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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Da’wah Islam merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan 

(dituangkan) dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman, dalam bidang 

kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur, untuk mempengaruhi cara 

merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak manusia, pada tataran kenyataan 

individual dan sosio kultural, dalam rangka mengusahakan terwujudnya Islam 

dalam semua segi kehidupan manusia, dengan menggunakan cara tertentu 

(Muhammad Fathan : 2017: 19).  

Dalam pengertian yang integralistik, da’wah merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk 

mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah (system Islam). 

Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan 

incidental atau kebetulan, melainkan benar-benar direncanakan, dilaksanakan, 

dan dievaluasi secara terus menerus oleh para pengemban dakwah dalam 

rangka mengubah mad’u (sasaran dakwah) sesuai dengan tujuan-tujuan yang 

telah dirumuskan oleh Islam. 

Syaikh Abdullah Ba’alawi mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak 

membimbing, dan memimpin orang yang belum mengerti atau sesat jalannya 

dari agama yang benar untuk dialihkan ke jalan ketaatan kepada Allah, 

menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat buruk agar 
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mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat (Wahidin Saputra :2012: 

2). 

Dakwah menjadikan perilaku Muslim dalam menjalankan Islam sebagai 

agama rahmatan lil alamin yang harus di dakwahkan kepada seluruh manusia, 

yang dalam prosesnya melibatkan unsur : da’i (subjek), maadah (materi), 

thoriqoh (metode), washilah (media), dan mad’u (objek) dalam mencapai 

maqashid (tujuan) dakwah yang melekat dengan tujuan Islam yaitu mencapai 

kebahagiaan didunia dan akhirat. Dakwah juga dapat dipahami dengan proses 

internalisasi, transformasi, dan difusi ajaran Islam dalam kehidupan 

masyarakat.  

Dalam menyampaikan dakwah, banyak media yang bisa digunakan. Saat 

ini komunitas menjadi salah satu media yang bisa digunakan dalam kegiatan 

dakwah. Media adalah segala sesuatu yang merupakan saluran dengan mana 

seseorang menyatakan gagasan, isi jiwa atau kesadarannya. Dengan kata lain 

media adalah alat untuk menyalurkan gagasan manusia, dalam kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karena itu, eksistensi dan urgensi media dalam 

bermasyarakat menjadi penting bagi dakwah dalam menopang budaya dan 

peradaban manusia modern (Anwar Arifin :2011: 89).  

Melihat betapa pentingnya dakwah bagi umat muslim sendiri, sehingga 

banyak umat muslim yang bersemangat melakukan kegiatan dakwah. 

Termasuk generasi muda yang sengaja membentuk komunitas yang berbasis 

dakwah dengan tujuan mengajak umat muslim untuk kembali ke jalan Allah 

dan melakukan hal-hal kebaikan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. 
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Salah satu komunitas yang bergerak melakukan kegiatan dakwah adalah The 

Straigh Path Hunafa. 

The Straigh Path Hunafa adalah sebuah komunitas mahasiswa yang 

berawal pada tahun 2016. Bernafaskan Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah. 

Berdasar pada Al-Qur’an, Sunnah serta pemahaman generasi terbaik umat 

Islam (Salafush Shalih). Berada di bawah struktural Forum Study Islam Al-

Atsary (FSIA) Jatinangor dan sekitarnya. FSIA ini adalah forum dakwah yang 

bergerak di sekitar Jatinangor yang sasarannya bukan hanya mahasiswa tetapi 

masyarakat sekitar dan juga bukan hanya mahasiswa Unpad saja, tetapi 

mahasiswa yang ada disekitar Jatinangor. Meskipun untuk sebagian besar 

pengurusnya berasal dari mahasiswa Unpad (Universitas Padjajaran) 

Jatinangor. 

