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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Dakwah

1. Definisi Dakwah

Secara etimologi “dakwah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari

kata kerja " دعا،عودی،عوهد ” artinya ajakan, seruan, panggilan, undangan atau

mengajak, memanggil atau menyeru”.1 Adapun definisi dakwah dalam Islam adalah:

“Mengajak ummat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk

Allah dan rasul-Nya”. 2Orang yang menyeru atau pelaksana dakwah disebut “Da’i”,

sedangkan jika yang menyeru itu banyak (jama’) disebut “Du’ah”. Jadi, dakwah

secara etiomologi adalah menyeru, memanggil, mengajak atau mengundang umat

manusia untuk menerima dan mempercayai tentang keyakinan dan pandangan

hidupnya. Adapun secara terminologi, dakwah adalah :

Segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan berencana dalam wujud sikap,
ucapan dan perbuatan yang mengandung ajakan dan seruan, baik langsung atau
tidak langsung ditujukan kepada orang perorangan, masyarakat atau golongan
supaya tergugah jiwanya, terpanggil hatinya kepada ajakan Islam untuk
selanjutnya mempelajari dan menghayati serta mengamalkannya dalam
kehidupan sehari-hari.3

Adapun dakwah menurut para ahli, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1 Zulkifli Mustan, Ilmu Dakwah,, (Makassar: Yayasan Fatiyah, 2005), h. 1
2 H. Hamzah Ya’qub, Publisistik Islam (Teknik Dakwah dan Leadership), (Bandung: CV.

Diponegoro, 1981), h. 13
3 Zulkifli Musthan, Op. cit., h. 2
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Menurut A. Hasyimi dalam Malik Idris, menyatakan bahwa dakwah

Islamiyah adalah: “Mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan aqidah

dan syari’at Islam yang terlebih dahulu diamalkan oleh pendakwah itu sendiri”.4

Dakwah pada dasarnya “merupakan upaya mengajak dan mengembalikan manusia

pada fitrah dan ke-hanif-annya secara integral”.5 Begitupun halnya, Syekh Ali

Mahfudh dalam Malik Idris mengutarakan pengertian dakwah, yaitu:

Mendorong manusia agar melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk,
menyuruh mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan
munkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.6

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwah

dan ilmu dakwah adalah merupakan usaha dan perjuangan merubah situasi yang tidak

diridhai oleh Allah kepada situasi yang diridhai oleh-Nya. Dengan demikian Da’i

harus berusaha merubah keadaan itu menjadi ma’ruf. Merubah keadaan yang buruk

kepada yang baik, mencegah yang munkar dan menegakkan yang ma’ruf.

2. Tujuan Dakwah

Sejarah perkembangan agama tauhid menunjukkan bahwa kebenaran yang

diturunkan Allah terus-menerus dapat berkembang dengan baik, disebarluaskan

melalui dakwah oleh para Nabi, Rasul, Ulama dan Mubalig. Terkadang mu’jizat yang

diberikan kepada para Nabi didustakan oleh kaumnya dan ditolak dakwahnya, bahkan

dianggap sebagai tukang sihir.

4 A. Hasyimi, Dustur Dakwah Menurut al-Qur’an, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 38
5 H. Asep Muhyiddin, dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan Dakwah, (Bandung:

Pustaka Setia, 2002), h. 23
6 Syekh Ali Mahfudz, Hidayah al-Mursyidin, (Kairo: Dar al-Kitab l-‘Arabiy, 1952), h. 27
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Dalam firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW banyak disinggung tentang

keuntungan kaum yang berdakwah, yakni kemenangan perjuangannya di dunia dan

pahala di akhirat. Selama mereka berdakwah bukan karena mencari kesenangan

duniawi atau keharuman nama (popularitas semata), tetapi untuk mencari keridhaan

Allah, yang mana keridhaan Allah adalah merupakan kunci kebahagiaan yang sejati

dan abadi.

Berdasarkan dari uraian di atas, ada dua tujuan yang harus ditempuh oleh para

Mubalig, yaitu tujuan umum ((Mayor Obyektif), dan tujuan khusus (Minor Obyektif).

Dalam hal ini, akan diuraian sebagai berikut:

a. Tujuan Utama (Mayor Obyektif)

Tujuan utama dakwah adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari keseluruhan

tindakan aktivitas dakwah, yakni terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup

di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam hal ini ada tiga tujuan

utama dakwah, yaitu:

1. Mengajak manusia seluruhnya agar menyembah Allah Yang Maha Esa, dan
tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu.

2. Mengajak kaum muslim agar mereka ikhlas beragama karena Allah, dan
menjaga agar supaya amal perbuatannya, jangan bertentangan dengan iman.

3. Mengajak umat manusia untuk menerapkan hukum Allah akan mewujudkan
kesejahteraan dan keselamatan bagi umat manusia seutuhnya.7

b. Tujuan Khusus (Minor Obyektif)

Tujuan khusus dakwah berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan

kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai oleh Allah SWT, masing-masing sesuai

7 Zulkifli Musthan, Op.cit, h. 29-30
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dengan segi atau bidang kehidupan yang dibinanya. Adapun tujuan khusus dakwah

yaitu:

1. Mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu
meningkatkan takwanya kepada Allah SWT.

2. Membina mental agama (Islam) bagi kaum yang masih muallaf.
3. Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya.8

Di sisi lain, tujuan yang tertinggi dari pada usaha dakwah adalah semata-mata

mengharap dan mencari keridhaan Allah SWT, yang meliputi: menyadarkan manusia

akan arti hidup yang sebenarnya, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju

ke alam yang terang-benderang di bawah sinar petunjuk Ilahi Rabbi.

