
 

 

ABSTRAK 

Desy Koreatul Aini: Penerapan Surah Ibrahim (Ayat 5) di Kalangan 

Gerakan Shift Pemuda Hijrah (Studi Fenomenalogis di 

Masjid Al-Lathiif Kota Bandung) 

 Gerakan Shift Pemuda Hijrah merupakan fenomena baru di dalam dunia 

dakwah. Gerakan dakwah yang bertempat di Masjid Al-Lathiif Saninten Kota 

Bandung, dalam waktu yang singkat mampu menarik minat para pemuda untuk 

aktif dalam mengikuti kajian-kajian Islam. Dimana saat ini banyak pemuda yang 

tidak lagi mementingkan syari’at Islam di dalam kehidupan sehari-harinya, 

bukan hanya dalam persoalan hal yang sunnah, akan tetapi banyak pula perkara 

wajib yang telah ditinggalkan, seperti shalat lima waktu, puasa dan lain-lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah 

yaitu, bagaimana penerapan Shift Pemuda Hijrah terhadap Surah Ibrahim ayat 5 

sebagai konsep dakwah, apa visi dan misi Gerakan Shift Pemuda Hijrah serta 

bagaimana cara Shift Pemuda Hijrah berdakwah dan menambah minat jama’ah 

dalam kajian tersebut terkait dengan konsep Surah Ibrahim ayat 5. 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (Field Research), sehingga data 

yang diperoleh berasal dari pengamatan langsung di Masjid Al-Lathiif Kota 

Bandung. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif dan 

pendekatan sosial. Sebuah ilmu yang mempelajari hubungan interaksi di 

kalangan masyarakat. Untuk teori utama, penulis menggunakan teori living 

quran. 

Hal yang menjadi daya tarik dari dakwah Gerakan Shift Pemuda Hijrah 

ialah cara penyampaiannya yang berbeda, unik serta kekinian. Tidak hanya itu, 

Shift Pemuda Hijrah juga memiliki metode yang unik dalam menyampaikan 

poster dakwahnya, yakni berupa selebaran yang di posting di sosial media, 

dengan bahasa yang keanak-mudaan, akan tetapi menghilangkan esensi pesan 

dari dakwah yang akan disampaikan. Keberhasilan dakwah Shift Pemuda Hijrah 

terbukti dengan banyaknya minat jama’ah dari kalangan seniman, parkour, 

skaters dan lain-lain, yang pada awalnya mereka acuh terhadap kajian Islam. 

Fenomena yang menarik lainnya ialah ketika banyak dari kalangan bertatto dan 

preman yang memutuskan untuk berhijrah serta berniat menghapus tattoo di 

badan, yang kemudian berniat fokus memperbaiki diri kepada Allah SWT. Kini, 

kajian Shift Pemuda Hijrah bukan hanya di masjid Al-Lathiif, akan tetapi telah 

berkembang di Masjid Trans Studio Kota Bandung. 
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