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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT semata-mata untuk beribadah 

kepadaNya. Berdakwah merupakan salah satu ibadah yang wajib dan ditugaskan 

oleh Allah SWT kepada manusia. Dapat dilihat dari sejarah perjuangan dakwah 

yang dilakukan para Nabi dan rasul. Terdapat  berbagai macam rintangan dakwah 

yang dihadapi oleh para Nabi dan rasul serta sahabatnya. Sehingga, kita selaku 

ummatnya dapat merasakan pesan-pesan disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Pesan 

utama yang disampakan oleh para Nabi dan rasul yakni untuk meyakinkan bahwa 

Tauhidullah dan beribadah hanya kepadaNya di muka bumi. Disampaikan pula 

“Pesan utama tentang perjalanan hidup manusia, yaitu al-mabda (asal kehadiran 

manusai), al-wasath (keberadaan manusia di alam kesadaran duniawi), al-ma’ad 

(tempat kembali mempertanggungjawabkan tugas fitri kemanusiaan)” (Aep, et. al., 

2009: 3). 

Pada pesan utama yang telah dipaparkan, manusia tidak hanya sekedar 

menjalankan kehidupannya di dunia. Melainkan kehidupan yang telah dijalankan 

di dunia dapat dipertanggungjawabkan diakhirat kelak. Pada pesan utama yang 

disampaikan oleh Nabi dan rasul, bahwasannya manusia memiliki asal kehadiran 

manusia; sebelum manusia dilahirkan ke muka bumi, manusia berada dalam alam 

ruh. Pada saat di alam ruh, manusia telah berjanji dengan tuhannya menjalankan 
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kewajibannya. Maka, setiap manusia memiliki rasa bertuhan pada dirinya. Namun, 

setelah manusia dilahirkan ke muka bumi dengan penyatuan ruh dan materi berupa 

jasad tubuh. Manusia lupa akan janji kepada tuhannya. Karena adanya perpaduan 

ruh dan materi berupa tuhuh manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka 

bumi, memiliki kepentingan yang kompleks. 

Dapat dilihat dari hasil kompleksitas yang dilakukan oleh manusia. Saat ini 

terdapat berbagai kasus atau bentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi. Kasus-kasus 

tersebut dapat berupa tindakan kriminal atau penyakit sosial dan bahkan penyakit 

mental yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Berbagai kasus kriminal yang terjadi 

seperti, adanya perampokan, perjudian, pencopetan, penjualan anak dan 

perempuan, pergaulan bebas, narkotika dan yang lainnya.  

Kasus-kasus tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Dapat dilihat dari berbagai 

tayangan di televisi pelaku kriminal nekat melakukan kejahatannya karena 

tersendat untuk biaya kehidupan; biaya pribadi, untuk menafkahi anak, istri dan 

keluarga atau karena memang hanya ingin mendapatkan kebahagiaan dunia semata. 

Maraknya kasus-kasus tersebut menjadi kekhawatiran yang mendalam dalam 

kehidupan masyarakat. Kasus-kasus tersebut tidak hanya dapat dilihat atau 

diketahui dari televisi saja. Akan tetapi kasus-kasus tersebut secara sadar ataupun 

tidak dapat dirasakan atau terjadi di sekeliling kita.  

Oleh karena itu, setiap manusia pada hakikatnya memerlukan dakwah untuk 

dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang Allah SWT tentukan, agar 

senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain itu, manusia 



3 
 

 

dapat dibebaskan dari segala penyakit sosial yang dihadapinya melalui dakwah. 

Karena dengan dakwah manusia akan ditunjukkan kepada jalan yang lebih baik 

seperti yang dikatakan oleh Al-Bahy Al-Khuli bahwasannya “Dakwah ialah 

mengubah situasi kepada yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu 

maupun masyarakat” (Abdul, 2013: 44).’ 

Setiap perubahan dalam konteks dakwah Al-Bahy yang diarahkan pada 

perubahan yang buruk menuju baik, yang baik menjadi lebih baik bertujuan untuk 

memecahkan atau mengatasi kekhawatiran yang tengah terjadi dikehidupan 

masyarakat saat ini. Dalam menghadapi tantangan zaman yang sudah dilucuti dan 

digiurkan kesenangan dunia. Proses perubahan yang dijalankan oleh pelaku 

kriminal dalam perubahannya dibutuhkan berbagai aspek atau faktor pendukung. 