Awalnya komunitas ini bernama Hunter Unpad, namun setelah 

mempertimbangkan berbagai hal nama tersebut dirubah menjadi The Straight 

Path Hunafa. Telah dua tahun lebih hunter Unpad mengisi dan 

memaksimalkan kebermanfaatan sosial media. Dan setelah mencapai 15.000 

addres lebih dan melihat antusiasme addres yang luar biasa, maka pengelola 

Hunter Unpad memutuskan untuk mengubah nama menjadi “The Straight 

Path Hunafa”. Bukan sekedar nama, namun dengan bergantinya nama ini, 

diharapkan dapat menjadi sebuah do’a dan semangat baru dalam berdakwah 

dan bisa mencakup audiens yang lebih luas.  

Pesan dakwah yang disampaikan The Straight Path Hunafa adalah 

mengenai keseluruhan  ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan 
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Assunnah dengan cara melakukan kajian dan memanfaatkan sosial media. 

Adapun kajiannya selalu dilakukan tiga kali dalam seminggu  dan sewaktu-

waktu ada kajian tematik, mengundang ustad selain ustadz yang mengajar 

kajian tetap. Penyelenggara kajian ini atas nama FSIA.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua komunitas The Staright Path 

Hunafa, bahwa terdapat dinamika di dalam aktifitas dakwahnya. Aktifitas 

dakwah komunitas the straight path hunafa semakin berkembang dan 

pengelolaan media sosial yang sangat bermanfaat sebagai media dakwah 

membantu untuk memudahkan dalam meyiarkan ajaran Islam.  

Dinamika adalah adanya interaksi dan interdependensi antara anggota 

kelompok yang satu dan anggota kelompok secara keseluruhan. Dinamika ini 

kedinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis 

(Bambang Syamsul Arifin, 2015: 26). 

Interaksi yang terjadi di antara anggota komunitas the staright path hunafa 

berjalan dengan baik. Begitu pun dengan ustad yang mengisi materi dalam 

setiap kajian. Komunitas ini dibagi menjadi dua, yang satu khusus untuk 

perempuan dan yang satu untuk laki-laki. Tetapi tetap dalam satu naungan, 

hanya membatasi komunikasi dengan lawan jenis. Dalam setiap kajian, tempat 

untuk laki-laki dan perempuan dipisah oleh tembok sebagai hijab 

(penghalang).  

Dalam menjalankan setiap program atau kegiatan, anggota dalam 

komunitasnya saling membantu satu sama lain. Misalnya, ada anggota yang 
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kesusahan mencari materi untuk di post di media sosial, maka anggota yang 

lainnya membantu untuk mencari materi tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka komunitas the straight path Hunafa ini 

menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi mengenai Dinamika 

Dakwah Komunitas Mahasiswa (Studi Deskriptif Analisis Komunitas The 

Straight Path Hunafa Jatinangor, Sumedang). 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dikemukakan bahwa yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana interaksi kegiatan dakwah yang dilakukan Komunitas 

The Straight Path Hunafa Jatinangor, Sumedang? 

2. Bagaimana interdependensi kegiatan dakwah Komunitas The 

Straight Path Hunafa Jatinangor, Sumedang ? 

3. Bagaimana keteraturan kegiatan dakwah komunitas The Straight 

Path Hunafa Jatinangor, Sumedang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian bertujuan untuk : 

1. Mengetahui interaksi kegiatan dakwah yang dilakukan komunitas 

The Straight Path Hunafa Jatinangor, Sumedang. 

2. Mengetahui interdependensi kegiatan dakwah Komunitas The 

Straight Path Hunafa Jatinangor, Sumedang. 

3. Mengetahui keteraturan kegiatan dakwah komunitas The Straight 

Path Hunafa Jatinangor, Sumedang. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademik 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan ilmiah khususnya pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengenai kegiatan dakwah dan 

penggunaan media sosial sebagai media dakwah. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan 

pemikiran kepada lembaga dakwah juga masyarakat luas dalam 

meningkatkan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

dakwah Islam. 

