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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dakwah adalah salah satu cara untuk mengajak umat Islam menuju jalan yang 

benar dan lurus. Dakwah juga bisa dikatakan sebagai salah satu metode ber-amar 

ma’ruf nahi munkar. Untuk itu, dalam sebuah kegiatan dakwah perlu perencanaan 

dan tujuan yang jelas agar maksud dan sasaran dakwah (mad’u) tercapai. Dalam 

berdakwah tidak jarang sang juru dakwah (da’i) menyelipkan ajaranajaran yang 

dibawanya agar para pendengar mengikuti ajaran yang dimaksud.1 

Adapun Salafi yang berkembang saat ini, diartikan sebagai orang yang 

mengembalikan semua keputusan kepada al-Quran dan As-Sunnah, dan mengikuti 

pendapat-pendapat para ulama salaf alshalih seperti Ibn Taimiyah (1263-1328), 

Ibnu Qayyim al-Jauziyah (1292-1350), Husein al-Dzahabi (1284-1348), Ibn Katsir 

(1300-1373), Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1792), dan ulama-ulama 

modern, seperti Abdul Aziz Bin Baz (1912-1999), dan Muhammad Nashiruddin al-

Albani (1914-1999). Sedangkan ajaran yang dikembangkannya yaitu mengenai 

tauhid, ahlussunnah wal jama’ah, al-wala wa al-bara, dll.2 

Salah satu di antara ciri khas para pengikut manhaj salaf adalah memiliki 

semangat yang besar dalam menyebarkan akidah, memberikan pengajaran dan 

nasehat bagi umat manusia, memberikan peringatan kepada manusia dari segala 

                                                           
1 Juniawati, (2014), Dakwah Melalui Media Elektronik, Vol.XV, No 2 
2 Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, Mulia dengan Manhaj Salaf, (Bogor: Pustaka At-taqwa, 2008). 
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bentuk bid’ah dan ajaran-ajaran baru, serta berupaya keras untuk membantah orang-

orang yang menyimpang dan orang-orang yang jauh dari ajaran Rosul. Setiap 

perilaku maksiat dan penyimpangan yang dilakukan seorang hamba, pasti akan 

menghasilkan dampak buruk yang membahayakan, minimal kepada diri mereka 

para pelakunya sendiri. Apalagi jika kemaksiatan dan penyimpangan itu merupakan 

sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT, yakni mempersekutukanya dengan 

segala sesuatu yang diciptakan-Nya. Tentunya kemurkaan Allah SWT melebihi 

kemurkaan yang disebabkan kemaksiatan dan kezhaliman lain dari seorang 

manusia yang masih mungkin dimaklumi dan diampuni-Nya.3 

Tauhid adalah sebuah keniscayaan bagi seorang muslim, namun dalam 

realitanya banyak orang muslim yang belum memahami hakikat dan kedudukannya 

sehingga merasa dirinya telah bertauhid, tetapi belum mengenal seluk-beluk tauhid 

dengan jelas4. Manusia itu bermacam-macam, bisa jadi mereka adalah orang yang 

tidak mengerti tauhid secara global maupun terperinci -maka orang semacam ini 

jelas wajib untuk mempelajarinya. Atau mereka adalah orang yang mengerti tauhid 

secara global tetapi tidak secara rinci maka orang semacam ini wajib belajar 

rinciannya. Atau mereka telah mengetahui tauhid secara global dan terperinci maka 

mereka tetap butuh senantiasa diingatkan tentang tauhid serta terus mempelajari 

dan tidak berhenti darinya. 

