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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Dakwah merupakan suatu amanah yang diemban seluruh umat 

muslim di muka bumi. Dakwah diwajibkan oleh Allah Swt sejak Nabi 

Adam diciptakan sebagai manusia pertama. Namun, para ahli sejarah 

sepakat untuk merangkum sejarah dakwah dari zaman Nabi Muhammad 

Saw periode Makkah-Madinah, Khulafa Ar-Rasyidin, kerajaan-kerajaan 

Islam, Wali Songo, hingga modern seperti saat ini. “Secara substansial, 

dakwah dapat diartikan sebagai upaya mengingatkan manusia (al-Insan) 

agar kembali dan mengingat perjanjian suci di alam ruh.” (Sukayat, 

2009:2). Secara potensial manusia berpotensi melupakan perjanjian itu, 

maka dakwah menjadi solusi untuk mengingatkan manusia kembali pada 

keislamannya.  

Dakwah merupakan aktivitas yang tidak pernah usai selama 

kehidupan dunia masih berlangsung dan akan terus melekat dalam situasi 

kondisi apapun bentuk dan coraknya. Walaupun zaman terus berkembang, 

tapi kewajiban untuk berdakwah tidak akan luput dari diri setiap umat 

Islam, karena dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam 

kemajuan agama Islam. (Munir, 2003:5). 

Dakwah hadir sebagai bentuk respon kegelisahan para da’i 

terhadap fenomena yang terjadi dalam  masyarakat, terutama fenomena-

fenomena sosial yang dianggap kontradiktif dengan pilar-pilar ajaran 

Islam, seperti pelanggaran etika dan moral, korupsi, kriminalitas, 

pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan. (Aripudin, 2013:1) 
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Karena salah satu hal yang mendasari adab seseorang adalah 

imannya. Jika manusia sudah lalai dan melupakan adab atau etika yang 

harus dipegang teguh, maka dakwah adalah salah satu solusi untuk 

memperkuat keimanan seorang muslim.  

Berbagai permasalahan yang ditemukan oleh da’i harus diatasi 

dengan metode yang tepat. Cara untuk menegakkan amar ma’ruf nahyi 

munkar di era modern ini adalah berlomba dengan segala bentuk 

pergerakan sosial dan budaya yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini 

bisa dilakukan dengan pembinaan dakwah yang ditujukan untuk 

memberdayakan umat melalui berbagai aktivitas yang bernuansa agama 

baik melalui kelompok sosial, organisasi, dan komunitas tertentu. 

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa hidup dengan 

manusia lain. Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya 

sendiri. “Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk merealisasikan 

hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya.” (Winarno & 

Herimanto, 2013:45). Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan 

terbentuknya suatu komunitas dakwah berlandaskan hobi dan tujuan yang 

sama.  

Komunitas Musisi Mengaji lahir sebagai suatu kelompok 

masyarakat atau komunitas yang memiliki tujuan berdakwah tanpa 

meninggalkan potensi sekaligus hobi yang dijalani para anggotanya. 

Komunitas musisi ini menjalankan dakwahnya dengan karya yang penuh 

esensi Islam, sejalan dengan pendapat dari Bambang (2016:184) bahwa 
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dakwah Islam perlu mendorong manusia untuk berkarya nyata, baik dalam 

konteks peribadatan maupun dalam dimensi kehidupan.  

Dunia khususnya Indonesia memiliki ribuan organisasi, kelompok 

sosial masyarakat, dan komunitas yang bergerak di bidang dakwah. 

Komunitas Musisi Mengaji bertindak sebagai salah satu kelompok 

independen yang memiliki tujuan mengayomi masyarakat khususnya 

generasi muda  yang haus terhadap ajaran ilmu agama karena adanya 

perubahan zaman. 

Dengan hadirnya sebuah komunitas dakwah yang lebih diminati 

para kaula muda, dimana mereka akan berkumpul karena memiliki hobi 

yang sama tentang musik, barang tentu kehadirannya dapat mengimbangi 

dalam menikmati musik di masyarakat, karena adanya arus globalisasi 

yang melindas kaidah ajaran Islam dengan model masa kini kita dituntut 

untuk memiliki gaya baru atau strategi bagaimana caranya agar kaum 

muslim ini bisa tetap berada dalam koridor yang benar. 

Musik itu sendiri hingga saat ini selalu menjadi kontroversi. 