E. Landasan Pemikiran 

1. Landasan Teoritikal 

Dalam penelitian in,  peneliti menggunakan teori dinamika dari 

Slamet Santoso yang mengasumsikan bahwa dinamika adalah adanya 

interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dan 

anggota kelompok secara keseluruhan. Dinamika ini kedinamisan dan 

keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis. Kegunaan 

dari teori ini untuk melihat bagaimana interaksi, interdependensi dan 

keteraturan dalam kegiatan dakwah komunitas the straight path 

hunafa. 

Interaksi sosial merupakan suatu bentuk hubungan antara dua 

orang atau lebih, dimana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah 
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laku yang lain (Faizah, Lalu Muchin, 2006: 130). Perubahan tingkah 

laku tersebut terjadi melalui dorongan antar pribadi dan respons antar 

pribadi yang bersifat biologis. Dalam interaksi sosial terdapat tindakan 

saling mempengaruhi, kemudian timbullah kemungkinan untuk saling 

mengubah atau memperbaiki perilaku masing-masing secara timbal 

balik baik disadari atau tidak.  

Interdependensi adalah hubungan saling ketergantungan yang 

mana ada kekurangan dari masing-masing orang. Interdependensi 

menekankan kehidupan sosial di dalamnya terdapat hubungan sosial 

yang bersifat kerja sama atau kooperatif. Keteraturan adalah produk 

interaksi sosial yang berjalan harmonis dan selaras dengan nilai dan 

norma yang berlaku.  

2. Konseptual 

Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berarti panggilan, seruan atau 

ajakan. Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab disebut mashdar. 

Sedang bentuk kata kerja atau fi’ilnya adalah da’a yad’u yang berarti 

memanggil, menyeru atau mengajak  (Rosyad Abd Soleh, 1993: 7). 

Dakwah dengan arti seperti itu dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-

Qur’an, misalnya dalam surah Yunus ayat 25 yang artinya : 

“Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga) dan menunjukki 

orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus 

(Islam)”.(terjemah Al-Quran Al-Jumanatul Ali). 
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Syukir (1983: 20) mengatakan dakwah sebagai pembinaan dan  

pengembangan. Pembinaan dilakukan bagi orang yang sudah memeluk 

Islam ataupun yang sudah beriman, sementara itu pengembangan 

diupayakan bagi yang belum memeluk Islam.  

Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini dan 

mengamalkan akidah dan syariat Islam yang lebih dulu telah diyakini 

dan diamalkan oleh pendakwah sendiri (Searozi, 2013: 10). 

Dakwah memiliki cakupan luas, sebab jika mengacu pada tradisi 

Rasulallah, seluruh segi kehidupan yang ditempuhnya adalah cakupan 

dakwah. Dakwah merupakan aktualisasi iman yang mengambil bentuk 

berupa suatu sistem kegiatan manusia dalam bidang kemasyarakatan, 

yang dilaksanakan secara teratur untuk memengaruhi cara merasa, cara 

berpikir dan bersikap secara Islami, baik lisan maupun perbuatan 

(Asep Muhyidin dkk, 2014: 123). 

Sebagaimana hukum dakwah, berdasarkan ayat Al-Qur’an, 

mayoritas ulama sepakat bahwa hukum dakwah itu secara umum 

adalah wajib. Selain Al-Qur’an, di dalam hadits juga terdapat perintah 

atau suruhan untuk melakukan dakwah.  

Abu Said berkata: “Aku Mendengar Rasulallah SAW bersabda: 

“Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah 

ia mencegah dengan tangan (kekerasan atau kekuasaan), jika ia tidak 

sanggup dengan demikian (sebab tidak memiliki kekuatan dan 

kekuasaan), maka dengan lidahnya, dan jika mampu (dengan 
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lidahnya), maka (ingkar) dengan hatinya, dan yang demikian itu 

adalah selemah-lemah iman” (HR. Muslim) (dikutip dari buku dasar-

dasar ilmu dakwah, Asep Muhyidin dkk, 2014: 59-60). 