Karena setiap perubahan memerlukan waktu dan proses yang tidak instan. Baik itu 

dari sisi situasi ataupun kondisi. Menurut kajian Psikologi Komunikasi faktor-

faktor yang dilakukan dalam perubahan meliputi; faktor internal (keinginan yang 

tumbuh dalam dirinya); dan faktor eksternal (keadaan lingkungan yang mendukung 

bagi dirinya). Dari kedua faktor tersebut, pada perubahan manusia hususnya pelaku 

kriminal tidak dapat dilakukan secara individu saja. Melainkan perubahan tersebut 

dapat dilakukan dengan faktor keadaan lingkungannya (Jalaluddin, 2011: 34) 

Pada konteks tersebut, dakwah tidak cukup untuk dilakukan sendiri. 

Terutama pada dakwah perubahan dari perilaku buruk menuju baik, seperti kasus-

kasus yang dipaparkan. Proses dakwah diarakan untuk mengubah situasi yang baik 

menjadi lebih dibutuhkan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, proses 

dakwah tidak hanya sekedar mengajak, menyeru atau merubah dari yang baik 
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menuju lebih baik. Akan tetapi, dakwah juga memerlukan transformasi yang 

senantiasa menuju lebih baik secara bersama-sama. Adapun transformasi yang 

dapat dilakukan menurut level dakwah, yakni; “Dakwah Nafsiyyah, Dakwah 

Fardiyyah, Dakwah Fi’ah Qalilah, Dakwh Fi’ah Katsirah, Dakwah Hizbiyah, 

Dakwah Ummah dan Dakwah Syu’ubiyyah.” (Tata, 2009: 24-25) 

Pada setiap level dakwah yang dilakukan setiap manusia memiliki motivasi 

tersendiri. Salah satunya dakwah hizbiyah atau dakwah organisasional 

(Wawancara, Syukriadi: 16.35, 8 Maret 2018) dapat menjadi faktor pendukung 

perubahan kehidupan manusia. Khususnya dalam menangani berbagai kasus 

kriminal dan penyakit sosial yang marak terjadi. 

Pada cerminan tersebut dapat dijumpai dari berbagai organisasi-organisasi 

dakwah yang berupaya dalam peningkatan proses dakwah. Salah satunya dapat 

dilihat dakwah yang dilakukan oleh YPPAI (Yayasan Pengajian Pembina Akhlak 

Islam), Garut. Upaya dakwah yang dilakukan oleh YPPAI yakni mengatasi 

berbagai penyakit sosial, mengantisipasi permasalahan kehidupan, membangun 

mental yang kuat untuk kehidupan beragama dan berbangsa.  Karena dengan 

adanya jiwa atau mental yang kuat yang senantiasa dipupuk dan dipelihara secara 

rutin dan didukung dengan lingkungan baik. Dengan izin Allah SWT kehidupan 

pribadi dan kehidupan bermasyarakat senantiasa dijalankan berdasarkan aturan dan 

ajaran Islam. 

Proses dakwah yang diupaayakan oleh YPPAI, yakni diadakannya pengajian 

rutinan. Pengajian rutinan dini diadakan satu minggu tiga kali; hari kamis pukul 
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23.00 hingga 03.00, hari jum’at pukul 23.00 hingga 03.00 dan hari sabtu pukul 

22.30 sampai 03.00. Adapun pengajian yang diadakan tiga bulan sekali merupakan 

pengajian bulanan yang dihadiri oleh kumpulan cabang-cabang YPPAI. Adapun 

cabang-cabang yang dimiliki oleh YPPAI, yakni; Cabang Tasikmalaya, Cabang 

Bandung, Cabang Jabodetabek dan berpusat di YPPAI Garut. Hadirnya cabang-

cabang tersebut merupakan salah satu upaya atau spirit dakwah organisasi yang 

dikembangkan oleh YPPAI Garut. Pasalnya jamaah atau anggota pengajian 

(ikhwan atau akhwat) YPPAI tidak berasal dari Garut saja. Melainkan dari luar kota 

Garut. 