Dalam rangka pengajaran tauhid kepada masyarakat, upaya dapat dilakukan 

melalui dakwah kepada manusia untuk beribadah kepada Allah SWT adalah karena 

                                                           
3 Willyuddin A.R. Dhani, Bahaya.!!! Tradisi Kemusyrikan Di Sekitar Kita, (Bandung: Abu Hanifah 

Publishing ,2007), h.13 
4 Abu ‘Isa, Mutiara Faidah Kitab Tauhid (Bandung: Pustaka Muslim cet. IV, 2009), h.12 
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inilah tujuan utama dakwah, yaitu untuk mengentaskan manusia dari penghambaan 

kepada selain Allah SWT menuju penghambaan kepada Allah SWT semata. Selain 

itu, tidaklah ada kerusakan dalam urusan dunia yang dialami umat manusia 

melainkan sebab utamanya adalah kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu 

sendiri dalam hal ibadah mereka kepada Rabb Jalla Wa A’la5. Akidah di masa-masa 

nabi, sahabat dan tabiin sangat sederhana sekali. Kaum Muslimin waktu itu 

menerima akidah itu dengan penuh keyakinan secara turun temurun dari nabi ke 

sahabat dari sahabat ke tabiin berdasarkan iman, ikhlas dan yakin, tanpa 

memerlukan argumentasi logika dan filosofis karena pada masa itu mereka belum 

kenal apa yang disebut logika maupun filsafat. 

Salah satu kelompok yang memfokuskan dakwahnya pada tauhid adalah 

kelompok Salafiyah. Salafiyah diperkenalkan di Tunisia pada tahun-tahun awal 

abad kesembilan belas. Aliran salafiyah selanjutnya di dukung dan dikembangkan 

oleh gerakan-gerakan pembaharuan Islam di dunia. Di kawasan Timur Tengah 

aliran itu dikembangkan oleh Syekh Muhammad Abduh Bin Abdul Wahhab, Syekh 

Jamaludin Al-Afgani, Rasyid Ridha dan lain-lain. Salafiyah adalah pelopor 

gerakan-gerakan Ishlah yang muncul menjelang masa-masa kemunduran dan 

kebekuan pemikiran di dunia Islam. Dakwah ini menyerukan agar akidah Islam 

dikembalikan kepada asalnya yang murni dan menekankan pada pemurnian arti 

tauhid dari syirik dengan segala manifestasinya.6 

                                                           
5 Abid bin Abdullah ats-Tsubaii, Qawa’id wa Dhawabith Fiqh ad-Da’wah ‘inda Syaikhil Islam Ibnu 

Taimiyah, (Beirut, Dar Ibnul Jauzi cet I, 1428 H) h.249 
6 Lembaga Penelitian WAMY (World Assembly Moslem Youth), Gerakan Keagamaan dan 

Pemikiran (Akar Ideologi dan Penyebarannya) terj. A. Najiyullah, (Jakarta: Al-Ishlahy Press,1993), 

h.225 
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Jika ditelusuri ke akar sejarahnya, pemikiran para salaf dimulai pada abad ke-

4 H, pada saat ulama-ulama Madzhab Hanbali yang pemikirannya bermuara pada 

Imam Ahmad bin Hanbal. Madzhab ini menghidupkan akidah ulama salaf dan 

memerangi pemahaman yang sesat. Aliran ini kemudian muncul kembali pada abad 

ke-7 H dengan kemunculan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sebagai tokoh 

penggeraknya mendesak kaum muslimin dengan gencar agar kembali pada ajaran 

yang utama, Alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia menginginkan agar 

ajaran Islam itu tidak dipertahankan sebagaimana adanya di dalam masyarakat, 

akan tetapi harus diwujudkan sebagaimana seharusnya seperti yang dikehendaki 

oleh pembawanya, Nabi Muhammad SAW. Itulah ajaran yang telah dipraktekkan 

kaum salaf7. Ajaran Salafiyah menyebar di tanah Arab dan Dunia Muslim lain dan 

ketika berakar, Salafiyah memperoleh ungkapan dan penekanan yang berbeda. Di 

Aljazair, Ibnu Badis memfokuskan upaya reformasinya pada pendidikan sebagai 

sarana melawan kebijakan asimilasionis Prancis dan melestarikan identitas 

nasional, serta memerangi tarekat sufi8. 

