
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dakwah adalah usaha untuk mengajak, menyeru dan memberi pengaruh kepada 

manusia untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Allah. Dakwah berupaya untuk 

memberi pengaruh kepada manusia agar meninggalkan suatu jalan yang jauh dari Allah 

menuju jalan yang berdasarkan dengan petunjuk yang telah diturunkan.1  

Dakwah merupakan tugas yang sangat mulia yang Allah berikan sebagai wujud 

iman dan taqwa serta merupakan kewajiban setiap umat untuk melaksanakannya. 

Selain itu, dalam menjalankan kehidupan beragama, dakwah merupakan bagian yang 

sangat penting.2  

Alquran merupakan rujukan yang paling utama dalam perspektif dakwah. Adanya 

penegasan dari prinsip, visi dan misi dakwah dalam Alquran menghadirkan isyarat-

isyarat mengenai hubungan dengan Allah, manusia dan hubungan dengan alam. Selain 

itu, konsep dasar dakwah lahir dari istilah-istilah kunci di dalam Alquran.3 

Lembaga dakwah merupakan salah satu sarana yang efektif agar proses dan tujuan 

dakwah dapat dicapai dengan baik, salah satunya adalah Lembaga Dakwah Kampus. 

Lembaga Dakwah Kampus merupakan lembaga dakwah yang berdiri di setiap 

                                                            
1 M.Bastomi, Dakwah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta: Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam,2016, 1. 
2 Ubaidillah, Strategi Pengembangan Pengorganisasian Dakwah Mathla’ul Anwar (Studi Deskriptif 

di Organisasi Mathala’ul Anwar Pusat Jakarta Barat). IAIN Sunan Gunung Djati Bandung : Skripsi 

Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah,2000, 1 
3 Aep Kusnawan, Ilmu Dakwah, Bandung 2004 Pustaka Bani Quraisy, 13. 



 

 

Perguruan Tinggi di Indonesia. Setiap Lembaga Dakwah Kampus di berbagai 

Perguruan Tinggi memiliki nama yang berbeda-beda. Lembaga Dakwah Kampus 

bertugas untuk bersyi’ar di wilayah kampus dan masyarakat pada umumnya. 

Diantara berbagai Lembaga Dakwah Kampus yang terdapat di berbagai Perguruan 

Tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung adalah 

Lembaga Dakwah Mahasiswa dan Lembaga Dakwah Kampus yang terdapat di Institut 

Teknologi Bandung adalah Keluarga Mahasiswa Islam. 

Sebagai lembaga dakwah, LDM dan GAMAIS memiliki pedoman atau landasan 

yang bersumber dari Alquran dalam berdakwah. Berdasarkan temuan awal penulis 

bahwa LDM dan GAMAIS menjadikan QS. Ash-Shaff sebagai landasan utama dalam 

melaksanakan dakwah. 

QS. Ash-Shaff sebagai landasan utama dalam berdakwah memiliki banyak 

kandungan mengenai manfaat dan konsep-konsep dalam berorganisasi. Konsep 

berjamaah atau yang sering disebut gerakan jama’i dibahas secara rinci dalam surah 

ini.4 Meskipun bukan berasal dari mahasiswa dengan jurusan tafsir, tetapi anggota 

LDM dan GAMAIS memiliki keinginan dan belajar untuk mengungkap isi kandungan 

dari QS. Ash-Shaff. 

QS. Ash-Shaff memberikan ma’alim fii at-Thariiq bagi para aktivis dakwah agar 

tidak menyimpang dalam berdakwah dan teguh dalam shaff yang rapi dan kokoh. Surah 

                                                            
4 Munif Solikhan, “Elaborasi Nilai-nilai Manajemen Organisasi Dalam Al-Qur’an Surat As-Shaff” 

Jurnal MD (2015),143. 



 

 

ini mengandung segala hal yang dibutuhkan oleh aktivis dakwah, yaitu aqidah, akhlak, 

ukhuwah, obyek dakwah, sejarah dan jihad di jalan Allah. 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin mencermati dan mengkaji secara 

lebih mendalam dan ilmiah dengan mengangkat judul “Pemahaman Ayat-Ayat 

Dakwah Pada Mahasiswa (Studi terhadap Pandangan LDM UIN Sunan Gunung 

Djati dan GAMAIS Institut Teknologi Bandung) sebagai karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi. 