Banyak isu yang mengatakan bahwa musik adalah sesuatu yang haram. 

Dikatakan haram karena dapat melalaikan dan membuat manusia lupa 

untuk ibadah kepada Tuhan. Sebagian masyarakat memilih untuk tidak 

mendengarkan musik dalam bentuk apapun, tetapi sebagian masyarakat 

lain memilih pula untuk mendengarkan musik yang bernuansa Islami dan 

mengandung lirik yang agamis. 
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Komunitas Musisi Mengaji membuat suatu gebrakan baru yang 

dilatarbelakangi oleh pengalaman para anggotanya. Mereka menganggap 

bahwa musik dapat diimplementasikan dalam bentuk yang positif tanpa 

melupakan kewajiban ibadah dan mengingat Tuhan. Hal ini dilakukan 

untuk menunjukkan bahwa musisi memiliki tempat untuk berdiskusi dan 

berbagi ilmu mengenai ajaran Islam. 

Kasus musisi bunuh diri dan terjerat narkoba banyak ditemukan di 

dunia permusikan. Komunitas Musisi Mengaji hadir sebagai suatu wadah 

agar para musisi khususnya di Kota Bandung dapat menjadikan 

komunitasnya sebagai suatu pelarian agar mereka tidak terjerumus pada 

hal-hal negatif dan diingatkan pada keislamannya oleh sesama musisi.  

Tidak hanya berkembang secara internal, Komunitas Musisi 

Mengaji mengembangkan kegiatan dakwahnya ke dunia luar. Berbagai 

kegiatan seperti spiritual camp, kajian rutinan di basecamp, kajian 

interaktif, music performance, buka puasa bersama di bulan Ramadhan 

adalah program yang telah mereka lakukan selama tujuh tahun berjalan. 

Komunitas ini sudah mulai aktif mempublikasikan kegiatannya melalui 

media sosial instagram dengan akun @komuji_indonesia  dan telah diliput 

oleh beberapa media tulisan online.  

Demi perkembangan dakwahnya, Komunitas Musisi Mengaji tak 

jarang menghadirkan da’i yang notabene merupakan dosen dari kampus 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu Bunyamin Fasya dan Dr. 

Bambang Q Anes. Tak hanya itu, komunitas ini juga sering menjadikan 
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para anggotanya sebagai da’i saat melakukan dakwah. Perkembangan 

dakwah yang terjadi ini membuat Komunitas Musisi Mengaji harus pandai 

memutar otak agar masyarakat khususnya generasi muda semakin percaya 

dan mau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas ini.  

Anggota dari komunitas ini sering melakukan diskusi masalah 

keagamaan untuk kemudian dibagikan kembali pada masyarakat luas. 

Tujuan dari diskusi ini adalah membahas dan menemukan pemecahan 

semua problematika yang ada kaitannya dengan dakwah sehingga apa 

yang menjadi permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya. (Munir, 

2003:22) 

Seiring berjalannya waktu, perkembangan dakwah komunitas ini 

semakin pesat. Namun perjalanan dakwah yang mereka lakukan tidak akan 

luput dari tantangan yang harus dihadapi. Fenomena dakwah dari kalangan 

musisi ini merupakan suatu kreativitas yang patut untuk diapresiasi. Dari 

semua pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti ingin mencermati lebih 

jauh tentang bagaimana bentuk aktivitas dakwah yang dilakukan 

Komunitas Musisi Mengaji, bagaimana proses pelaksanaan dakwah yang 

dilakukan dalam program yang telah mereka usung, serta apa solusi dari 

berbagai tantangan yang dihadapi saat mereka berdakwah dalam penelitian 

dengan judul “Dinamika Dakwah Komunitas Musisi Mengaji”. 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana bentuk aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Komunitas 

Musisi Mengaji? 
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2. Bagaimana proses pelaksanaan dakwah Komunitas Musisi Mengaji? 

3. Apa tantangan yang dihadapi Komunitas Musisi Mengaji dalam 

dakwah? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara garis besar, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah: 

1. Mengetahui bentuk aktivitas dakwah yang dilakukan oleh 

Komunitas Musisi Mengaji. 

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dakwah Komunitas Musisi 

Mengaji. 

3. Untuk mengetahui tantangan apa yang dihadapi oleh Komunitas 

Musisi Mengaji dalam perjalanan dakwahnya. 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah 

satu contoh bentuk dakwah yang patut untuk ditiru di era milenial. 

Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi para da’i ataupun 

generasi muda yang menyukai musik namun tetap menjalankan 

kewajiban sebagai muslim untuk melakukan amar ma’ruf nahyi 

munkar. Selain itu, diharapkan dengan membaca hasil penelitian 

ini, para da’i bisa terinspirasi untuk terus berkreasi dan berinovasi 

dalam menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan zaman dan target 

atau sasaran dakwah (mad’u). 
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b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi contoh 

bagi para da’i muda untuk terus mengembangkan metode dakwah 

yang dapat diterima oleh mad’u, sehingga pesan dapat 

tersampaikan dengan sempurna pada komunikan (mad’u). Peneliti 

juga berharap musisi lain bisa menjadikan komunitas ini sebagai 

kelompok yang patut ditiru aktivitas dakwahnya, sehingga musisi 

bukan hanya karyanya saja yang bagus, tapi akhlaknya pun baik.  

E. Landasan Pemikiran 

1) Hasil Penelitian Sebelumnya 

Peneliti melakukan tinjauan atas penelitian yang serupa dan karya 

ilmiah sejenis yang telah ada, serta relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, sehingga posisi penelitian yang dilakukan menjadi lebih jelas di 

antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun hasil 

penelitian sebelumnya yang telah ditinjau adalah: 

Pertama, skripsi milik Regina Juni Anggaputri jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017 dengan judul “Dinamika 

Dakwah Komunitas XTC Hijrah”. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

variabel yang sama membahas tentang dinamika dakwah. Selain itu, 

penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian. 

Penelitian milik Regina menjadikan komunitas XTC Hijrah, yaitu sebuah 

komunitas motor yang ingin lebih mendalami dunia keislaman dan 
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memperbaiki citra XTC di mata masyarakat luas. Sedangkan, peneliti 

menjadikan Komunitas Musisi Mengaji sebagai subjek penelitian karena 

dianggap unik dan mampu menjadi salah satu metode dakwah yang 

menyenangkan serta tidak monoton. Hasil dari penelitian ini adalah 

komunitas XTC Hijrah memiliki berbagai bentuk kegiatan dakwah di 

antaranya berupa kajian tadabbur alam, bakti sosial serta pengajian rutin.  

Masyarakat sangat mendukung pergerakan dakwah XTC Hijrah ini, 

meskipun banyak problematika yang dihadapi, salah satunya adalah 

pernyataan kontra dari senior XTC tentang adanya aktivitas dakwah di 

XTC Hijrah. 

Kedua, skripsi milik Nia Rantikasari jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung tahun 2016 dengan judul "Aktivitas Dakwah Komunitas 

Peduli Jilbab”. Penelitian milik Nia sama-sama menjadikan komunitas 

dakwah sebagai subjeknya. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode 

yang sama dengan peneliti, yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah 

permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan judul dinamika dakwah 

yang meneliti Komunitas Musisi Mengaji secara lebih mendalam, 

sedangkan Nia hanya meneliti mengenai aktivitas dakwah Komunitas 

Peduli Jilbab. Hasilnya, dakwah Komunitas Peduli Jilbab ini 

menggunakan metode bil-lisan dan bil-hal dalam dakwahnya. Sedangkan, 

media yang digunakan mencakup keseluruhan, yaitu melalui media auditif 

(telepon), media visual berupa buku, brosur, artikel, artwork dan media 
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audiovisual berupa video dan dakwah di internet melalui akun media 

sosial twitter, facebook, instagram dan youtube.  

Ketiga, skripsi milik Ulul Azmy mahasiswa Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Jurusan Komunikasi, Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 dengan judul 

“Dinamika Dakwah di Masjid Al-Hidayah Pada Masyarakat Siwalankerto 

Wonocolo Surabaya”. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang dinamika 

dakwah pada suatu subjek. Selain itu, penelitian milik Ulul juga 

menggunakan metode penelitian yang sama dengan peneliti, yaitu 

kualitatif. Perbedaannya adalah, Ulul menjadikan masyarakat daerah 

Siwalankerto Wonocolo Surabaya yang bersifat heterogen sebagai subjek 

yang diteliti, sedangkan peneliti menjadikan komunitas yang merupakan 

perkumpulan yang memiliki persamaan visi misi dengan profesi yang 

sama (musisi). Hasil dari penelitian milik Ulil adalah, masyarakat 

Siwalankerto Wonocolo Surabaya mengikuti kegiatan pengajian tartil dan 

tafsir Al Qur’an di Masjid Al Hidayah. Kegiatan pengajian ini memiliki 

dampak yang baik bagi masyarakat Siwalankerto, meskipun ada hal lain 

yang harus ditingkatkan yaitu menggerakkan kalangan anak muda melalui 

program remaja masjid. 