Dari kedua tujuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

dilaksanakannya dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Tuhan, dan bertujuan

mempengaruhi cara berfikir manusia, cara merasa, cara bersikap dan bertindak, agar

manusia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Tujuan dakwah adalah agar tingkah laku manusia yang berakhlak itu secara
eksis dapat tercermin dalam fakta hidup dan lingkungannya serta dapat
mempengaruhi jalan pikirannya”. Banyak problem hidup yang dihadapi
manusia dan dakwah menghendaki untuk dapat meringankan beban manusia itu
dengan jalan memberikan pemecahan-pemecahan permasalahan yang terus
berkembang atau memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi
oleh setiap golongan manusia segala ruang dan waktu.9

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan tujuan-tujuan tersebut di

atas, akan membentuk masyarakat manusia yang konstruktif menurut ajaran Islam, di

samping mengadakan koreksi terhadap situasi dan segala kondisi atau seluruh bentuk

8 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h. 55
9 Jamaluddin Kafie, Psikologi Dakwah, (Surabaya: Indah, 1993), h. 67
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penyimpangan dan penyelewengan dari ajaran agama dan dapat menjauhkan manusia

dari segala macam kejahiliyahan dan kebekuan pikiran.

3. Subjek Dakwah

Menurut Hamzah Ya’qub subjek dakwah adalah: “Pelaksana-pelaksana

dakwah dalam hal ini Da’i/Mubalig dan Da’iah/Mubaligat, yang memiliki syarat-

syarat dan kemampuan tertentu yang dapat melaksanakan dakwah dengan baik”.10

Adapun Zulkifli Musthan mendefinisikan subjek dakwah adalah:

Para pelaksana dakwah yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan
yang kepada mereka diberikan kewajiban oleh Allah SWT untuk
menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia untuk mengajak
kepada agama Allah, menyeru kepada kebajikan, menyuruh orang untuk
berbuat baik dan melarang dari perbuatan mungkar, dengan metode Qur’an dan
petunjuk-petunjuk Rasullah SAW, baik melalui lisan maupun dengan perbuatan
atau contoh teladan, dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan
keselamatan di dunia dan di akhirat.11

Demikian halnya, Hafi Anshari mendefinisikan subjek dakwah adalah:

Orang yang melakukan dakwah yaitu yang berusaha mengubah situasi yang
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT baik secara individu maupun
berbentuk kelompok (organisasi) sekaligus pemberi informasi dan pembawa
misi.12

Kaitannya dalam hal ini, ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang

Da’i/Mubalig, yaitu:

a. Mengetahui tentang Al quran dan Sunnah Rasul sebgaai pokok agama Islam.
b. Memiliki pengetahuan Islam yang berinduk kepada Al quran dan Sunnah,

seperti Tafsir, Ilmu Hadits, Sejarah dan Kebudayaan Islam dan lain-lainnya.

10 H. Hamzah Ya’qub, Op. cit., h. 36
11 Zulkifli Musthan, Op. cit, h. 59
12 Hafi Anshari, Pemahaman dan Pengamatan Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 104
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c. Memiliki pengetahuan yang menjadi alat kelengkapan dakwah seperti Teknik
Dakwah, Ilmu Jiwa (Psykologi), Sejarah, Antropologi, Perbandingan Agama
dan sebagainya.

d. Memahami bahasa ummat yang akan diajak kepada jalan yang diridhai Allah,
yaitu dengan membekali diri dengan Ilmu Retorika dan kepandaian berbicara
atau mengarang.

e. Penyantun dan lapang dada.
f. Berani kepada siapa pun dalam menyatakan, membela dan mempertahankan

kebenaran.
g. Memberi contoh dalam setiap medan kebajikan supaya parallel kata-katanya

dengan tindakannya.
h. Berakhlaq baik, misal tawadhu’, tidak sombong, pema’af dan ramah tamah.
i. Memiliki ketahanan mental yang kuat (kesabaran), kemauan, dan selalu

optimis.
j. Khalis, berdakwah karena Allah, dan
k. Mencintai tugas kewajibannya sebagai Da’i dan Mubalig dan amanah dalam

menjalankan tugas.13

Dengan dimilikinya sifat-sifat tersebut di atas, maka mudahlah baginya

membawa ummat kepada tujuan dakwah dan akan mudah pula mengatasi segala

rintangan, hambatan dan cobaan dalam melaksanakan dakwah itu. Selain itu, model

moral yang paling utama bagi da’i adalah komitmennya kepada Allah dan Rasul-Nya,

kepada Al quran dan Sunnah Rasul, dan kepada kebenaran universal. Sebagaimana

diungkapkan bahwa:

Komitmen itu sendiri sudah memberikan nilai plus pada langkah awal, terlepas
apakah dakwahnya di respon positif atau negative oleh masyarakat. Da’i yang
seperti itulah yang masuk dalam kategori mujahid dakwah, pejuang dakwah,
yang anatomi psikologisnya susah dijelaskan dengan teori-teori psikologi
modern.14

Begitupun, da’i yang konsisten dengan pesan kebenaran dan didukung oleh

integritas pribadinya yang mulia, ini dijamin oleh Allah dalam Al quran surat Al-

13 H. Hamzah Ya’qub, Op. cit, h. 38-39
14 Achmad Mubarak, Psikologi Dakwah, Cet. I; (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 143-145.



21

Ahzab:70-71, bahwa dakwahnya bukan hanya membangun dirinya, yakni

meningkatkan integritas dirinya (yuslih lakum a’malukum), dan karena motivasi

takwanya yang kuat, maka kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan dalam berdakwah

(teknik, metode dan strategi) akan dimaklumi oleh manusia dan diampuni oleh Allah

(yagfir lakum zunubakum).

4. Objek dakwah

Objek dakwah adalah “sasaran yang dituju oleh suatu kegiatan dakwah, yaitu

perbuatan manusia dengan berbagai tipologinya, bukan bangsa jin atau lainnya”.15

Karena itu, penerima dakwah baik individual, jama’ah, maupun masyarakat tidak

boleh diabaikan, sebab berhasil tidaknya suatu komunikasi dakwah sangat ditentukan

oleh penerima atau jama’ah.