Alasan penulis memilih tema topik ayat dakwah karena terdorong oleh salah satu 

firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 110: 

ٍة أُۡخِرَجۡت ِللنَّاِس تَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َوتَۡنَهۡونَ  ِ  َولَۡو َءَ ُكنتُۡم َخۡيَر أُمَّ  اَمِنَ  ََعِِن ٱۡلُمنََكِر َوتُۡۡؤِمنُوَن بِٱِۗهَّللَّ

ۡنُهُم ٱۡلُمۡۡؤِمنُوَن َوأَۡكثَُرُهُم  ِب لَََكاَن َخۡيٗرا لَُّهۚم م ِ ِسقُوَن ٱأَۡهُل ٱۡلَِكتََٰ  ١١٠ۡلفََٰ

Artinya : Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 

mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu 

lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan 

mereka adalah orang-orang fasik.5 

Berdasarkan ayat tersebut, penulis berpendapat bahwa prestasi dan kesuksesan 

duniawi yang diraih manusia belum cukup. Hal itu akan jauh lebih bermanfaat jika 

dilengkapi dengan mengajak sesama umat muslim di sekeliling kita untuk bersama-

sama melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah. Hal tersebut akan 

mendatangkan keberkahan hidup dan rahmat dari Allah.  Selain itu peneliti mencoba 

untuk meneliti pemahaman ayat-ayat dakwah di LDM dan GAMAIS. Sehingga dapat 

                                                            
5 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya,80. 



 

 

menjadi alternatif baru sebagai acuan untuk bedakwah, serta sebagai gerakan untuk 

menyebarkan nilai-nilai Islam kepada seluruh masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :  

1. Bagaimana pemahaman LDM terhadap ayat-ayat dakwah? 

2. Bagaimana pemahaman GAMAIS terhadap ayat-ayat dakwah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang akan ingin dicapai yaitu :  

1. Untuk mengetahui pemahaman LDM terhadap ayat-ayat dakwah 

2. Untuk mengetahui pemahaman GAMAIS terhadap ayat-ayat dakwah 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut : 

1. Aspek Teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan 

menambah reverensi bacaan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang beredar dan 

berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

2. Aspek Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka 

komparatif dan hasilnya bermanfaat untuk bahan-bahan tambahan penelitian 

yang berkaitan dengan studi komparatif. 



 

 

3. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan 

kesadaran masyarakat betapa pentingnya kita sebagai umat Islam untuk 

mengetahui kewajiban berdakwah yang berdasarkan petunjuk dalam Alquran. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Penelitian komparatif adalah sebuah rumusan masalah penelitian yang melakukan 

perbandingan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua pada waktu yang berbeda. 

Menurut Sugianto, penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk 

menggambarkan skema hubungan dan pengaruh yang dalam dari dua atau lebih sifat-

sifat dan fakta-fakta obyek yang diteliti.6 

Didalam Alquran ada beberapa ayat yang ditafsirkan bahwa dakwah tidak sebatas 

ajakan, seruan, maupun panggilan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai doa. Mengingat 

kata doa berasal dari Bahasa Arab yaitu “ad-du’a” yang merupakan jamak dari 

“da’wah”. 

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 186 berikut ini :  

ِلَُكۡم َوأَنفُِسَُكۡم َولَتَۡسَمعُِنَّ ِمَِن ٱلَِّذيَِن أُوتُ  َب ِمِن قَۡبِلَُكۡم َوِمَِن لَتُۡبلَُونَّ فِٓي أَۡمَوَٰ  واْ ٱۡلَِكتََٰ

لِ   ١٨٦َك ِمِۡن ََعۡزِم ٱۡۡلُُموِر ٱلَِّذيَِن أَۡشَرُكٓواْ أَٗذى َكثِيٗرۚا َوإِن تَۡصبُِرواْ َوتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذََٰ

Artinya : Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 

Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang 

berdo’a apabila dia berdo’a kepada-Ku. Hendaklah meeka itu memenuhi 

(perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.7 

                                                            
6 Kasno T. Tasim, “Analisis Komparatif Selera Konsumen Perkotaan Dengan Pedesaan Terhadap 

Pembelian Selendang Gendongan Bayi Merk Badawi Traso Warna Merah (Studi Kasus Pada UD. Sinar Baru 

Lumajang dan UD Hj. Farida Yosowilangun Lumajang).” Jurnal Wiga 4,1 (2014),65. 
7 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya,35. 