Setelah meninjau tiga penelitian yang relevan, peneliti 

menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di 

atas adalah subjek yang diteliti, objek penelitian dan waktu penelitian. 

Komunitas Musisi Mengaji menjadi objek yang dilakukan oleh peneliti 
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dan tidak ada penelitian sebelumnya dengan objek yang sama. Objek 

penelitian memiliki satu perbedaan dengan skripsi milik Regina Juni. 

Peneliti menggunakan fokus penelitian mengenai tantangan dakwah, 

bukan problematika dalam dakwah. Waktu penelitian pun dilakukan di 

tanggal, bulan, dan tahun yang berbeda dengan ketiga penelitian di atas. 

a) Landasan Teoritis 

Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif tidak 

dilakukan dengan tujuan menguji suatu teori. Melainkan, penelitian 

kualitatif dilakukan untuk menemukan teori-teori baru atas permasalahan 

yang diteliti. Dalam artian bahwa teori disini bukan sebagai suatu “harga 

mati” atau panduan untuk mengumpulkan data primer atau sekunder. 

“Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa 

memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam.” (Madekhan, 

2013). Peneliti mengambil satu teori mengenai dinamika kelompok yang 

akan dikorelasikan dengan dakwah. 

Dinamika kelompok adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

menghubungkan kekuatan-kekuatan aspek pekerjaan kelompok. Pada 

dasarnya, dinamika kelompok mengacu pada kekuatan interaksional dalam 

kelompok yang ditata dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan para 

anggota. Jika dikorelasikan dengan dakwah dan Komunitas Musisi 

Mengaji, maka dinamika dakwah dalam komunitas ini yaitu suatu 

pekerjaan atau aktivitas dakwah yang dilakukan oleh setiap anggota 

dengan balutan live music yang diatur dengan sebaik mungkin untuk 
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menjadikan komunitas mereka sebagai kelompok yang memiliki peran 

dalam berdakwah.  

b) Kerangka Konseptual 

 

a. Dinamika Dakwah 

 

Menurut Munir (2001:16), dinamika adalah “Suatu sistem ikatan 

yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur 

tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan 

membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya.” 

Makna lain yang relevan dengan penelitian ini adalah dinamika 

dari suatu kelompok. Dinamika suatu kelompok adalah gerak atau 

kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat 

menimbulkan perubahan dalam tatanan hidup masyarakat yang 

bersangkutan.  

Dakwah adalah suatu proses islamisasi (islamization process), 

yaitu upaya mempertahankan keislaman setiap manusia yang sudah 

berislam jauh sebelum lahir ke alam dunia ini, dan mengupayakan orang 

yang ingkar terhadap Islam agar kembali meyakini dan mengamalkan 

ajaran Islam. (Sukayat, 2009:2).  

 

Berdasarkan sudut pandang penulis, dakwah adalah suatu proses 

yang tidak akan pernah terhenti hingga sang khalik menjemput. Umat 

muslim tidak akan pernah lepas dari pesona dunia yang menjerumuskan 

pada hal-hal negatif. Maka dari itu dakwah adalah solusi terbaik untuk 

membuat manusia kembali ke jalan yang benar.  

Pada era kontemporer, banyak kelompok-kelompok Islam yang 

memiliki semangat tinggi untuk lebih mempelajari ajaran Islam sebagai 
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bentuk reaktif atas problematika kemanusiaan antar umat manusia, 

khususnya antar agama. Kelompok-kelompok Islam ini menggunakan 

metode dakwah fardiyah sebagai metode dalam menyelesaikan masalah 

yang terjadi antarindividu.  