Menurut H. M. Masyhur Amin dalam Malik Idris, membagi masyarakat

manusia menjadi dua golongan, yaitu:

a. Umat Islam sebagai umat yang menerima dan beriman/percaya kepada agama
Islam yang dibawanya;

b. Umat yang tidak menerima dan beriman (tidak percaya) terhadap agama Islam
yang di bawa oleh beliau, yaitu golongan umat manusia yang memeluk agama
selain Islam dan umat manusia yang tidak memiliki agama sama sekali. 16

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, seorang Da’i/Mubalig

harus menyadari bahwa yang diajak kedalam ajaran Islam, bukan hanya sebagian

manusia atau manusia tertentu saja, tetapi melainkan semua manusia, termasuk jiwa.

15 Malik Idris, Strategi Dakwah Kontemporer, (Makassar: Sawah Press, 2007), h. 50
16 H. M. Masyhur Amin, Dekat Islam dan Pesan Moral, Cet. I; (Yogyakarta: al-Amin Press,

t.th),  h.79
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Berdakwah bukan untuk waktu sementara tetapi sepanjang masa hingga datangnya

hari kiamat. Selain itu, berdakwah tidak membedakan jenis kelamin, stratifikasi

sosial, etnis, waktu dan tempat tertentu.

5. Materi dakwah

Materi dakwah pada hakekatnya adalah ajaran Islam itu sendiri yang

berpangkal pada dua pokok yaitu Al quran dan al-Hadits. Oleh karena itu, seorang

Mubalig tidak boleh menyimpang dari kedua pokok yang menjadi materi dakwah ini.

Rasulullah dalam berdakwah selalu membawakan firman Allah dan menyampaikan

pula penjelasannya (Sunnah Nabi). Sebagaimana dijelaskan bahwa:

Mubalig harus memiliki pengetahuan yang dalam mengenai materi dakwah,
yaitu dengan jalan tidak bosan-bosan belajar dan melakukan penulisan serta
perbandingan dengan keadaan disekelilingnya. Semakin kaya seorang Mubalig
dengan materi dakwah semakin baiklah ia berdakwah.17

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ajaran Islam itu dinamis, progressif,

dialektis dan romantis, maka seorang Mubalig harus mampu menunjukkan kehebatan

ajaran Islam itu kepada masyarakat yang menjadi sasaran dakwah melalui

argumentasi (dalil-dalil) yang mudah dipahami oleh mereka, ibarat Juru Masak yang

pandai menghidangkan makanan yang lezat cita rasanya, sehingga orang yang

menikmatinya benar-benar merasa terpikat. Hal ini sangatlah urgen, karena

dikhawatirkan jangan sampai terjadi sebaliknya, jangan sampai “Nasi dibikin bubur”,

yakni ajaran yang begitu rationil dan romantis, dikemukakan kepada masyarakat

secara sama-samar dan tidak menarik.

17 H. Hamzah Ya’qub., Op. cit, h. 29
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Oleh karena ajaran-ajaran Islam itu meliputi aspek dunia dan akhirat, maka

tentunya materi dakwah itu luas sekali. Dalam pada itu, ada beberapa pokok-pokok

materi dakwah, yaitu:

a. Aqidah Islam,
b. Pembentukan pribadi yang sempurna
c. Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur
d. Kemakmuran dan kesejahteraan dunia dan akhirat.18

Selain itu, guna tercapainya suatu tujuan dakwah, maka terdapat metode dan

strategi pengembangan materi dakwah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Disesuikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat
b. Disesuikan dengan kadar intelektual masyarakat (khatibhu an-nasa ala qadri

uqulihim).
c. Mencakup ajaran Islam secara kaffah dan universal, yakni aspek ajaran

tentang hidup dan kehidupan.
d. Merespon dan menyentuh tantangan dan kebutuhan asasi (dharun), dan

kebutuhan sekunder (tahsini
e. Disesuikan dengan program umum syari’at Islam (maqashid asy-syar’i al-

khamsah), yakni hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, dan
hifdz al-mal.19

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam menerapkan

pokok materi dakwah dan metode serta strategi haruslah disesuaikan dengan situasi

dan kondisi yang ada. Kaitannya dengan uraian tersebut, ada dua sumber materi

dakwah yang harus diketahui, yaitu:

1. Sumber utama adalah Al quran dan as-Sunnah. Dari sumber tersebut
diharapkan ummat dapat memahami ilmu-ilmu agama Islam secara maksimal,
dan

2. Sumber kedua sebagai pendukung suksesnya dakwah, disamping harus
menguasai ilmu agama dan ilmu akhlak, juga harus menguasai ilmu-ilmu

18 Ibid., h. 30
19 H. Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, Op. cit., h. 139
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umum walaupun secara global saja, seperti Sejarah Dunia, Sejarah Islam,
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi, Fisika, Kimia, Sosiologi,
Antropologi, Komunikasi, Ilmu Jiwa Sosial, Manajemen dan membaca
berbagai surat kabar dan majalah. 20

Di sisi lain, penerapan dari materi dakwah yang dilakukan Mubaligh kepada

mad’u (objek dakwah) tersebut, tentu akan menimbulkan efek, baik efek dalam

bentuk responsive, feed back, dan noise. Sebagaimana diungkapkan bahwa:

Efek tersebut secara hirarki dapat dibagi tiga, yaitu:
1. Responsive, berarti objek dakwah (komunikan) secara positif ikut serta atau

bersedia menerima meteri (pesan) yang disampaikan oleh Da’i kepadanya.
2. Feed back, adalah arus balik, yakni umpan balik atau tanggapan balik dari

objek dakwah (komunikan) sebagai penerima pesan terhadap pesan yang
diterimanya apabila tersampaikan atai disampaikan kepada subjek dakwah
sebagai pemberi pesan (komunikator).