Tentang dakwah memberantas tahayul, bid’ah, khurafat dan syirik ini juga di 

terapkan dalam metode dakwah oragnisasi ke islamana yang itu Muhammadiyah 

dan PERSIS, yang dimaksud dengan dakwah salaf disini adalah, dakwah yang di 

bawakan oleh Syeck Muhammad Bin Abdul Wahhab, yang di kenal dengan sebutan 

WAHABI, salafi berbeda dari orang-orang kebanyakan. Mereka ada sebagai sebuah 

subkultur yang eksis dan ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam praktek agama, 

                                                           
7 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.204 
8 John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern (Jakarta: Mizan, Cet.II, 2002), h108 
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mereka meyakini sebagai orang-orang yang masih berada di atas fitrah dan ajaran 

Islam yang masih murni dan selamat. Para sahabat menyaksikan wahyu turun dan 

melihat langsung praktek praktek nabi atas wahyu itu. Mereka kemudian ikut 

mempraktekkan dan meneruskan kepada murid-murid mereka (para tabiin). Murid-

murid merekapun mengajarkan kepada murid-murid mereka lagi (tabi’ut tabi’in). 

Praktek agama mereka, baik itu dalam cara memahami Al-quran dan hadis ataupun 

dalam cara melaksakannya, disebut dengan Salaf. Dan setiap orang setelah mereka, 

siapapun dan dimanapun itu, yang mempraktekkan pemahaman dan cara-cara 

ibadah mereka disebut dengan salafi atau pengikut Salaf. Dengan pengertian seperti 

ini, sampai hari kiamat nanti, orang-orang yang disebut Salafi akan terus ada selama 

ada yang mempraktekkan pemahaman dan praktek ibadah generasi Salaf.9 

Keunikan manhaj dan metode dakwah Salafi menyebabkan kelompok 

dakwah ini mudah diterima sehingga meluas, tidak hanya di wilayah Timur Tengah, 

tetapi merentang jauh sampai ke Amerika, Inggris, Prancis, Belanda. Tentu saja, 

juga di daratan Cina, belahan Afrika Utara, Somalia, Pakistan, India, Semenanjung 

Malaya, dan Indonesia. Untuk kasus Indonesia, gerakan Salafi salafiyah muncul 

sekitar tahun 1980-an, melalui perantaraan sebagian putra-putra Indonesia yang 

lulus dari Universitas Islam Madinah. Mereka terpengaruh dengan para ulama 

salafiyah di Madinah dan mereka sedikit jumlahnya. Pengaruh yang jelas dan 

penyebaran yang bertambah luas dari dakwah salafiah ini juga timbul dari 

penyebaran dan penerjemahan kitab-kitab salafiyah ke dalam bahasa Indonesia dari 

                                                           
9 Ahmad Ramdani, 2005, Enam Pilar Utama Dakwah salaf, “Ter” Mubarak bin M. Bamualim, 

Putaka Imam Syafi’i, Jakarta. 
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para ulama salaf, baik yang lampau maupun ulama pada saat ini. Dari buku-buku 

itulah mereka mengenal manhaj salaf.10 

Menurut manhaj salaf, Islam bukan hanya agama pribadi tetapi juga sebuah 

arus dan ideologi yang harus diperjuangkan agar nilai-nilainya berjalan di muka 

bumi. Yang dituju oleh Islam ialah agar agama hidup dalam kehidupan masyarakat, 

ketatanegaraan, pemerintahan dan perundang-undangan. Sehingga Islam di sebut 

juga sebagai agama rahmatallil’alamin. Dalam Islam, sebagaimana dalam tradisi-

tradisi religius dunia lainnya, ada kecenderungan historis dan objektifikasi yang 

menjadikan agama sebagai sebuah entitas tersendiri diantara aspek-aspek lain 

dalam kehidupan sosial dan personal. Akibatnya kepercayaan dan praktik 

keagamaan muncul sebagai satu segi semata-mata dari kehidupan seseorang. Begitu 

kecenderungan ini intensif, doktrin keagamaan pun menjadi sulit dipisahkan dari 

ideologi. Ideologi sebagai sistem berpikir universal manusia untuk menjelaskan 

kondisi mereka yang berkaitan dengan proses dan dinamika sejarah dalam rangka 

menuju masa depan yang lebih baik. 

