََمَنََكاَنََفيََحاَجَةََأَخيَهََفَإَنَ  َ   َََ  َ َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ ََ  ََ  َ َ َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ َّللَاَََفيََحاَجَتَهََوَمَنََفَرَجََعَنََمَسَلَمََكَرَبَةََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ ََ  ََ  َ

ََ َفَرَجََّللَاَََعَنَهََبَهاََكَرَبَةََمَنََكَرَبََيَوَمَاَلَقَياَمَةََوَمَنََسَتَرََمَسَلَماََسَتَرَهََّللَاَََيَوَمَاَلَقَيا  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ ََمَة.َ)رواهَأبوَداود(َ  َ َ ََ ََ َََ َََ َ َ ََ  َ  َ  

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, telah menceritakan 

kepada kami Laitsu, dari ‘Uqail, dari Zuhri, dari Salim, dari Bapaknya 

(Salim), dari Nabi saw. Bersabda: seorang muslim adalah saudara bagi 

sesama muslim, tidak boleh menganiaya dan merendahkannya. 

Barangsiapa menyampaikan hajat saudaranya, niscaya Allah 

menyampaikan hajatnya. Dan barangsiapa membebaskan kesulitan orang 

muslim di dunia, niscaya Allah akan membebaskan kesulitannya di hari 

kiamat. Dan barangsiapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah 

akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. (Albani, Shahih Sunan Abu 

Daud Buku 3, Cet. Ke-2, 2013, h. 344). 
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Dari ayat dan hadist di atas, sebagaimana yang telah diketahui bersama 

bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang mana ia memerlukan satu dan 

lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu diciptakan dengan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga diperlukan kerjasama untuk 

saling melengkapi satu sama lain. 

2.8 Penelitian Releven 

   Adapun beberapa penelitian yang dianggap paling releven dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Fahrurrozi, NIM 106011000005 Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

dengan judul penelitian Peranan Majelis Dzikir dan Shalawat Dalam 

Pembentukan Akhlak Remaja (Studi Kasus Majelis Rasulullah saw.) 

Tahun 2013. Hasil keseluruhan penelitian menyimpulkan Majlis dzikir dan 

shalawat memiliki kegiatan pembinaan akhlak yang cukup baik. Kondisi 

akhlak remaja yang mengikuti Majlis Dzikir selalu dibina dalam majlis, 

sehingga menjadi kepribadian akhlak yang baik, pada saat mengikuti 

majlis maupun diluar majlis. 

2. Faishal Aushafi, NIM 104411015 Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, 

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Wali Songo 

Semarang, dengan judul penelitian Pengaruh Dzikir Terhadap Ketenangan 

Jiwa Pedagang Pasar Johar Pasca Kebakaran Tahun 2017. Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa  terdapat pengaruh yang signifikan dzikir terhadap 

ketenangan jiwa pedagang pasar johar. 
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3. Sarah Rinanty Ferbi, NIM. 3401411169 Jurusan Sosiologi Dan 

Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang penelitian 

dengan judul Solidaritas Sosial Komunitas Pencak Silat Persaudaraan 

Setia Hati Terate (PSHT) (Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Sawahan 

Kabupaten Madiun) Tahun 2015. Dengan hasil penelitian Solidaritas 

sosial antar anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tumbuh dalam 

kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak PSHT Solidaritas sosial mampu 

memberikan makna tersendiri di kalangan anggota PSHT seperti mampu 

menjaga dan menjalin hubungan timbal balik antar anggota dalam setiap 

kegiatan yang diadakan oleh pihak organisasi PSHT. 

 Untuk menghindari Kesamaan  dengan karya-karya lain, sebagai salah satu 

syarat diterimanya sebuah penelitian adalah adanya unsur kebaruan yakni 

penelitian tersebut belum pernah dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, 

dengan melihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, penulis melihat ada 

keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada penelitian Fahurrozi 

menekankan pada pengaruh Pendidikan dzikir terhadap akhlak para pengikutnya. 

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Faishal Aushafi menekankan aspek 

alternatif teraphi dzikir untuk mengatasi fenomena persoalan kehidupan. 

Kemudian penelitian yang telah dilakukan Sarah Rinanty Ferbi menawarkan 

solidaritas sosial melalui komunitas pencak silat sebagai kontrol diri pada 

kehidupan manusia. 

Dari hasil penelusuran pustaka tersebut, dapat dinyatakan bahwa kajian 

penelitian ini telah menemukan prioritasnya yang berbeda dari kajian-kajian 
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sebelumnya, Namun tak dapat dipungkiri terdapat relavansi yakni penelitian yang 

penulis lakukan sama-sama meneliti tentang majelis Dzikir. Oleh karena itu, 

peneliti menegaskan bahwa pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini 

belum pernah diteliti sebelumnya, yang mana pada penelitian kali ini penulis lebih 

spesifik pada “Peran Dakwah Islam Majelis Dzikir At-Taubah Dalam  Pembinaan 

Solidaritas Masyarakat Di Desa Olo’onua Kecamatan Tongauna Utara 

Kabupaten Konawe”, di sisi lain judul dan subjek yang diteliti di sini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya guna untuk mendukung karya ilmiah ini. 
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