Berkembangnya dakwah yang dilakukan oleh YPPAI Garut dalam spirit 

organiasai untuk mengatasi serta menyembuhkan penyakit sosial menjadikan 

motivasi bagi peneliti, untuk lebih mengetahui secara mendalam. Mengenai proses 

dakwah yang meliputi unsur-unsurnya; mad’u, media, pesan, da’i dan metode 

dakwah yang dilakukan oleh YPPAI Garut. Oleh karena itu, peneliti menarik tema 

dan judul “Model Dakwah Hizbiyah (Studi Kasus Kegiatan Dakwah di 

Yayasan Pengajian Pembina Akhlak Islam Garut)” 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana konsep kajian dakwah hizbiyah di YPPAI? 

1.2.2 Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan dakwah hizbiyah di YPPAI? 

1.2.3 Bagaimana problematika karakteristik mad’u di YPPAI? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali inovasi dakwah yang 

digunakan oleh YPPAI dalam kehidupan sosial, khususnya dalam menyembuhkan 

penyakit sosial. dari segi proses dakwah yang dilakukan oleh dakwah YPPAI Garut 

dalam pengaplikasian pesan-pesan dakwah sesuai dengan ajaran Islam. Baik itu 

diaplikasikan secara individu ataupun masyarakat. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Secara Teoritis 

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini tentunya dapat meningkatkan 

wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat. Mengenai model dakwah YPPAI dalam 

kehidupan sosial, khususnya dalam menyembuhkan penyakit sosial. 

1.4.2 Secara Praktis 

Peneliti sangat tertarik dengan adanya dakwah yang diupayakan oleh YPPAI 

dalam kehidupan sosial, terutama dalam menyembuhkan penyakit sosial. Hal ini 

dapat meningkatkan pengetahuan serta pengalaman mengenai dakwah yang dapat 

menyembuhkan penyakit yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat.  

Apalagi dakwah YPPAI tersebut tidak hanya menyembuhkan penyakit pada 

satu waktu saja. Melaikan secara kontinuitas. Sehingga kehidupan yang dijalankan 

manusia senantiasa berada dalam ajaran Allah SWT.  Selain itu, dakwah yang 

dilakukan YPPAI menjadi salah satu motivasi dalam kehidupan masyarakat. 

1.5 Tinjauan Pustaka 
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Adapun bahan penelitian dari penulisan ini, peneliti merujuk kepada beberapa 

skripsi yang telah ditulis oleh beberapa mahasiswa, diantaranya: 

1) Rojabi, Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

2013, “Model Dakwah Ikatan Remaja Attaqwa (IKRA) Terhadap Remaja: dalam 

penelitian tersebut menyajikan tentang dakwah yang dilakukan oleh remaja-remaja 

yang bernama Ikatan Remaja Attaqwa (IKRA)  yang disasarkan pada remaja  di 

lingkungannya. Adapun dakwah yang disampaikan tidak hanya berbentuk 

pengajian atau kegiatan dakwah seperti biasa. Akan tetapi, dakwah yang dilakukan 

tidak sekedar ucapan namun juga diperkuat dengan dakwah bilhal yang dilakukan 

oleh IKRA. Disamping itu, tidak hanya kegiatan dakwah yang bersifat seremonial, 

akan tetapi IKRA pun turut berdakwah dengan ikut memecahkan permasalahan 

atau issu sosial yang hendak berkembang didaerahnya. Sehingga banyak remaja 

yang turut serta mengikuti pengajian dan kegiatan-kegiatan IKRA. 

2) Yoga Hadi Permana, Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung, 2016, “Pola Tabligh Organisasi Jamiyah Nurul Iman Kota 

Bandung”: pada penelitian ini menggambarkan bahwasnnya pola komunikasi yang 

terjadi dalam aktivitas tabligh organisasi jami’yah Nurul Iman Kota Bandung lebih 

dominan mengajak serta mempengaruhi jama’ah untuk merealisasikan pesan-pesan 

keislaman yang disampaikan oleh mubaligh. Serta didukung dengan adanya 

kegiatan-kegiatan tabligh  yang diselenggarakan oleh organisasi Jami’yah. 