Oprasionalisasi wilayah kajian ilmu dakwah yang menjadikan Bandung 

aplikasi epistemologis adalah formatisasi ontology ilmu dakwah (hakikat ilmu 

dakwah). Dalam hal ini, objek ilmu dakwah dapat dibedakan kepada objek material 

dakwah yaitu perilaku keislaman dalam berislam, dan objek formalnya berupa 

perilaku keislaman dalam melakukan Tabligh (tranmisi dan penyebarluasan), 

Irsyad (internalisasi dan bimbingan), Tadbir (rekayasa sumber daya manusia) dan 

                                                           
10 Abdul Qodir Jawas, 2007, Sebagian Di Antara Prinsip Dakwah Ahlul Sunah, dalam majalah Al-

sunnah edisi II. 
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Tathwir (pengembangan kehidupan muslim). Dengan demikian, format ontology 

ilmu dakwah ini menjadi pokok-pokok wilayah kajian ilmu dakwah11 

Dalam memformulasikan teori terhadap objek formal dan material ilmu 

dakwah, terdapat tiga aktivitas penalaran yaitu: metode istinbath, adalah proses 

penalaran dalam memberikan kajian dakwah yang diturunkan dari Al-Qur’an 

sebagai kitab dakwah dan Al-Sunnah penjelasan oprasionalnya yang prosuknya 

menjadi teori utama dakwah (grand theory): metode iqtibas, adalah proses 

penalaran dalam memahami dakwah islam dengan meminjam dan menggunakan 

teori-teori ilmu yang mengkaji perilaku manusia, prosuknya adalah teori menengah 

dakwah, yang meliputi psikologis, sosiologis, antropologi, komunikasi, dan lain-

lain, motedoe istiqra, adalah proses penalaran dalam memahami dakwah islam 

dalam tataran empiric melalui kegiatan penelitian dengan mengambil teori dari 

grand theory dan midle theory.12 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: Bagaimana Fenomenologi Dakwah salaf (Studi Fenomenologi 

Ustadz Abu Haidar As-Sundawy Tentang Dakwah Salaf Di Radio Tarbiyah 

Sunnah). Dari rumusan tersebut, didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengalaman ustadz Abu Haidar As-Sundawy tentang 

dakwah salaf di radio tarbiyah sunnah? 

                                                           
11 Sukriadi Sambas, “Pokok-pokok kajian wilayah ilmu dakwah” ilmu dakwah kajian berbagai aspek 

(Bandung: pustaka bani quraisy, 2004), Hlm 134-135. 
12 Ibid 
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2) Bagaimana pemahaman ustadz Abu Haidar As-Sundawy tentang 

dakwah salaf di radio tarbiyah sunnah? 

3) Bagaimana pemaknaan ustadz Abu Haidar As-Sundawy tentang 

dakwah salaf di radio tarbiyah sunnah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan fokus penelitian diatas, secara umum 

penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan tentang dakwah di 

kalangan salafi. 

1) Untuk Mengetahui ustadz Abu Haidar As-Sundawy tentang dakwah 

salaf di radio tarbiyah sunnah. 

2) Untuk Mengetahui ustadz Abu Haidar As-Sundawy tentang dakwah 

salaf di radio tarbiyah sunnah. 