 

 

Surah Ash-Shaff diturunkan di Madinah dan dikategorikan sebagai surah 

madaniyah. Surah Ash-Shaff memiliki arti barisan dan mengandung 14 ayat, 221 

perkataan dan 900 huruf. Dinamakan surah Ash-Shaff karena pada ayat keempat dari 

surah ini terdapat kata صفا yang berarti satu barisan. Surah ini menyatakan perang dan 

jihad menentang musuh-musuh Allah dengan mengorbankan apa saja yang dimiliki 

dengan tujuan meninggikan kalimah-Nya dan mengenai perniagaan yang paling 

banyak keuntungannya dan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang 

beriman di dunia dan di akhirat.8 

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Sepanjang pengetahuan penulis, terdapat beberapa karya tulis yang judulnya 

berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu : 

Dakwah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik)  yang disusun oleh M. Bastomi tahun 

2016. Dalam temuannya, penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa himpunan lafal 

dakwah di dalam Alquran terdapat 211 kali. Umat Islam wajib melaksanakan dakwah 

sebagai kegiatan penting untuk dilakukan. Para pelaku dakwah (da’i) dituntut agar 

memperbarui retorika dakwah sehingga menjadi relevansi terhadap pengaburan 

identitas agama dalam upaya menyikapi globalisasi.9 

Jurnal Munif Solikhin yang berjudul Elaborasi Nilai Manajemen Organisasi 

Dalam Al-Qur’an Surat As-Shaff. Penelitian ini menjelaskan bahwa suatu organisasi 

Islam harus memiliki asas atau dasar yang bersumber dari Alquran dan sunnah 

                                                            
8 Mohd Jainudin Hj Peran, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur’an Surat Ash-Shaff 

Ayat 2 Dan 3” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalaam, Banda Aceh 2017),53. 
9 M.Bastomi, Dakwah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik)...72. 



 

 

Rasulullah SAW dan ijtihad para ulama. QS. As-Shaff memiliki 14 ayat yang 

didalamnya mengandung pesan mengenai petunjuk ataupun pedoman terhadap 

pengelolaan organisasi.10 

Skripsi M Fajar Harahap yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-

Qur’an Surat Ash-Shaff Ayat 2 Dan 3. Penelitian ini membuktikan bahwa nilai-nilai 

pendidikan karakter yang ada dalam perspektif surat Ash-Shaff ayat 2 dan 3 adalah 

kesesuaian dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang, yang berkaitan dengan kejujuran, bertanggung jawab, kedisiplinan, berani 

berjuang dan menjauhi sifat munafik.11 

Metodologi Dakwah Dalam Al-Qur’an yang ditulis oleh Muhammad Husain 

Fadhlullah. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Alquran diturunkan Allah SWT sebagai 

kitab dakwah. Metode dan teknik dakwah dalam Alquran terdapat dalam QS. An-Nahl 

ayat 125 yang memuat sandaran dasar dan fundamen pokok bagi metodologi dakwah. 

Selain itu, pendorong dan faktor terlaksananya dakwah dijelaskan dalam Alquran.12 

Selain menjelaskan metode dakwah, buku ini juga menjelaskan dakwah menurut 

perspektif Alquran dan tafsir atas ayat dakwah.  

Jurnal Mujetaba Mustafa yang berjudul “Kewajiban Berdakwah Menurut Al-

Qur’an”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dakwah merupakan aktivitas 

mengajak dan menyeru manusia agar beriman dan menunaikan kewajibannya kepada 

                                                            
10 Munif Solikhan, “Elaborasi Nilai-nilai Manajemen Organisasi Dalam Al-Qur’an Surat As-

Shaff”...160. 
11 M Fajar Harahap, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur’an Surat Ash-Shaff Ayat 2 

Dan 3”,  (Skripsi,UIN Yogyakarta 2018),117. 
12 Muhammad Husain Fadhlullah, Metodologi Dakwah Dalam Al-Qur’an, Jakarta 1997 Penerbit 

Lentera, 38. 



 

 

Allah yang sesuai dengan tuntunan-Nya. Setiap umat muslim bertanggungjawab atas 

muslim lainnya untuk menyerukan kebenaran yang terdapat di jalan Islam. Penegasan 

mengenai pentingnya metode dan cara dalam melaksanakan dakwah terdapat dalam 

QS. An-Nahl ayat 125.13 

Jurnal Arifin Zain, Maimun dan Maimun Fuadi yang berjudul “Identifikasi Ayat-

ayat Dakwah Dalam Al-Qur’an”. Penelitian ini membuktikan bahwa implementasi 

dakwah mampu dilihat dari berbagai sudut pandang yang akhirnya mengahruskan 

untuk memakai kata-kata yang sesuai dengan situasi masyarakat yang dihadapi. Selain 

itu, tabligh, nasihat, tabsyir, tanzhir merupakan sebagian kata yang berbeda-beda yang 

menyatakan perintah dakwah.14 

Jurnal Iftitah Jafar yang berjudul “Tujuane Dakwah Dalam Perspektif Alqur’an”. 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dakwah memiliki beberapa tujuan, yaitu 

menegakkan fitrah insaniyah, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan 

yang terang dan memberi dorongan sesama agar senantiasa melaksanakan perintah 

Allah SWT sehingga menjadi muslim seutuhnya dan mendorong pencapaian takwa. 