3) Hazana Fairuz Sabilla, Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung, 2016, “Peranan Dakwah Hizbiyah Terhadap Peningkatan Akhlak 
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Remaja”: Pada penelitian ini menyajikan bahwasannya pengajian rutin setiap satu 

bulan sekali yang diselenggarakan oleh HCB. Berdurasi 1 jam, 30 menit diisi 

dengan pengajian dan 30 menit diisi dengan story telling. Adapun kegitan yang 

diselenggarakan oleh HCB turut berkolaborasi dengan banyak pihak untuk 

menyiarkan agama Islam. Setelah mengikuti pengajian HCB terdapat banyak 

perubahan pada kehidupanremaja. Terutama dalam segi akhlakul karimah, salah 

satunya pola pergaulan yang baik. Sehingga dakwah tersebut dapat dijalankan, 

amarmaruf nahyi munkar. 

1.6 Landasan Pemikiran 

Setiap manusia yang disetiap kehidupannya baik secara individu atau dalam 

kehidupan sosial, selalu dihadapkan dengan berbagai masalah, pilihan atau 

kebimbangan. Keyakinan dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam sangat 

penting. Oleh karen itu, setiap manusia sangat memerlukan dakwah. 

Pada saat didalam arwah manusia telah melakukan kesaksian dengan dua 

kalimat syahadat bahwa Allah SWT adalah tuhan mereka. Syahadat ini disebut 

dengan perjanjian  ketuhanan. Namun, manusia lupa akan perjanjiannya dengan 

Allah SWT setelah bersatunya ruh dengan jasad. Berupa lahirnya manusia ke muka 

bumi ini. Sehingga Allah SWT memberikan din fitrah. “Din fitrah ini merupakan 

din al-dakwah.” (Wahyudin, 2013:65) 

Oleh karena itu, kebutuhan manusia sebagai makhluk yang kompleks dan 

makhluk sosial tidak hanya membutuhkan material berupa minum, makan, 
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kebutuhan seks atau tempat berlindung saja. Melaikan membutuhkan hal-hal yang 

bersifat immaterial juga. Seperti dihargai, diapresiasi dan merasa aman.  

Kebutuhan tersebut terjalin dengan adanya kebutuhan antara dirinya, sesama 

manusia dan dengan Allah SWT. Sekiranya dakwah dibutuhkan bagi manusia 

untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Maka dari itu, dakwah merupakan 

kebutuhan yang tidak dapat dielak dan sifatnya manusiawi. Apalagi dakwah yang 

dilaksanakan diaplikasikan secara bersama-sama. Dengan kata lain semangat 

dakwah organisasi dapat diaplikasikan dan dikembangkan. Sehingga, 

penerapannya dapat dilakukan secara bersamaan saling menopang satu sama lain. 

1.6.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis, setiap organisasi menggunakan teori komunikasi organisasi 

yang berbeda. Karena tidak semua organisasi dapat melakukan segala aktivitas 

organasisasi cenderung pada semua teori yang telah ada. Akan tetapi, setiap 

organisasi memiliki kecenderungannya dalam melakukan aktivitas komunikasi, 

baik untuk lingkup lembaganya ataupun pihak luar. 

Pada hal ini, kegiatan komunikasi terhadap transformasi segala informasi 

yang dilakukan oleh YPPAI dapat disandarkan pada “Organizational Assimilaton 

or Sosialization Theory” (Pawit, 2013: 169). Teori tersebut membahas bagaimana 

seseorang yang baru dapat berbaur dengan satu organisasi. Organisasai tersebut 

dapat mempengaruhi dirinya ataupun sebaliknya.  

Adapun proses membaur dalam suatu organisasi tersebut dapat dilakukan 

melalui 3 tahap, yakni “anticipatory socialization (tahap sosiaisasi awal), the 
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encounter stage (tahap menjalani) dan metamorphosis (tahap perubahan)” (Pawit, 

2013: 169). Adapun tingkat cepat atau tidaknya atas individu baru dalam 

beradaptasi di lingkungan organisasi yang baru dapat didukung dengan adanya 

training (pelatihan). Sehingga dapat mempercepat adaptasi terhadap organisasi baru 

yang ia jalani (Pawit, 2013: 169). 

Namun, setiap manusia sepanjang hidupnya memiliki variabel situasional dan 

kondisional serta variabel pesonal yang mana dapat mempengaruhi dirinya sendiri. 