3) Untuk Mengetahui ustadz Abu Haidar As-Sundawy tentang dakwah 

salaf di radio tarbiyah sunnah. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian, peneliti merujuk kepada dua aspek 

diantaranya: 

1.4.1 Kegunaan Teoristis 

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai 

dakwah salaf. Selain itu diharapkan pula dapat memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan ilmu komunikasi penyiaran islam, khususnya 

mengenai fenomena dakwah dikalangan salaf di radio Tarbiyah Sunnah. Serta 

diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti lain yang 
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melakukan penelitian pada bidang yang sama, dan mampu memberikan suatu 

terobosan baru mengenai dakwah di kalangan salaf. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif 

bagi pengelola Radio Tarbiyah Sunnah dan dapat meningkatkan kualitas 

penerbitan. Selain itu diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan 

pemikiran pada Radio Tarbiyah Sunnah dalam fenomena dakwah di kalangan 

salaf yang akan disampaikan kapada khalayak serta menggambarkan pesan-

pesan dakwah salaf kepada khalayak luas, baik itu dilihat dari kualitas pesan 

ceramah yang di sampaikan atau melalui media-media pendukung dalam 

pesan dakwah salaf di Radio Tarbiyah Sunnah seperti melalui jaringan 

youtube. 

1.5 Landasan Pemikiran 

Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena 

dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena 

tersebut bernilai atau diterima secara estesis. Fenomenologi mencoba mencari 

pemahaman bagaimana manusia mengkontruksi makna dan konsep-konsep 

penting, dalam kerangka intersubjektifitas. 

Fenomenologi tidak saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang harus 

dilakukan, namun juga meliputi tindakan di masa yang akan datang, dilihat dari 

aspek-aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu bersumber dari bagaimana 

seseorang memaknai objek dalam pengalamnya. Oleh karena itu, tidak salah 

apabila fenomenologi juga diartikan sebagai studi tentang makna, di mana makna 
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itu lebih luas dari sekedar bahasa yang mewakilinya. Untuk memahami konsep dari 

fenomenologi, terdapat beberapa konsep yang perlu dipahami. 

Fenomena berasal dari kata Yunani: phaenesthai, yang artinya memunculkan, 

meninggikan, menunjukan dirinya sendiri. Fenomena tiada lain adalah fakta yang 

disadari, dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Jadi suatu objek itu ada dalam 

relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya seperti tampak secara kasat 

mata, melainkan justru ada di depan kesadaran, dan disajikan dengan kesadaran 

pula. 

1.5.1 Landasar Teoritis 

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori fenomenologi menurut Alfred Schutz. Menurut 

Schutz, dunia sosial adalah realitas interpretif.13 

Tindakan manusia serta segala peristiwa yang telah terjadi dianggap 

sebagai sebuah realitas yang bermakna. Individu bisa memberikan makna 

terhadap realitas tersebut. Makna terhadap sebuah realitas dalam teori ini 

bukan hanya makna yang berasal dari individu sendiri namun juga bersifat 

intersubjektif. Individu sebagai anggota masyarakat berbagi presepsi dasar 

mengenai realitas melalui interaksi atau sosialisasi mereka dengan anggota 

masyarakat lainnya.14 

Inti pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial 

melalui penafsiran. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas 

                                                           
13 Engkus Kuswarno, Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, (Widya Padjadjaran:2009), 

H.110 
14 Engkus Kuswarno, Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, (Widya Padjadjaran:2009), 

H.38 
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atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan 

konsep kepekaan yang implisit. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam 

pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan sikap 

terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Schutz mengikuti 

pemikiran Husserl, yaitu proses pemahaman aktual kegiatan kita, dan 

pemberian makna terhadapnya, sehingga ter-refleksi dalam tingkah laku.15 

Schutz mengawali pemikirannya dengan mengatakan bahwa objek 

penelitian ilmu sosial pada dasarnya berhubungan dengan interpretasi 

terhadap realitas. Orang-orang saling terikat ketika membuat interpretasi ini. 

Peneliti berusaha untuk menyamakan persepsi dengan informan. Persamaan 

persepsi dapat terbentuk apabila adanya komunikasi yang terus menerus 

sehingga peneliti dapat menemukan makna dari informan sebagai objek 

penelitian. 