3. Noise, yaitu gangguan tak terencana yang terjadi ketika proses dakwah
dilancarkan sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh mad’u (objek dakwah)
yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh Da’i kepadanya.21

Dari uraian tersebut, terdapat tiga kemungkinan efek yang terjadi pada objek

dakwah (komunikan) yang disampaikan oleh subjek dakwah (komunikator), yaitu:

pertama: objek dakwah menerima dan mau melaksanakan sesuai dengan keinginan

da’i sehingga yang terjadi kemudian adalah attitude change (perubahan sikap),

behavior change (perubahan perilaku), dan sosial change (perubahan sosial). Kedua:

adanya reaksi yang ditunjukkan oleh objek dakwah berupa kritikan dan tidak mudah

menerima begitu saja pesan yang disampaikan tetapi melakukan proses terlebih

dahulu sebelum menerima dan melaksanakan, dan ketiga: objek dakwah bersikap

20 Zulkifli Musthan, Op. cit., h. 171-172
21 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, Cet. XII; (Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya, 1999), h. 19



25

ragu-ragu dalam menerima dan melaksanakan pesan yang disampaikan oleh subjek

dakwah sebagai akibat dari adanya pesan lain yang diterimanya.

Ketiga hal pokok tersebut harus diperhitungkan sebagai sumber, sebelum

subjek dakwah memberikan dakwah kepada objek dakwah. Dalam hal ini, da’i harus

mempersiapkan sesuatu yang dinamakan the condition of success in dakwah, dengan

asumsi bahwa suatu materi dakwah mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk

diterima apabila sesuai dengan pola pengertian, sikap, nilai yang ada pada objek

dakwah, demikian pula situasi di mana materi dakwah diterima dan keadaan pribadi

mereka juga menentukan.

Realisasi dari masalah tersebut di atas, dapat dilihat dari beberapa hal:

1. Hubungan dia dengan Tuhannya, misalnya menjadikan dirinya seorang hamba
Allah yang setia dan tulus dan tidak menghambakan dirinya kepada hawa
nafsunya atau kepada selain Allah SWT.

2. Hubungan dia dengan dirinya, misalnya terhiasinya dirinya dengan sifat-sifat
terpuji seperti jujur, berani, mau memelihara kesehatan jasmani dan
ruhaninya, etos kerja tinggi dan berdisiplin.

3. Hubungan dia dengan sesama muslim, yaitu mencintai sesama muslim seperti
mencintai dirinya sendiri.

4. Hubungan dia dengan sesama manusia, yaitu saling tolong-menolong, hormat-
menghormati dan memelihara kedamaian bersama.

5. Hubungan dia dengan alam sekelilingnya dan dengan kehidupan ini, yaitu
memelihara kelestarian alam semesta dan mempergunakannya untuk
kepentingan umat manusia dan sebagai tanda kebaktiannya pencipta-Nya.22

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya masyarakat yang

penuh dengan kedamaian dan ketenangan dengan tegaknya keadilan, persamaan hak

dan kewajiban, saling tolong-menolong dan saling hormat-menghormati serta tidak

22 H. M. Masyhur Amin, Dakwah Islam dan Pesan Moral, Cet. I; (Yogyakarta: al-Amin
Press, 1997),  h. 18
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adanya diskriminasi dan eksploitasi. Tentunya, kesemuanya ini merupakan implikasi

tujuan final dari upaya dakwah, yakni terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan

manusia lahir-batin di dunia dan di akhirat.

6. Metode Dakwah

Istilah metode menurut Onong Uchjana Effendi dalam Malik Idris, dikatakan

bahwa” metode berasal dari bahasa Yunani “methodos”, yang berarti rangkaian yang

sistematis dan merujuk kepada tata cara yang sudah dibina berdasarkan rencana yang

pasti, mapan dan logis pula”.23 Sedang menurut Surjadi dalam H. Asep Muhyiddin

dan Agus Ahmad Syafei, dikatakan bahwa:

Metode adalah alat-alat juru dakwah untuk mempengaruhi masyarakat agar
tertarik kemudian mempunyai pengalaman-pengalaman yang berhasil dalam
memecahkan masalah mereka melalui usaha mereka sendiri dengan
menggunakan petunjuk dan sumber teknis yang ada.24

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sukses tidaknya para juru

dakwah bergantung pada kemampuannya dalam menumbuhkan minat sebagian orang

dalam mengarungi hidup yang lebih baik. Berdasarkan fakta yang ada tergambar

bahwa kesuksesan berdakwah tergantung pada efektivitas dan selektivitas para juru

dakwah dalam memilih dan menggunakan suatu metode. Selain itu, dalam Al quran

terdapat banyak ayat yang mengungkap masalah dakwah, tetapi terdapat hanya satu

ayat yang memuat sandaran dasar dan fundamen pokok bagi metode dakwah. Metode

23 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, Cet. II; (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2000), h. 56

24 Surjadi, Dakwah Islam dengan Pembangunan Masyarakat Desa, (Bandung: Mandar Maju,
1989), h. 85
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dakwah pada prinsipnya telah termaktub dalam Al quran surah An-Nahl / 16 : 125,

yang berbunyi;







Terjemahannya:”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang
baik”.25

Merujuk pada ayat tersebut, terdapat tiga metode dakwah, meliputi:

1)dengan cara hikmah (bi al-hikmah), 2) dengan cara nasehat yang baik (maw’izah

al-hasanah), 3) dengan cara dialog yang baik dengan penuh kelembutan (mujadalah).