Sehingga seiring berjalannya waktu dan adaptasi dengan latihan tersebut dapat 

menjadi terbiasa bagi dirinya sendiri dan bisa berubah sesuai dengan karakter 

organisasi yang ia jalani. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa “Organizational Assimilaton or 

Sosialization Theory” (Pawit, 2013: 169), memiliki beberapa tahapan terhadap 

orang baru yang hendak memasuki suatu organisasi baru baginya. Begitupun ketika 

seseorang yang belum menjadi jamaah YPPAI terkhusus bagi pengidap penyakit 

sosial, tentu memiliki tantangan baru. Sebagaimana ia harus menyesuaikan diri 

dengan karakteristik dan lingkungan YPPAI.  

 “Anticipatory socialization (tahap sosiaisasi awal)” (Pawit, 2013: 169). Pada 

tahap ini oarang-orang yang baru memasuki kegiatan dakwah yang dilakukan oleh 

YPPAI, biasanya dapat dilakukan dengan cara seseorang atau beberapa orang dari 

YPPAI memberikan informasi kepada orang baru tersebut, baik berupa 

pengalamannya, ataupun seputar informasi mengenai YPPAI. 
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Kemudian, “the encounter stage (tahap menjalani)”(Pawit, 2013: 170). Pada 

tahap ini orang-orang baru atau pengidap penyakit sosial yang hendak telah 

mengenal kegiatan dan seputar kegiatan YPPAI hendak menjalani berbagai 

kegiatan dakwah yang diselenggarakan oleh YPPAI. Mengikuti kegiatan apa saja 

yang hendak dapat mengarahkan orang-orang baru tersebut kepada kebaikan dan 

lebih baik lagi melalui kegiatan dakwah YPPAI.  

Tahap terakhir “metamorphosis (tahap perubahan)”(Pawit, 2013: 170). Pada 

tahap orang-orang yang mengalami penyakit sosial atau orang yang baru mengikuti 

pengajian di YPPAI, dapat merasakan hasil dari adaptasi yang dijalannya. Proses 

tersebut dapat dilakukan secara cepat atau lambat dari adaptasinya, sesuai dengan 

training atau latihan. Adanya latihan yang disandarkan pada teori tersebut yakni 

kemauannya dalam melatih diri untuk selalu mengikuti kegiatan pengajian yang 

diselenggarakan oleh YPPAI. 

Namun begitu, dalam teori ini tidak hanya organisasi yang dapat 

mempengaruhi orang baru atau orang yang terkena penyakit sosial. Akan tetapi, 

organisasi juga dapat dipengaruhi oleh orang baru atau orang yang terkena penyakit 

sosial. 

1.6.2 Secara Konseptual 

Menurut Syukriadi Sambas bahwasannya “Dakwah ialah proses internalisasi, 

transmisi, difusi institusionalisasi dan transformasi Islam yang melibatkan unsur 

dai, pesan, media, metode, madu tujuan dan respon serta dimensi ruang dan waktu 
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untuk mewujudkan kehidupan khazanah, selamat dan senantiasa mendapatkan 

cahaya baik di dunia maupun di akhirat” (Abdul, 2013: 45). 

Proses dakwah dalam kehidupan tentunya sangat penting. Adanya unsur-

unsur agar terselenggaranya dakwah merupakan suatu sub sistem yang tidak dapat 

dipisahkan dalam keberlangsungannya. Karena sub satu dengan sub yang lainnya 

sangat keterkaitan untuk mencapai dakwah yang berhasil. 

Namun, dakwah tidak hanya sekedar mengajak dan mempengaruhi. 

Melainkan didalamnya terdapat proses memaksa. Bertentangan dengan yang telah 

termaktub dalam (Q.S Al-Baqoroh: 256) “tidak ada paksaan dalam agama”. Untuk 

menghindari adanya pemaksaan maka dibutuhkan model dakwah yang berbeda 

agar proses kegiatan dakwah tersebut berhasil. 

Selain itu, kegiatan dakwah dapat dilakukan dengan 7 kategori (Tata, 2009: 

24), yakni: 

1) Dakwah Nafsiyyah 

Dakwah nafsiyyah merupakan dakwah yang dilakukan untuk dirinya sendiri. 