Berdasarkan penjelasan mengenai dinamika dan dakwah, maka 

dapat disimpulkan bahwa dinamika dakwah adalah suatu sistem atau 

ikatan yang saling mempengaruhi dalam setiap unsur dakwah. Dinamika 

dakwah bukan hanya dipahami sebagai metode yang menitikberatkan pada 

program-program, melainkan lebih mengacu pada gerakan-gerakan yang 

selalu menuntut etos kerja tinggi dari semua lapisan masyarakat yang 

melaksanakannya. (Mahfudz, 1994:59) 

Dakwah haruslah bersifat dinamis, senantiasa disampaikan melalui 

unsur-unsurnya yang kreatif dan inovatif sesuai dengan zaman,  ilmu 

pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial, tempat, serta situasi kondisi 

masyarakat yang semakin berkembang agar mad’u mampu mencerna 

pesan dakwah yang disampaikan. Meskipun mengikuti zaman, namun 

tetap dakwah harus dilakukan berdasarkan sumber ilmu dakwah yaitu Al-

Quran, al-Sunnah, serta produk Ijtihad. Al-Quran diyakini sebagai sumber 

segala ilmu dakwah. Dengan kata lain, Al-Quran dapat dikatakan sebagai 

kitab al-Da’wah, karena di dalamnya terdapat isyarat sekaligus syarat yang 

jelas mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa kegunaan dakwah 

Islamiyah. (Sukayat, 2012) 
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Dalam hal ini, Komunitas Musisi Mengaji mengalami 

perkembangan dalam melakukan dakwah. Karena, jika ditinjau dari sudut 

pandang unsur-unsur dakwah pada umumnya, salah satu tempat untuk 

berdakwah adalah di masjid atau musholla. Namun, seiring 

berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, 

Komunitas Musisi Mengaji melakukan kegiatan dakwah di kafe yang 

notabene tempat berkumpul generasi muda. Perkembangan seperti ini 

dilakukan oleh Komunitas Musisi Mengaji untuk menyeimbangkan semua 

unsur dakwah demi tercapainya dakwah yang efektif.   

b. Komunitas Musisi Mengaji 

“Komunitas adalah bagian dari masyarakat. Komunitas merupakan 

suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-

kelompok dengan kepentingan bersama (communities of common interest), 

baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai territorial.” 

(Nasdian, 2014: 5). Komunitas berfungsi sebagai suatu kelompok di 

tengah-tengah masyarakat yang berada di wilayah geografis tertentu untuk 

menjalankan dan mengembangkan program yang telah dirancang 

sebelumnya. Komunitas hadir sebagai solusi atau wadah yang dapat 

menampung aspirasi, minat, bakat yang bergerak di bidang agama, sosial, 

pendidikan, seni dan lain sebagainya untuk mewujudkan suatu visi yang 

sudah ditetapkan. 

Para anggota komunitas mempunyai kebutuhan bersama (common 

needs). Jika tidak ada kebutuhan bersama, maka itu bukanlah suatu 
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komunitas. Begitu pula dengan Komunitas Musisi Mengaji yang terdiri 

dari banyak musisi dengan tujuan dan kebutuhan yang sama untuk 

mensyiarkan Islam di tempat yang tidak biasa.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musisi adalah seorang 

musikus. Musikus adalah sebuah kata ganti yang menunjukan keahlian 

seseorang dalam mencipta, memimpin, atau menampilkan musik.  

(http://www.kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada tanggal 28 Maret 2018) 

Komunitas Musisi Mengaji adalah sebuah komunitas yang terdiri 

dari banyak musisi yang ada di wilayah Kota Bandung. Melalui akun 

instagramnya, komunitas ini membagikan begitu banyak kegiatan yang 

telah dilakukan. Berdiri sejak tahun 2011, Komunitas Musisi Mengaji 

terdiri dari kebanyakan musikus band independen dan band yang 

bernaung di bawah label rekaman besar khususnya di Kota Bandung. 

Komunitas ini didirikan karena banyaknya musikus yang jenuh di dunia 

ingar bingar. Kemudian para musikus tersebut hijrah dan menekuni agama 

tanpa harus meninggalkan musik. Berdasarkan informasi dari salah satu 

founder Komuji yaitu Alga Indria, total anggota komunitas ini mencapai 

200 orang.  

Proses dakwah Komunitas Musisi Mengaji tidak lepas dari bentuk 

kegiatan dakwah. Seiring dengan perkembangan kajian keilmuan dakwah, 

pengklasifikasian bentuk kegiatan dakwah sesuai dengan karakteristiknya 

baik pola, teknik, pendekatan media atau sasaran dakwahnya, paling tidak 
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dapat dikategorisasikan dalam empat bentuk yaitu tabligh, irsyad, tadbir, 

dan tathwir. (Enjang AS & Aliyudin, 2009:53). 