Kemudian dalam bentuk 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.26

25 Departemen Agama RI, Al-qur’an Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2005), h. 421

26 H. Hamzah Ya’qub, Op. cit., h. 48
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Di sisi lain, M. Bahri Ghazali, mengaitkan metode dakwah dengan metode

mengajar. Ia menyatakan bahwa:

Metode dakwah yang efektif yaitu: (1) Metode kuliah atau ceramab; (2) Metode
tanya jawab; (3) Metode seminar/diskusi; (4) Metode karyawisata (kunjungan
kerja); (5) Metode kerja lapangan, dan (6) Metode pemberian bantuan sosial.27

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.

B. Deskripsi Pembinaan Rohani dan Mental

1. Definisi Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa “pembinaan berarti usaha,

tindakan dan kegiatan yang diadakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk

memperoleh hasil yang lebih baik”.28 “Pembinaan juga dapat berarti suatu kegiatan

yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang

diharapkan”.29

27 M. Bahri Ghazali, Dakwah Komunikatif Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi
Dakwah, Cet. I; (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), h. 24-25

28 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta :  Balai
Pustaka,  1990), h. 37.

29 Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum,
(Jakarta : Bina Aksara,  t.th), h. 43
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Dari definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu

usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada

yang lebih baik (sempurna) baik dengan melalui pemeliharaan dan bimbingan

terhadap apa yang sudah ada (yang sudah dimiliki). Serta juga dengan mendapatkan

hal yang belum dimilikinya yaitu pengetahuan dan kecakapan yang baru.

Merujuk dari pengertian pembinaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan

bahwa pembinaan remaja adalah bimbingan atau arahan yang dilakukan kepada

remaja untuk membentuk pribadi yang baik dan beraklak mulia. Pembangunan di

bidang agama diarahkan agar semakin tertata kehidupan beragama yang harmonis,

semarak dan mendalam serta ditujukan pada peningkatan kualitas keimanan dan

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terpeliharanya kemantapan kerukunan

hidup umat beragama dan bermasyarakat dan berkualitas dalam meningkatkan

kesadaran dan peran serta akan tanggung jawab terhadap perkembangan akhlak serta

secara bersama-sama memperkokoh kesadaran spiritual, moral dan etika bangsa

dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan pelayanan, sarana dan

prasarana kehidupan beragama. Dimaksudkan untuk lebih memperdalam pengalaman

ajaran dan nilai-nilai agama untuk membentuk akhlak mulia, sehingga mampu

menjawab tantangan masa depan.

Pembinaan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Akan tetapi

tidak setiap bantuan atau tuntunan dapat diartikan sebagai pembinaan. Prayitno

mengemukakan bahwa :
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Pembinaan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan
sistematis kepada indifidu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar
tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya (self Understanding),
kemampuan untuk menerima dirinya (self Direction) dan kemampuan untuk
merealisir dirinya (self realization), sesuai kemampuanya dalam mencapai
penyesuaian diri dengan lingkungannya.30

M. Surya mengemukakan bahwa pembinaan adalah “suatu proses membantu

indifidu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan

kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial”. 31

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa pembinaan merupakan proses yang

terus-menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai

kemampuannya secara maksimal baik bagi dirinya maupun masyarakat. Kaitannya

dengan pembinaan anak atau remaja, pembinaan pada anak atau remaja senantiasa

dilakukan sejak anak tersebut dilahirkan hingga ia mampu membimbing dan

mengarahkan dirinya kea rah yang lebih baik.  Pembinaan yang dilakukan oleh orang

tua hendaknya dapat mewarnai kehidupan anak, sehingga pendidikan yang baik

itu,benar-benar menjadi bagian dari kepribadiannya yang akan menjadi pengendali

dalam hidupnya dikemudian hari.Untuk tujuan pembinaan tersebut,maka hendaklah

pendidikan diberikan oleh orang tua,guru ataupun masyarakat yang mencerminkan

sikap,tingkah laku dan gerak-gerik,yang sesuai dengan norma atau ajaran agama

Islam.

2. Bentuk – Bentuk Pembinaan dalam Berdakwah

30 Prayitno, Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta :
Rineke Cipta,2001), h. 67

31 M. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Bandung : Ilmu Bandung, 1975), h. 25.
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Adapun bentuk-bentuk pembinaan dalam dakwah dapat dilakukan diantaranya

sebagai berikut:

a. Pembinaan rohani

Dengan adanya pembinaan rohani, maka anak dapat mengetahui

kewajibannya kepada Allah dan rasul-Nya, orang tuanya dan masyarakat. Pembinaan

rohani ini meliputi :

1. Pendidikan iman

Iman secara etimologi berarti kepercayaan, sedang secara definitif adalah suatu
kepercayaan yang menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menciptakan,
memberi hukuman-hukuman, mengatur dan mendidik alam semesta ini (Tauhid
Rububiyah), sebagai konsekuensinya maka hanya Tuhan itulah yang satu-
satunya yang wajib disembah, dimohon petunjuk dan pertolongan-Nya serta
yang harus ditakuti (Tauhid Uluhiyah).32

Dari pengertian iman di atas, maka yang dimaksud pendidikan iman ialah

mengikat anak dengan dasar-dasar iman, membiasakannya sejak mulai paham

melaksanakan rukun Islam, dan mengajarinya sejak mumayyis dasar-dasar syariat

Islam yang agung. Yang dimaksud dengan dasar-dasar iman ialah setiap hakikat

keimanan dan persoalan gaib yang secara mantap datang melalui berita yang benar

dan yang dimaksud dengan dasar-dasar iman ialah setiap hakikat keimanan dan

persoalannya gaib yang secara mantap datang melalui berita yang benar dan yang

dimaksud rukun Islam adalah setiap ibadah yang berhubungan dengan sistem

Rabbani dan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian tugas dan kewajiban pendidik

ialah menumbuhbesarkan seorang anak sejak pertumbuhannya atas dasar konsep

32 Nasrudin Razak, Dienul Islam, (Bandung: Al Ma’arif, 1999), h. 39
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pendidikan iman dan atas dasar-dasar ajaran Islam. Sehingga mereka terikat oleh

akidah dan ibadah Islam dan berkomunikasi dengan-Nya lewat sistem dan peraturan

Islam.