Proses tersebut dapat dikatakan dengan mengetahui dan mengenal ajaran-ajaran 

Islam untuk tingkatan individu. Dapat disebut dengan internalisasi (Tata, 2009: 24) 

2) Dakwah Fardiyyah 

Dakwah fardiyyah merupakan dakwah seseorang kepada orang lain. Madu’ 

atau objek dari yang didakwahi berjumlah dua orang atau tiga orang. Proses dakwah 
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tersebut diinformasikan dan diinternalisasikan kepada individu dan kelompok kecil 

dalam bentuk nasihat, talim, tajwih dan mauidzah (Tata, 2009: 24) 

3) Dakwah Fi’ah Qalilah 

Dakwah fi’ah qolilah merupakan dakwah yang dilaksanakan oleh seseorang 

kepada kelompok kecil. Proses dakwah ini merupakan proses transformasi dari 

internalisasi atau dari yang hanya sekedar tahu dan mengenal ajaran islam, menjadi 

amalan-amalan yang telah terinternalisasi (Tata, 2009: 24) 

4) Dakwah Fi’ah Katsirah 

Dakwah fi’ah katsirah merupakan dakwah yang dilakukan oleh seseorang 

kepada kelompok besar dalam bentuk tabligh. Proses dakwah ini dilakukan dalam 

bentuk lisan ataupun tulisan (Tata, 2009: 25) 

5) Dakwah Jamaah atau Hizbiyah 

Dakwah hizbiyyah merupakan proses dakwah yang dilaksanakan oleh dai 

dengan mengidentifikasikan atau mengenalkan atributnya dengan sebuah lembaga  

atau organisasi dakwah tetentu.  Kemudian, mendakwahi anggota-anggotanya atau 

orang lain, tentunya yang berada di luar organisasi (Enjang, et. al., 2009:68). 

 6) Dakwah Ummah 

Dakwah ummah adalah dakwah seseorang kepada orang banyak dengan 

bentuk dakwah tabligh (Tata, 2009: 25) 

7) Dakwah Syu’ubiyah 
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Dakwah su’ubiyah wa qabailiyyah merupakan dakwah seseorang kepada 

madu. Apabila dai dan madunya berbeda kebudayaan (Tata, 2009: 25) 

Menurut  Muhammad Alghazali berkenaan dengan dakwah hizbiyyah, 

terdapat lima aspek utama. Kebebasan, keadilan, kemurnian, persatuan ummat dan 

inisiatif demokrasi; kebebasan merupakan dasar utama pengembangan. Keadilan 

merupakan semangat perjuangan untuk melawan tirani; kemurnian merupakan 

etika sekaligus tujuan perjuangan; persatuan ummat merupakan modal utama bagi 

pembentukan atas kekuatan dakwah serta pendapatan bantuan Allah SWT sebagai 

respon dari ridho-Nya; inisiatif demokrasi adalah pedoman untuk keluar dari 

kelemahan demokrasi ummat Islam guna bergerak ke arah inovasi dan penggagasan 

langkah-langkah dakwah hizbiyah yang baru dan semangat menghadapi zaman. 

(Solahudin, Dindin. 2004. “Dakwah Hizbiyah dalam Konteks Pemilu 2005” dalam, 

Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletics Studies, Volume 2 Nomor 3 

Januari-Juni 2004) 

 

 

 

 

1.6.3 Secara Operasionalistis 
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Permasalahan Hidup

Penyakit Sosial: 

Perjudian, Perampokan, 
Pembunuhan bahkan 

kemusyrikan 

Membutuhkan Solusi. 
Aspek Internal dan 

Eksternal

Suatu sistem yang dapat 
memecahkan masalah. 

Organization Assimilation 
or Sosialization Theory 

Permasalahan Hidup

Penyakit Sosial: 

Perjudian, Perampokan, 
Pembunuhan bahkan 

kemusyrikan 

Membutuhkan Dakwah 
yang tidak sekedar 

mengajak. Akan tetapi 
mempengaruhi segi 

internal dan eksternal 

Materi dakwah yang 
sesui kebutuhan madu, 

media, metode dan 
karakteristik da'i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Langkah-langkah Penelitian 

1.7.1 Objek Penelitian 

Model Dakwah 

Hizbiyah 
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Objek penelitian ini adalah YPPAI (Yayasan Pengajian Pembina Akhlak 

Islam). YPPAI ini terdapat diberbagai daerah karena memiliki cabang-cabangnya 

dan dipimpin oleh masing-masing ketua cabang. Namun, YPPAI pusat terletak di 

Garut. Pada salah satu proses pelaksanaan dakwah YPPAI setiap 3 bulan sekali 

selalu mengadakan pengajian dan silaturahmi dari seluruh cabang.  