Adapun skema kerangka berpikir pada dinamika dakwah 

Komunitas Musisi Mengaji yaitu: 

 

Skema Kerangka Berpikir 

 “Dinamika Dakwah Komunitas Musisi Mengaji” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

1) Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di kafe Komuji yang berlokasi di jalan 

Cikutra, Hotel Bumikitri, Bandung. Selain di kafe, Pesantren Al 

Musyahadah Gunung Djati di Jalan Manisi, Cibiru Kota Bandung 

menjadi lokasi penelitian kedua. Jadwal penelitian disesuaikan antara 

Komunitas Musisi 

Mengaji 

Proses Pelaksanaan 

Kegiatan Dakwah 

Bentuk Aktivitas 

Dakwah 

Pengamatan 

Tantangan dalam 

Dakwah 
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waktu peneliti, informan, serta kajian yang dilaksanakan. Kajian 

dilaksanakan menyesuaikan dengan waktu para pemateri.  

2) Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah “Ilmu tentang metode penelitian yang 

mempelajari tata cara atau prosedur sistematis dan terorganisir untuk 

menyelidiki suatu masalah tertentu dengan tujuan memperoleh 

informasi sebagai solusi atas masalah tersebut.” (Silalahi, 2010:14). 

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif untuk 

menyajikan gambaran jelas mengenai aktivitas dakwah yang dilakukan 

oleh anggota Komunitas Musisi Mengaji Kota Bandung. Pendekatan 

deskriptif kualitatif mengacu pada sifat-sifat yang membedakan atau 

karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Dalam hal 

ini, peneliti akan mengacu pada sekelompok manusia yaitu Komunitas 

Musisi Mengaji yang berdakwah dengan balutan musik di setiap 

programnya. 

3) Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, menurut 

Nasution (1988:11) bahwa, penelitian kualitatif bukan bertujuan 

menguji hipotesis berdasarkan teori tertentu, melainkan berusaha 

menemukan pola-pola yang dapat dikembangkan menjadi teori. Data 

kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan 

kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi 
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dalam lingkup setempat. Data yang akan didapatkan dalam penelitian 

ini adalah seluruh informasi dan gambaran mengenai kajian rutin yang 

diadakan oleh Komunitas Musisi Mengaji di Kota Bandung. 

b. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber dimana data tentang 

permasalahan yang diteliti dapat diperoleh. Sumber data yang dicari 

ada dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah suatu objek 

atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut first-

hand information. “Data primer dapat terkumpul dari situasi aktual 

ketika suatu peristiwa terjadi.” (Silalahi, 2010:289). Singkatnya, data 

primer ini didapatkan secara langsung oleh peneliti di lapangan. 

Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan teknik 

obervasi, wawancara tak terstruktur dan teknik dokumentasi. 

Peneliti juga mencari data melalui sumber data sekunder. 

“Sumber data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh 

orang lain yang memiliki klasifikasi dan kategorisasi tersendiri.” 

(Sanapiah, 2007: 143). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder 

didapatkan dari literatur, bahan kepustakaan, artikel, e-journal dan 

digital library yang relevan dengan kepentingan penelitian. 

4) Subjek Penelitian 

“Subjek penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang 

dijadikan unit atau satuan yang diteliti.”  (Sanapiah, 2007:109). Subjek 

dalam penelitian ini adalah Komunitas Musisi Mengaji yang memiliki 
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200 orang anggota aktif. Komunitas ini dijadikan sebagai suatu wadah 

untuk berdakwah pada era modern yang mampu merangkul para 

musisi di Kota Bandung untuk berbagi ajaran-ajaran Islam satu sama 

lain.  

5) Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan suatu sasaran permasalahan yang 

akan diteliti. Kajian yang rutin dilakukan oleh Komunitas Musisi 

Mengaji menjadi objek yang akan diteliti. Kajian atau aktivitas dakwah 

yang dilakukan oleh para musisi ini dianggap unik karena mampu 

merangkul para musisi serta kalangan muda yang ingin mendalami 

ajaran Islam yang dibalut dengan music. 