Selain itu, Alquran telah menggarisakan tujuan dan arah dakwah selain menetapkan 

dakwah sebagai kewajiban.15 

Jurnal Hamidah yang berjudul “Perspektif Al-Qur’an tentang Dakwah Pendekatan 

Tematik dan Analisis Semantik”. Penelitian ini membuktikan bahwa istilah dakwah 

digunakan dalam Alquran dalam bentuk fi’il dan mashdar berjumlah lebih dari seratus 

                                                            
13 Mujetaba Mustafa, “Kewajiban Berdakwah Menurut Al-Qur’an”, Jurnal al-Asas 3, 1 (2015), 153. 
14 Arifin Zain, dkk, “Identifikasi Ayat-Ayat Dakwah Dalam Al-Qur’an”, Jurnal Manajemen dan 

Administrasi Islam 1,2 (2017), 167. 
15 Iftitah Jafar, “Tujuan Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur’an”, Jurnal Miqot 34,2 (2010), 298. 



 

 

kali. Dakwah dalam artian mengajak sebanyak 46 kali, 39 kali dalam arti mengajak 

kepada Islam dan kebaikan, 7 kali kepada neraka dan kejahatan. Pada hakikatnya 

dakwah merupakan upaya setiap orang yang beriman untuk mewujudkan Islam pada 

setiap segi kehidupan.16 

Diantara beberapa karya ilmiah yang sudah penulis baca dan pelajari terdapat 

beberapa kesamaan mengenai penjelasan dakwah, namun dalam penelitian ini lebih 

ditekankan terhadap pemahaman ayat-ayat dakwah yaitu QS. Ash-Shaff melalui studi 

komparatif pada anggota Lembaga Dakwah Mahasiswa dan Keluarga Mahasiswa 

Islam. 

G. Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah Masjid Ikomah UIN Sunan 

Gunung Djati dan Masjid Salman ITB 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yakni 

metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara faktual yang 

tepat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungannya dengan kegiatan dakwah 

yang diselidiki dan lapangan yang mendalam berkaitan dengan Lembaga Dakwah 

                                                            
16 Hamidah, “Perspektif Al-Qur’an tentang Dakwah Pendekatan Tematik dan Analisis Semantik”, 

Jurnal Intizar 19, 1 (2013), 1. 



 

 

Mahasiswa. Kemudian penulis berusaha menggabungkannya dan menyesuaikan 

dengan teori-teori yang penulis dapatkan. 

3. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Kualitatif yang 

merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna beberapa 

individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan. 

Proses penelitian kualitatif menggunakan cara-cara penting, seperti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data 

dari para responden, menganalisa data secara induktif mulai dari tema-tema yang 

khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.17 

 

4. Penentuan Sumber Data 

Sumber data primer dipergunakan untuk memperoleh segala informasi yang 

berkaitan dengan judul skripsi yang penulis ambil, berupa observasi langsung ke 

tempat lokasi penelitian , kemudian mewawancarai beberapa anggota LDM dan 

GAMAIS mengenai pemahaman ayat-ayat dakwah. 

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari studi 

literature (library research) berupa buku, jurnal, dan sumber-sumber referensi 

lainnya yang menunjang kegiatan penelitian ini.  

                                                            
17 John W. Creswell, Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed). 

Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013, 5. 



 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara non-formal untuk 

memudahkan peneliti menemukan masalah yang lebih terbuka serta agar 

narasumber tidak merasa kaku saat diwawancara, sehingga bisa lebih mudah 

untuk diwawancara. Wawancara ini digunakan untuk menggali data yang tidak 

ditemukan selama observasi di lapangan. 

2) Dokumentasi 

Selanjutnya adalah penggalian sumber data, jika terdapat data yang berupa 

dokumen-dokumen, website atau situs resmi LDM dan ITB. Serta mengambil 

foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan dakwah. Metode dokumentasi ini 

digunakan untuk memperoleh data-data yang diperoleh dalam metode 

wawancara. 

6.  Analisis Data 

Analisis data adalah penguraian data melalui tahap kategorisasi dan 

klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar perubah. Oleh karena itu 

dalam pengolahan data yang penulis peroleh dari bebagai sumber, penulis 

memulai dari pengumpulan secara lengkap, kemudian mengklasifikasikan sesuai 

dengan jenisnya, data yang temasuk kualitatif dianalisa sesuai urutan dan susunan 

yang tepat.18 

 

                                                            
18 Lusy Marlina Nurhayati, Pemaknaan Ayat Taubat Di Kalangan Remaja...15.  