Alasan peneliti untuk meneliti dari segi kegiatan dakwah yang dilakukan oleh 

YPPAI adalah peneliti memiliki keingintahuan yang mendalam. Karena cukup 

lama mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh YPPAI. Walaupun tidak 

secara rutin akan tetapi penelitian ini dianggap menarik dan nantinya akan 

memberikan dampak yang berpengaruh. 

1.7.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian studi kasus merupakan metode yang meneliti secara 

mendalam mengenai objek yang diteliti dengan keadaan kehidupan sosial pada saat 

ini, yang berlatar belakang interaksi dengan lingkungan sebuah sistem sosial seperti 

individu, kelompok, organisasi, lembaga atau masyarakat (Arief, 2007: 35). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode studi 

kasus. Metode studi kasus ini sangat relevan dengan objek penelitian yang akan 

diteliti. Karena dari segi fungsi metode penelitian studi kasus digunakan untuk 

suatu kegiatan, suatu sistem atau sekelompok individu yang terkait oleh tempat dan 

waktu. Selain itu, setiap kasus yang diteliti harus memiliki sifat yang unik dan 

karakteristik yang berbeda. Untuk itu, peneliti menggunakan metode studi kasus 

dalam upaya dakwah hizbiyyah yang dilaksanakan oleh YPPAI. 
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1.7.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti yakni jenis kualitatif. Data kualitatif 

diwujudkan dengan kata-kata bukan dalam berbentuk angka. Pada hakikatnya data 

kualitatif adalah kegiatan manusia beserta atributnya adanya adat istiadat, gagasan, 

kebiasaan dan keyakinan yang diteliti dalam penelitian sosial ini tidak dapat diukur 

dengan cara yang tepat (Nanang, 2015: 64). 

Selain itu, alasan penulis menggunakan jenis data kualitatif karena pada 

penelitian ini bersifat penelitian sosial yang didalam penelitiannya tidak dapat 

dipastikan dengan jumlah atau dengan ukuran angka. Sehingga, data kualitatif dapat 

diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, seperti wawancara, 

diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. 

1.7.4 Sumber Data 

Sumber data yang hendak akan dikumpulkan, terbagi menjadi 2 klasifikasi, 

yakni: 

1) Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lokasi 

atau objek penelitian yang bersangkutan. Setiap data yang dikumpulkan dapat 

diperoleh dengan wawancara, informan atau melalui hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti (Nanang, 2015: 65). 

Objek yang diteliti serta narasumber dengan objek yang berkaitan tentunya 

dijadikan sebagai data primer. Baik itu dari segi pendapat, pengalaman atau realitas 
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yang terjadi pada objek yang diteliti. Dengan demikian, segala sumber yang 

terdapat dari situasi dan kondisi objek yang diteliti merupakan data primer yang 

hendak akan didukung oleh data sekunder. 

2) Data Sekunder 

Menurut Walliman bahwasannya “Aspek utama dalam penggunaan data 

sekunder adalah melakukan penilaian terhadap kualitas informasi atau pendapat 

yang disajikan” (Nanang, 2015: 65). Data ini merupakan data pendukung dari data 

primer. Karena tidak semua data primer dapat dihasilkan dari wawancara, observasi 

dengan objek secara langsung. Sehingga data sekunder berupa data pendukung 

seperti buku-buku, jurnal, atau dokumen lain dapat menilai dan melengkapi hasil 

dari data primer (Nanang, 2015: 65). 

Oleh karena itu, buku-buku, jurnal ataupun data pendukung lainnya sangat 

dibutuhkan dan memasuki klasifikasi data sekunder ini. Guna untuk menguatkan 

data-data peneliti dari berbagai data primer yang telah terkumpul. 