Peneliti harus menggunakan metode interpretasi yang sama dengan 

orang yang diamati, sehingga peneliti bisa masuk ke dalam dunia interpretasi 

dunia orang yang dijadikan objek penelitian. Menurut Schutz, tindakan 

manusia adalah bagian dari posisinya dalam masyarakat16 

Ada dua aspek yang dibahas dalam teori fenomenologi, yaitu: 

1) Aspek intersubjektif, yakni makna subjektif yang terbentuk 

dalam dunia sosial oleh aktor berupa sebuah “kesamaan dan 

kebersamaan”. Pembentukan makna dapat dihasilkan dari proses 

                                                           
15 Engkus Kuswarno. 2013. Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi. Bandung: Widya 

Padjadjaran. h, 18 
16 Engkus Kuswarno, Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, (Widya Padjadjaran:2009), 

H.38 
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berbagi makna antar individu. Individu dalam penelitian ini 

adalah para informan penelitian yang berprofesi sebagai mubalig 

dan mempunyai pengalaman terkait masalah fenomena dakwah 

di kalangan salafi. 

2) Aspek historis, yaitu tindakan yang berorientasi pada waktu. Ada 

dua hal yang dilihat dari aspek historis, yaitu motif tujuan (in 

order to motive) dan motif alasan (because motive). Motif tujuan 

merupakan motif yang dimiliki oleh informan untuk mencapai 

tujuan tertentu ketika mereka menafsirkan dan melakukan sebuah 

tindakan. Motif alasan merupakan pijakan atau pemahaman yang 

melatarbelakangi informan sehingga membentuk pemahaman 

tersendiri dalam menafsirkan tindakan tersebut.17 

Pada tataran teoritis, Schutz memetakan beberapa sifat penting 

pengetahuan akal sehat dan kognisi ini, yaitu: 

Pertama, bahwa pengalaman masa lalu tidak bisa menjadi penuntun 

yang bisa diandalkan bagi masa kini. Jika demikian, objektivitas dan 

tipikalitas objek-objek dan peristiwa-peristiwa sehari-hari dipahami 

berdasarkan penerimaan begitu saja (taken-for-granted). 

Kedua, yang penting dari konteks ini adalah konsep bahwa konstruksi 

(atau pembentukan) objek-objek alamiah dan sosial mau tidak mau mesti 

                                                           
17 Engkus Kuswarno, Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, (Widya Padjadjaran:2009), 

H.38 
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disempurnakan melalui pembaruan tanpa akhir ‘sintesis-sintesis 

pengidentifikasian (syntheses of identification). 

Ketiga, Schutz berpendapat bahwa semua objek dunia sosial dibentuk 

dalam kerangka ‘kekeluargaan dan keakraban’ yang disediakan oleh ‘stok 

pengetahuan yang dimiliki’ yang asal-usulnya bersifat sosial. 

Keempat, stok konstruksi-konstruksi sosial ini dipertahankan dalam 

bentuk yang khas. Pengetahuan khas yang dipakai pelaku untuk menganalisis 

dunia sosial memang tidak begitu tepat dan bisa direvisi, tetapi di dalam sikap 

sehari-hari yang di dalamnya konstruksi-konstruksi berfungsi sebagai sumber 

programatik pengorganisasian tindakan–pertanyaan seperti kebenaran dan 

kegunaan konstruksi ini masih belum bisa dijawab. 

Kelima, meskipun perspektif, biografi, dan motivasi yang berbeda 

mengarahkan pelaku untuk memiliki pengalaman yang tidak identik terhadap 

dunia, tetap saja mereka dapat menganggap pengalaman mereka ‘identik 

untuk semua maksud praktis’.18 

Dari perspektif ini, pengamat ilmiah berurusan dengan cara memaknai 

dan menjadikan dunia sosial bermakna. Fokus kajiannya dicurahkan pada 

cara anggota-anggota dunia sosial memahami dan menindaklanjuti objek 

pengalaman mereka seolah-olah objek pengalaman tersebut merupakan 

benda-benda yang berdiri sendiri dan terlepas dari diri mereka.19 

                                                           
18 Alex Sobur. 2013. Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. H, 61 
19 Alex Sobur. 2013. Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. H, 61 
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Stanly Deetz menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologis. Yang 

pertama pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. 