2. Pendidikan ibadah

Secara umum “ibadah berarti bakti manusia kepada Allah SWT karena

didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid”.33 Materi pendidikan ibadah secara

menyeluruh telah dikemas oleh para ulama di dalam ilmu fiqih atau fiqih Islam.

Pendidikan ini tidak hanya membicarakan tentang hukum dan tata cara sholat belaka,

melainkan meliputi pembahasan tentang zakat, puasa, haji, tata ekonomi Islam

(muamalat), hukum waris (faroidh), tata pernikahan (munakahat), tata hukum pidana

(jinayat/hudud), tata peperangan (jihad), makanan sampai dengan tata negara

(khilafah). Hal ini dimaksudkan agar mereka tumbuh menjadi insan-insan yang

benar-benar takwa, yakni insan-insan yang taat melaksanakan segala perintah agama

dan taat pula dalam menjauhi segala larangan-Nya. Dengan kata lain “tujuan

pendidikan adalah agar hidup anak sejalan dengan tuntunan syariat Islam”.34

3. Pendidikan akhlak

Pendidikan agama berkaitan erat dengan pendidikan akhlak, tidak berlebihan

kalau dikatakan bahwa pendidikan akhlak dalam pengertian Islam adalah bagian yang

tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama sebab yang baik adalah yang dianggap

33 Ibid, h. 40
34 Abdul Halim Nippan, Anak Saleh Dambaan Keluarga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000),

h.102
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baik oleh agama dan yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh ajaran agama.

Hampir sepakat para filosof pendidikan Islam bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa

pendidikan Islam sebab tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah mendidik jiwa dan

akhlak. Keutamaan akhlak dan tingkah laku merupakan salah satu buah iman yang

meresap dalam kehidupan keberagamaan anak. Maka seorang anak bila sejak dini

tumbuh dan berkembang dengan dasar iman kepada Allah, niscaya anak akan

mempunyai kemampuan untuk menerima setiap keutamaan dan kemudian ia akan

terbiasa dengan akhlak yang mulia karena ia menyadari bahwa iman akan

membentengi dirinya dari berbuat dosa dan kebiasaan jelek. Maka dalam rangka

mendidik akhlak kepada anak-anak selain harus memberikan keteladanan yang tepat

juga harus ditunjukkan bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menghormati dan

seterusnya. Dengan adanya pendidikan akhlak diharapkan anak-anaknya mempunyai

akhlakul karimah yang baik.

4. Pendidikan kemandirian

Kemandirian adalah bentuk sikap terhadap obyek di mana individu memiliki

independensi yang tidak berpengaruh terhadap orang lain. Hal yang senada juga

dikemukakan oleh Bathia sebagaimana yang dikutip oleh Chabib Toha bahwa :

“Perilaku mandiri merupakan perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri

tidak mengharapkan dari orang lain”.35 Dalam melaksanakan pemecahan masalah

yang dihadapi perilaku mandiri akan membuat seseorang memiliki identitas diri yang

35 Chabib Toha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 121
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lebih jelas, mempunyai otonomi yang lebih besar sehingga orang tersebut

menunjukkan adanya perkembangan pribadi yang terintegrasi dan lebih terkontrol

dorongan-dorongannya. Orang yang berperilaku mandiri akan mempunyai

kemampuan untuk menemukan sendiri apa yang harus dilakukan, menentukan dalam

memilih kemungkinan-kemungkinan dari hasil perbuatannya dan akan memecahkan

sendiri masalah-masalah yang dihadapi tanpa harus mengharapkan bantuan orang

lain. Karena itu agar anak mempunyai perilaku mandiri, hendaknya sejak usia dini

orang tua harus menumbuhkan sikap mandiri pada anak-anaknya sampai yang setelah

dewasa mereka nanti mampu bersikap dan berbuat sesuai dengan keinginan dan

kemampuan yang dimilikinya tanpa adanya pengaruh dari orang lain.

Perilaku mandiri dapat tumbuh dan berkembang pada diri anak melalui

pembiasaan dan ajaran masing-masing orang tua yang memiliki peran yang lebih

dominan dalam membentuk sikap mandiri pada anak. Perilaku mandiri yang tumbuh

dan berkembang pada diri anak dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam yang

berupa kematangan dan intelegensi anak juga berpengaruh terhadap kemandirian

anak. Namun faktor dari dalam yang sangat menentukan kemandirian anak adalah

kekuatan iman dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Anak yang memiliki

kepercayaan dan keyakinan yang kuat terhadap agama cenderung memiliki sikap

mandiri yang kuat. Hal ini sesuai dengan firman Allah (Q.S. Ali Imron / 3 :139).
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Terjemahannya : “Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu
bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi
(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”.36

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang benar-benar beriman

kepada Allah tidak ada tempat khawatir, sedih, putus asa dan orang akan bangkit

percaya dirinya dan mampu menghadapi semua masalah yang dijumpainya. Adapun

faktor dari luar yang sangat mempengaruhi kemandirian anak adalah faktor keluarga

karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal anak dalam

bersosialisasi sebelum mengenal lingkungan yang lain. Faktor keluarga yang

mempengaruhi kemandirian anak meliputi aktivitas pendidikan dalam keluarga,

kecenderungan cara mendidik anak, cara memberikan penilaian kepada anak bahkan

sampai pada cara hidup orang tua sangat berpengaruh terhadap kemandirian anak.

Karena itu orang tua harus menanamkan sikap mandiri kepada anak sejak usia dini

agar anak mampu bersikap dan berbuat mandiri sesuai keinginan dan kemampuan

yang dimilikinya sehingga mampu memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang

lain dan tidak terus-menerus meminta kepada orang tua.