1.8 Teknik Pengumpulan Data 

1.8.1 Observasi 

“Observasi atau sumber-sumber lapangan adalah peneliti yang mengunjungi 

atau melakukan kontak sosial terhadap suatu kelompok masyarakat ataupun dalam 

kondisi tertentu” (Yanuar, 2012: 34). Pengumpulan data melalui observasi yakni 

dengan mengunjungi objek secara langsung. Mengamati, mengambil gambar dan 

membaca situasi dan kondisi pada saat observasi. 
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1.8.2 Wawancara 

Wawancara merupakan tukar menukar pandangan yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih. Artian ini dapat disebut juga sebagai metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan tanya-jawab berdasarkan pada tujuan penelitian. Adapun 

tujuan wawancara ini yakni untuk mengumpulkan informasi atau data berupa 

keadaan gagasan atau pendapat, sikap atau tanggapan, kejelasan dan lain 

sebagainya dari pihak tertentu atau objek penelitian (Arief, 2007: 97). 

Pengumpulan data dengan wawancara juga dapat dilakukan dengan cara 

berdialog dengan narasumber. Wawancara ini dapat dilakukan secara tatap muka 

atau langsung atau mungkin juga dapat menggunakan alat komunikasi. 

1.8.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data yang dihasilkan oleh peneliti guna untuk 

memberikan dokumen primer dan sekunder. Dokumentasi primer yang 

dikumpulkan merupakan dokumen yang sifatnya benar-benar orsinil. Sedangkan 

dokumentasi sekunder memberikan data informasi yang diterjemahkan, disalin atau 

difoto copy dan dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya (Nanang, 2015: 124). 

Dokumentasi dilakukan dengan berbagai cara, bisa dilakukan dengan 

mengambil gambar, rekaman video atau dokumen berupa buku atau catatan dari 

data primer. Sehingga data dapat terkumpul baik itu dari segi konsep, pelaksanaan 

hingga hasil pengumpulannya. 

1.8.4 Berperan-serta atau partisipatif 
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Teknik berperan serta bukanlah teknik tunggal. Jarang dilakukan hanya 

sekedar pengamatan, tanpa melakukan wawancara atau sekedar percakapan yang 

sifatnya informal untuk mengkonfirmasi terhadap apa yang telah dilihat oleh 

peneliti (Deddy, 2001: 202). 

Berperan serta atau partisifatif akan menambah data-data yang didapatkan 

oleh peneliti. Selain dari itu, metode studi kasus yang diambil oleh peneliti 

mengharuskan untuk memperkaya data. Sehingga teknik pengumpulan data 

berperan serta merupakan salah satu cara agar memperkaya data.  

1.9 Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengolah, menyajikan menginterpretasi dan 

menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil lapangan. Bertujuan agar data 

yang disajikan memiliki makna. Sehingga, pembaca dapat mengetahui hasil 

penelitian dari peneliti (Nanang, 2015: 10). 

1.9.1 Tahap Awal 

Pada tahap awal, peneleiti tentunya melakukan survei dengan mengikuti 

pengajian yang dilaksanakan oleh YPPAI. Melihat, menyimak dan mengamati dari 

berbagai kegiatan dakwah yang diselenggarakan YPPAI. Mulai dari penyampaian 

dakwah, para jamaah dan berbagai rangkain dakwahnya. Dari hasil mengikuti 

pengajian tersebut, maka akan terkumpul berbagai data yang mana data tersebut 

akan diklasifikasikan. Data yang terkumpul diklasifikasikan menjadi data yang 

dapat digunakan dan data yang tidak dapat digunakan. 

1.9.2 Penyajian Data 
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Selanjutnya penyajian data yang telah terkumpul tetap akan diklasifikasikan. 

Terlebih dengan adanya data primer dan data sekunder. Akan diselaraskan sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan. 

1.9.3 Penarikan Kesimpulan 

Terkhir yakni penarikan kesimpulan dari semua data yang telah tergabung, 

baik berupa observasi, wawancara, dokumentasi, sumberdata primer dan sekunder. 

Setelah semua diklasifikasikan untuk penggunaan data yang dipakai atau tidak. 

Sehingga akhirnya dapat dipadupadankan. Maka, penarikan dari kesimpulan dapat 

dipaparkan dengan baik dan sesuai tujuan. 

 

 

 

 