Jika dikaitkan dengan dakwah, kegiatan dakwah yang dilakukan 

komunitas The Straight Path Hunafa ini, mengalami dinamika. 

Dinamika yang dimaksudkan disini adalah komunitas the straight path 

hunafa mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika yang ada 

dikelompok atau yang ada di masyarakat. 

Dinamika adalah adanya interaksi dan interdependensi antara 

anggota kelompok yang satu dan anggota kelompok secara 

keseluruhan. Dinamika ini kedinamisan atau keteraturan yang jelas 

dalam hubungan secara psikologis (Bambang Syamsul Arifin, 2015: 

26). 

Interaksi merupakan hubungan-hubungan yang dinamis, yang 

menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara 

kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan 

dengan kelompok manusia (Soerjono Soekanto, 1982: 55).  

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai 

faktor, antara lain, faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. 

Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah 

maupun dalam keadaan yang bergabung. Apabila masing-masing 

ditinjau secara lebih mendalam, maka imitasi mempunyai peranan 

yang penting yaitu bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk 
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mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku (Soerjono 

Soekanto, 1982: 55). Ketika orang-orang berinteraksi, mereka akan 

saling mempengaruhi pemikiran, perasaan, atau perilaku masing-

masing, mereka dikatakan saling berhubungan (interdependen).  

Kecendrungan manusia untuk hidup berkelompok sebenarnya 

bukanlah sekedar naluri atau keperluan yang diwariskan secara 

biologis semata-mata. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia 

berkumpul sampai batas-batas tertentu juga menunjukkan adanya suatu 

ikatan sosial tertentu. Mereka berkumpul dan saling berinteraksi satu 

sama lain. Interaksi antarmanusia merupakan suatu kebutuhan dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Individu yang satu pasti 

akan membutuhkan individu yang lain, karena seorang individu tidak 

akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan individu lain (Sulismadi, Ahmad 

Sofwani, 2011: 5). 

Yanuar Ikbar (2007) mengartikan interdependensi adalah 

hubungan saling ketergantungan yang mana ada kekurangan dari 

masing-masing orang. Interdependensi sangat menekankan kehidupan 

sosial terdapat di dalamnya hubungan sosial yang bersifat kerja sama 

atau kooperatif. Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial yang 

terdapat didalamnya upaya-upaya kolaboratif diantara pihak-pihak atau 

orang-orang yang ingin mencapai tujuan bersama (Persel, 1987). 

Interaksi sosial merupakan dasar dari proses sosial, pengertian ini 

menunjukkan pada hubungan-hubungan yang dinamis. Interaksi sosial 
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juga merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa 

interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama 

(Sulismadi, Ahmad Sofwani, 2011: 5).  

Komunitas merupakan manusia yang hidup bersama dalam jangka 

lama, dan jumlahnya tidak mutlak. Kemudian melahirkan manusia-

manusia baru, yang berhubungan satu sama lain. Dari hubungan 

tersebut lahirlah keinginan, kepentingan, perasaan, kesan, penilaian, 

dan sebagainya. Dari keseluruhan itu mewujudkan adanya sistem 

komunikasi, dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan mereka 

(Burhan, 2007: 29). Komunitas ini hidup bersama dalam mewujudkan 

suatu impian yang sama. 

Setiap komunitas muslim digunakan untuk mengarahkan ruhul 

jihad dan wadah strategis yang dijadikan alat  untuk mencapai harapan 

dan cita-cita organisasi. Landasan filosofis yang menjadikan nama 

organisasi ini adalah adanya kesatuan teologis, kesatuan perjuangan 

Islam, kesatuan suara, dan cita-cita ideal dalam melakukan berbagai 

gerakan dakwah dalam Islam (Bani Ahmad Saebani, 2007: 81). 

Saat ini, komunitas menjadi salah satu media dan wadah untuk 

memberikan solusi di bidang keagamaan. Di dalam komunitas ini, 

tentunya ada sebuah organisasi yang mengatur segala bentuk 

kegiatannya, agar apa yang direncanakan bisa terorganisir.  