36 Departemen Agama RI, Al-qur’an Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2005), h. 98
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b. Pembinaan akal

Pembinaan akal tidak kalah pentingnya dari pembinaan lain. Pendidikan

agama merupakan pembentuk dasar pendidikan jasmani sebagai persiapan pendidikan

moral untuk membentuk akhlak, sedangkan pendidikan akal untuk penyadaran dan

pembudayaan. Yang dimaksud dengan pendidikan akal adalah membentuk pemikiran

anak dengan sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu pasti, ilmu alam, teknologi modern

dan peradaban sehingga anak bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu

pengetahuan, pendidikan akal merupakan satu kesatuan dari pendidikan yang telah

disebutkan. Terdapat saling keterkaitan antara aspek-aspek pendidikan itu untuk

membentuk akal menjadi pribadi yang utuh yang dapat mengemban kewajiban dan

tanggung jawab sebagai manusia dan khalifah Allah di muka bumi. Untuk dapat

melaksanakan tanggung jawab tersebut Islam telah memberikan petunjuk diantaranya

memberikan beberapa kelebihan pada orang-orang yang berilmu pengetahuan.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Mujadilah / 58 : 11 .














Terjemahannya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu :
berlapang-lapanglah dlam majlis, maka lapangknalah, niscaya
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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berupa
derajat…”37

Dari ayat di atas nyata betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan

seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kewajiban para pendidik

terutama para orang tua untuk memerintahkan anak-anak mereka untuk mencari ilmu,

lebih khusus lagi pada akhir masa kanak-kanak.

Dari uraian di atas jelas bahwa pembinaan akal melalui pendidikan ini

sepadan dengan pembinaan intelektual anak, yaitu usaha untuk menjadikan anak

untuk mencintai ilmu sehingga anak akan termotivasi untuk mempelajari sesuatu

untuk memperoleh kebenaran.

c. Pembinaan jasmani

Pendidikan jasmani adalah salah satu aspek pendidikan yang penting, yang

tidak dapat lepas dari pendidikan yang lain bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan

jasmani merupakan salah satu alat utama bagi pendidikan rohani. Pendidikan jasmani

di sini maksudnya adalah pendidikan yang erat kaitannya dengan pertumbuhan dan

kesehatan. Agar jasmani menjadi sehat dan kuat maka dianjurkan untuk melakukan

olah raga. Berikut ini beberapa nilai manfaat yang didapat anak setelah berolah raga

yaitu :38

1. Nilai pertumbuhan fisik

37 Ibid, h. 910

38 Mohammad Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, (Bandung: Mizan,
1998), h. 231
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Dengan olah raga seluruh anggota tubuh akan tumbuh lebih cepat

dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah berolah raga.

2. Nilai kemasyarakatan

Dalam permainan olah raga ini khususnya olah raga berego, anak akan

mempunyai belajar berorganisasi bagaimana bergaul dengan kelompoknya, memupun

persaudaraan dan belajar untuk tolong-menolong bersama kawan satu kelompok.

3. Nilai akhlak

Di sini anak akan mengenal pula apa arti kesalahan dan sesuatu yang benar.

Dalam permainan keluarga, anak akan mengerti kesalahannya dan bagaimana

hukuman dari kesalahannya itu ketika dia melakukan langsung karena dilatih berbuat

jujur tidak saling menjegal, menipu, berbuat adil, egois, dan lain-lain.

4. Nilai pengendalian

Dari permainan olah raga ini anak akan mengetahui pula ukuran

kemampuannya di dalam sebuah cabang olah raga tersebut, jenis olah raga apa yang

dia yakini akan kemampuannya dan kemahirannya. Dengan demikian jelaslah betapa

besar manfaat pembinaan jasmani anak agar menjadi generasi muslim yang sehat dan

kuat dan itu akan terealisir jika orang tua menyadari akan manfaat olah raga tersebut.

3.Hubungan Dakwah dalam Meningkatkan Pembinaan Rohani dan Mental

Pembinaan pribadi pada dasarnya perlu adanya faktor agama sebagai landasan

untuk menjaga keseimbangan eksistensi manusia secara otentik. Misalnya,

menonjolnya nafsu individualistik (pribadi-isme) sebagai akibat pengaruh dari
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kehidupan yang disebut “modern”, sering mengundang benih-benih yang

antagonistik, karena sempitnya orang menanggapi watak agama untuk membedakan

antara “agama itu sendiri” dan “orang beragama”. Diungkapkan oleh S. Qamarulhadi,

bahwa:

Islam khususnya, tidak menuntun orang kepada kepentingan diri sehingga
timbul nafsu individualistis, tetapi Islam mendorong orang untuk mengenal dan
mendalami pribadi individualistanya, kepribadiannya kepada kesadaran ummat
wahidah (kesatuan ummat) dalam kesamaan derajat sebagai insan. 39

Pembinaan kehidupan beragama tidak dapat dilepaskan dari pembinaan

kepribadian secara keseluruhan. Karena kehidupan beragama itu adalah bahagian dari

kehidupan itu sendiri, sikap atau tindakan seseorang dalam hidupnya tidak lain dari

pantulan pribadinya yang tumbuh dan berkembang sejak ia lahir, bahkan sejak dalam

kandungan. Hal ini dilansir oleh Zakiah Daradjat, mengungkapkan bahwa:

Semua pengalaman yang dilalui sejak dalam kandungan, mempunyai pengaruh
terhadap pembinaan pribadi, bahkan diantara ahli jiwa ada yang berpendapat
bahwa pribadi itu tidak lain dari kumpulan pengalaman pada umur-umur
pertumbuhan (dari umur nol sampai dengan masa remaja terakhir), terutama
pada pengalaman pada tahun-tahun pertama dari pertumbuhan. Pengalaman
tersebut adalah semua pengamalan yang dilalui, baik pengalaman yang didapat
melalui pendengaran, penglihatan atau perlakuan yang diterima sejak lahir.40