6) Teknik Pengumpulan Data 

a.  Observasi 

Observasi adalah aktivitas dimana peneliti terjun langsung ke 

lapangan untuk mengamati objek dan subjek penelitian. “Observasi 

merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan 

pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus 

menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.” 

(Hasyim, 2016:26). Teknik observasi ini dilakukan untuk mendapatkan 

data sebanyak-banyaknya dengan cara mengamati dan mencatat 

langsung tentang aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Komunitas 

Musisi Mengaji Kota Bandung.  
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b.  Wawancara 

   Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan pada individu 

tertentu untuk mengumpulkan data atau informasi tentang masalah 

yang berhubungan dengan suatu objek. Individu disini bertindak 

sebagai infroman yang akan memberikan keterangan lisan tentang 

masalah yang diajukan oleh peneliti melalui suatu percakapan 

sistematis dan terorganisir. (Silalahi, 2010:132).  

 

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis 

wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur dilakukan 

peneliti karena ada tiga narasumber yang menjadi responden. Tiga 

orang informan ini merupakan founder atau pendiri dari Komuji, yaitu 

Yadi “Eggy” Fauzi, Nurfitri Jatnika dan Alga Indria. Peneliti akan 

membuat daftar pertanyaan yang berbeda pada setiap narasumber 

namun tetap mengacu pada topik dan peristiwa yang sama. 

c. Analisis Dokumentasi 

Teknik ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, video, arsip, foto atau buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian. Alasan peneliti mengambil 

studi dokumentasi adalah agar menjadi pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara. Dengan teknik ini peneliti akan 

meneliti, menelaah dan menganalisis beberapa video dokumentasi dan 

arsip-arsip tertentu dari kajian dakwah yang telah rutin dilakukan 

komunitas musisi mengaji sebelumnya. Peneliti menganalisis data 

yang merupakan kegiatan-kegiatan Komuji dari channel YouTube 

Komuji saat diliput oleh MetroTV dan saat Komuji melaksanakan 

berbagai macam kegiatan dakwah lainnya di Bandung. 
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7) Teknik Analisis Data 

Pada dasarnya data yang diperoleh dalam penelitian adalah 

data-data yang masih bersifat gambaran umum sehingga memerlukan 

penganalisaan secara objektif. Data tersebut dimanfaatkan dan 

dikerjakan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-

kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan 

yang diajukan dalam penelitian. (Kontjaraningrat, 1983:269) 

Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini bersifat 

kualitatif karena data yang diperoleh pun bersifat kualitatif. Data yang 

terkumpul berwujud kata-kata yang akan diproses melalui pencatatan, 

pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis. (Silalahi, 2010:339) 

Penulis menggunakan teknik analisis data Model Miles and 

Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan 

data dalam periode tertentu. “Miles and Huberman mengungkapkan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh.” (Sugiyono, 2016:246). Dalam 

penelitian ini, analisis data dilakukan saat peneliti ikut dua kali 

kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Musisi Mengaji. Setelah itu, 

penulis melanjutkan analisis data pada hasil wawancara interaktif yang 

dilakukan dengan para pendiri Komunitas Musisi Mengaji. 
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Tahapan yang dilakukan dalam analisis data model Miles and 

Huberman adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan 

kesimpulan. Reduksi data adalah meringkas, memilih-milih hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

pola yang sesuai dengan fokus penelitian. Penulis mereduksi data 

semua hasil wawancara dengan para narasumber dan memilih data 

yang berhubungan dengan perkembangan dakwah Komunitas Musisi 

Mengaji dari berbagai aspek. 

“Penyajian data adalah menampilkan data, menguraikan data 

yang telah direduksi melalui bentuk naratif, bagan, tabel, dan grafik, 

Menurut Miles and Huberman, data penelitian kualitatif paling banyak 

disajikan dengan teks yang bersifat naratif.” (Sugiyono, 2016:249). 

Peneliti menggunakan teks naratif dan tabel untuk menguraikan 

bagaimana dinamika dakwah Komunitas Musisi Mengaji dari tahun ke 

tahun. Tahap terakhir dalam analisis data adalah verifikasi dan 

pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Pada 

tahap terakhir ini dilakukan verifikasi agar kesimpulan dapat diambil 

melalui data-data yang kuat sesuai dengan data saat penulis 

menganalisis data di lapangan untuk menjawab fokus penelitian yang 

sudah dirumuskan sejak awal. 