Dilihat dari segi wujud, organisasi adalah kerja sama orang-orang 

atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diingini (Abdurrahmat 

Fathoni, 2006: 21). Adapun cirri-ciri organisasi adalah sebagai berikut: 



12 
 

 

1. Adanya orang-orang dalam arti lebih dari satu orang. 

2. Adanya kerja sama. 

3. Adanya tujuan. 

Pengorganisasian merupakan kegiatan membentuk ikatan dalam 

rangka menjalin hubungan baik antara tiap-tiap bagian atau sub-sub 

bagian sehingga didapat koordinasi yang baik di antara orang-orang 

yang terlibat dalam proses kerja sama untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan (Abdurrahmat Fathoni, 2006: 30). 

Pendekatan objektif menyarankan bahwa sebuah organisasi adalah 

sesuatu yang bersifat fisik dan konkret, dan merupakan sebuah struktur 

dengan batas-batas yang pasti. Istilah organisasi mengisyaratkan 

bahwa sesuatu yang nyata menganggap organisasi sebagai wadah 

(contrainer view of organizations) ( R. Wayne Pace, Don F, 2013: 11). 

3. Kerangka Operasional  

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran 
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F. Tinjauan Pustaka 

Tabel.1.1 

Tinjauan Pustaka 

No. Topik Peneliti Profil 

Peneliti 

Fokus 

Kajian 

Persamaan Perbedaan 

1.  Dinamika 

Dakwah 

Komunitas 

Genf Motor 

(Study 

deskriptif 

analisis XTC 

Hijrah) 

Regina 

Juni, KPI 

UIN 

Bandung,  

skripsi 

diselesaikan 

pada tahun 

2017 

Bentuk 

kegiatan 

dakwah, 

proses 

kegiatan 

dakwah dan 

problematika 

dakwah 

komunitas 

XTC Hijrah 

Meneliti 

tentang 

dinamika 

dakwah 

sebuah 

komunitas 

Objek yang 

menjadi 

bahan 

penelitian 

dan masalah 

yang diteliti 

2.  Dinamika 

dakwah Islam 

di kampus Non-

Muslim (Studi 

kasus pada 

komunitas Al-

Haq Universitas 

Kristen 

Maranatha 

Bandung) 

Ari Pratama 

Yuswandi, 

KPI UIN 

Bandung, 

Skripsi 

diselesaikan 

pada tahun 

2017 

Lingkungan 

sosial 

budaya, 

bentuk 

dakwah dan 

keunikan 

dari 

komunitas 

Al-Haq 

Meneliti 

tentang 

dinamika 

dakwah  

Objek dan 

masalah 

penelitian 

3. Dinamika 

Dakwah 

Komunitas 

Musisi (Studi 

deskriptif 

terhadap 

aktivitas 

dakwah yang 

diselenggarakan 

komunitas 

musisi mengaji 

di Kota 

Bandung)  

Intan Aulia 

Husnunnisa, 

KPI UIN 

Bandung, 

Skripsi 

diselesaikan 

pada tahun 

2018 

Bentuk 

aktivitas 

dakwah, 

proses 

pelaksanaan 

dakwah dan 

tantangan 

dakwah 

komunitas 

musisi 

mengaji  

Meneliti 

tentang 

dinamika 

dakwah 

komunitas 

Objek dan 

permasalahan 

yang diteliti 
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G. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Komunitas The Straight  Path Hunafa 

Jatinangor yang berlokasi di Perumahan Puri Indah, B5. 47, Cikeuruh, 

Jatinangor. Lokasi tersebut dipilih dengan alasan sebagai berikut : 

a) Lokasinya strategis dan mudah di jangkau, sehingga 

memudahkan peneliti untuk pengumpulan data. 

b) Lokasi ini menjadi tempat berkumpulnya komunitas the 

straight path hunafa. 

c) Data yang dibutuhkan tersedia dilokasi ini. 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif 

ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014: 43). Peneliti 

menggunakan metode ini untuk memberikan gambaran mengenai 

bagaimana interaksi kegiatan dakwah, interdependensi kegiatan dakwah 

dan keteraturan kegiatan dakwah komunitas The Straight Path Hunafa 

secara lebih luas dan mendalam. 
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3. Jenis Data  

Secara kualitatif jenis data dalam penelitian ini adalah  

Pertama, data menyangkut interaksi kegiatan dakwah yang dilakukan 

komunitas The Straight Path Hunafa yang terdiri dari:  

a) Faktor Imitasi 

b) Faktor Sugesti 

c) Faktor Identifikasi 

d) Faktor Simpati 

e) Faktor Empati 

Kedua, data menyangkut Interdependensi kegiatan dakwah Komunitas 

The Straight Path Hunafa yang terdiri dari 

a) Outcome (kepuasan) 

b) Komitmen 

c) Level Dependensi 

d) Rasa Memiliki (Sense Of Belonging) 

e) Rasa Mencintai (Sense Of beloving) 

f) Fanatisme  

Ketiga, data menyangkut keteraturan kegiatan dakwah komunitas The 

Straight Path Hunafa yang terdiri dari  

a) Event Organizer 

b) Sumber Daya Manusia 

c) Monitoring dan Evaluasi 

d) Tempat Kegiatan Dakwah 
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4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah responden yang terlibat langsung 

dan memiliki data yang dibutuhkan, serta bersedia memberikan 

data secara langsung dan akurat. Dalam penelitian ini data 

diperoleh dari beberapa informan yaitu : 

1) Ketua Koordinator komunitas The Straight Path Hunafa 

yaitu Hazna Fitria. 

2) Koordinator Bidang Media komunitas The Straight Path 

Hunafa yaitu Muhammad Rizki.  

3) Anggota komunitas The Straight Path Hunafa yaitu 

Nurul. 

b. Sumber Data Sekunder 

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu buku 

yang relevan dengan fokus penelitian. Data ini diperlukan sebagai 

data pendukung yang fungsinya menguatkan data primer (Mahi M. 

Hikmat, 2011: 72). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data pada umumnya terdiri dari observasi, 

wawancara (interview), angket (questioner), dan dokumentasi 

(documentation) (Dewi Sadiah, 2015: 87). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
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a. Observasi  

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan 

bertujuan untuk mengamati situasi dan kondisi objektif mengenai 

komunitas The Straight Path Hunafa. Teknik observasi ini dilakukan 

dengan mengikuti kajian yang di selenggarakan komunitas The 

Straight Path Hunafa.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, percakapan 

yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2001: 113). Dalam 

tahapan ini, peneliti melakukan wawancara kepada ketua komunitas 

The Straight Path Hunafa dan kepada anggotanya mengenai kegiatan 

dakwah yang dilakukan oleh komunitasnya. Peneliti melakukan 

wawancara untuk mendapatkan informasi dan gambaran jelas 

mengenai masalah yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan 

melalui media sosial whatsapp dan wawancara langsung. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen seperti berupa buku, catatan, arsip, surat-

surat, dan lain-lain (Ari Pratama, 2017: 21). Peneliti melakukan 

dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen penting dan memotret 

kegiatan dakwah yang dilakukan komunitas the straight path hunafa. 

Alasan peneliti menggunakan studi dokumentasi adalah agar menjadi 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. 
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6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini, kemudian 

dianalisis secara kualitatif dan diseleksi berdasarkan data yang dibutuhkan 

dan sesuai dengan judul penelitian. Langkah-langkah analisis data yaitu :\\ 

a. Reduksi Data (Data Reduction) merupakan kegiatan 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya (Sugiyono, 

2007: 92). 

b. Paparan Data (Data Display) sebagai sekumpulan informasi 

tersusun, dan member kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 

1992: 17). 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ 

verifying) merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data.  

 

 

 

 

 

    

 

Gambar 1.2 Proses Analisis Data  
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