Begitupun Al-Ghazali dalam Ali al-Jumbulati, menganjurkan agar mendidik

anak secara dini. Dia mengungkapkan bahwa:

Sesungguhnya jika diabaikan pada awal pertumbuhannya maka ia akan mudah
dikalahkan oleh keburukan akhlak yang penuh dengan kebohongan dan
kedengkian israf (dekadensi), suka mengumpat, banyak menuntut sesuatu,
penuh dengan tipu daya dan kegila-gilaan dan lain-lainnya. Oleh karena itu,

39 S. Qamarulhadi, Membangun Insan Seutuhnya, (Bandung: PT. Alma’arif, 1986), h. 57
40 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama,(Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 120
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orang tua harus selalu mengawasinya sejak permulaan pendidikan, dan jangan
sampai menyerahkan anak yang diasuh dan disusui oleh perempuan yang tidak
beragama dan tidak salihah yang memakan makanan yang tidak halal.41

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mendidik anak

dilakukan sebelum lahir (pendidikan pra-natal). Anak apabila di asuh oleh seorang

perempuan, maka haruslah yang mengasuhnya itu perempuan yang shalehah dan

dapat menjaga diri, dan tidak boleh menyusukan anak kepada perempuan yang tidak

memiliki sifat sama dengan perempuan yang mengasuhnya. Tentunya, hal tersebut

dapat terwujud, kalau orang selalu merasa berhadapan dengan kebesaran Allah, kalau

orang tidak menganggap Allah sebagai “embel-embel” saja dalam hidup ini, kalau

orang mau dan bersedia melaksanakan hidup taat dengan menegakkan menghidupkan

syari’at buatan Allah di muka bumi ini.

Salah satu contoh perwujudan dari sifat pembinaan ruhani dan mental adalah

apabila seseorang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik (husn al-khuluq), yaitu

memiliki rupa batin yang baik, dan mengesampingkan sifat-sifat tercela dan

menggantinya dengan sifat-sifat terpuji. Semua sifat tersebut adalah tidak lepas dari

petunjuk syari’at yang bila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kesabaran, maka

tujuan telah tercapai. Sekalipun dalam melakukan amal kebajikan dengan cara

terpaksa atau bukan kebiasaan baginya. Akhlak dapat diubah dengan tindakan,

tentunya dengan berusaha menundukkan kemarahan, syahwat dan kejahatan.

Sebagaimana Al-Ghazali, mengungkapkan:

41 Ali Al-Jumbulati, Perbandingan Pendidikan Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 149
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Apabila ia tidak diciptakan sebagai orang yang mempunyai sifat rendah hati,
maka lakukanlah hal itu (rendah hati) walaupun dengan memaksa diri, sehingga
menjadi terbiasa. Seperti itu pula sifat-sifat yang lainnya diobati dengan
kebaikannya hingga tercapai tujuan, maka kelanggengan dalam beribadah dan
mengingkari syahwat akan membaguskan rupa batin dan diperoleh keridhaan
Allah SWT.42

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun seseorang tersebut

asal fitrahnya tidak memiliki, misalnya kedermawanan haruslah dibiasakan walaupun

dengan memaksakan diri, karena lambat laun akan mengarah kepada keikhlasan.

Demikian juga, orang yang ingin menjadikan dirinya berjiwa tawadhu’ (rendah diri)

kepada orang-orang yang lebih tua, maka caranya ia harus membiasakan diri bersikap

tawadhu’ terus-menerus, dan jiwanya benar-benar menekuninya, terhadap perbuatan

tersebut sampai hal itu menjadi akhlak dan wataknya sehingga mudah berbuat sesuai

dengan akhlak dan wataknya itu. Pembiasaan tersebut, dapat berpengaruh baik

terhadap jiwa manusia, yang memberikan rasa nikmat jika diamalkan sesuai dengan

akhlak yang telah terbentuk dalam dirinya. Tentunya, terbentuknya akhlak terpuji

tersebut, tidak terlepas dari adanya pendidikan dan ketekunan (mujahadah) dan

latihan jiwa (riyadhah-nafsiyah). Adapun akhlak tercela akan tersingkirkan dan

terkubur dengan sendirinya karena adanya usaha dalam diri untuk menanamkan

akhlak terpuji.

Berdasarkan hal tersebut, peranan agama dititikberatkan pada pembinaan

rohani dan mental bagi masyarakat, dakwah adalah salah satu cara yang ditempuh

untuk mensyiarkan ajaran agama Islam sehingga apa yang menjadi cita-cita pokok

42 Al-Ghazali, Mutiara Ihya’ Ulumuddin, (Bandung: Mizan, 2000), h. 213
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dalam Islam, yaitu menanamkan nilai-nilai aqidah Islam dapat terwujud dalam setiap

kehidupan bermasyarakat. Interaksi dakwah secara kontinyu dapat menjadi wadah

pembentukan kepribadian, dimana kepribadian seseorang senantiasa perlu dibentuk

sepanjang hayatnya, sehingga masing-masing insan percaya adanya Allah yang

akhirnya mempunyai percaya diri sendiri, dan menumbuhkan kehidupan di dalam

bermasyarakat untuk melaksanakan perintah dan peraturan yang ada dari atasan

dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengamalkannya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis

penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini akan

mengungkapkan secara kualitatif bagaimana aktifitas dakwah dalam pembinaan

remaja masjid.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur
penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
serta keadaan yang dapat diamati.1

Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan pada proses dibandingkan

dengan hasil akhir; oleh karena itu urut-urutan kegiatan dapat berubah-ubah

tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan

penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis.

1 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),
h.3.