Kita akan mengetahui dunia ketika berhubungan dengan pengalaman sendiri. 

Yang kedua yakni makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan 

seseorang. Bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan 

maknanya bagi kita dan yang terakhir bahasa merupakan kendaraan makna. 

Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan 

dan mengekspresikan dunia itu. 

Berdasarkan teori fenomenologi Afred Schutz, penelitian ini akan 

menelusuri pemahaman, pemaknaan, dan pengalaman mubalig radio 

tarbiyyah Sunnah tentang dakwah salaf. Diharapkan dalam penelitian ini 

dapat memperoleh gambaran mengenai peliputan peristiwa. 

Dalam peta tradisi teori ilmu sosial terdapat beberapa pendekatan yang 

menjadi landasan pemahaman terhadap gejala sosial yang terdapat dalam 

masyarakat. Salah satu dari pendekatan yang terdapat dalam ilmu sosial itu 

adalah fenomenologi. Fenomenologi secara umum dikenal sebagai 

pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala 

atau fenomena sosial dalam masyarakat. 

Peranan fenomenologi menjadi lebih penting ketika di tempat secara 

praxis sebagai jiwa dari metode penelitian sosial dalam pengamatan terhadap 

pola perilaku seseorang sebagai aktor sosial dalam masyarakat. Namun 

demikian implikasi secara teknis dan praxis dalam melakukan pengamatan 

aktor bukanlah esensi utama dari kajian fenomenologi sebagai perspektif. 
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Fenomenologi Schutz sebenarnya lebih merupakan tawaran akan cara 

pandang baru terhadap fokus kajian penelitian dan penggalian terhadap 

makna yang terbangun dari realitas kehidupan sehari-hari yang terdapat di 

dalam penelitian secara khusus dan dalam kerangka luas pengembangan ilmu 

sosial. 

Dengan demikian, fenomenologi secara kritis dapat diinterpretasikan 

secara luas sebagai sebuah gerakan filsafat secara umum memberikan 

pengaruh emansipatoris secara implikatif kepada metode penelitian sosial. 

Pengaruh tersebut di antaranya menempatkan responden sebagai subyek yang 

menjadi aktor sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pemahaman 

secara mendalam tentang pengaruh perkembangan fenomenologi itu sendiri 

terhadap perkembangan ilmu sosial belum banyak dikaji oleh kalangan 

ilmuwan sosial. Pengkajian yang dimaksud adalah pengkajian secara historis 

sebagai salah satu pendekatan dalam ilmu sosial. 

Salah satu ilmuwan sosial yang berkompeten dalam memberikan 

perhatian pada perkembangan fenomenologi adalah Alfred Schutz. Ia 

mengkaitkan pendekatan fenomenologi dengan ilmu sosial. Selain Schutz, 

sebenarnya ilmuwan sosial yang memberikan perhatian terhadap 

perkembangan fenomenologi cukup banyak, tetapi Schutz adalah salah 

seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam 

menangkap segala gejala yang terjadi di dunia ini. Selain itu Schutz 

menyusun pendekatan fenomenologi secara lebih sistematis, komprehensif, 
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dan praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap 

berbagai gejala (fenomena) dalam dunia sosial. 

Dengan kata lain, buah pemikiran Schutz merupakan sebuah jembatan 

konseptual antara pemikiran fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan 

filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung 

dengan manusia pada tingkat kolektif, yaitu masyarakat. Posisi pemikiran 

Alfred Schutz yang berada di tengah-tengah pemikiran fenomenologi murni 

dengan ilmu sosial menyebabkan buah pemikirannya mengandung konsep 

dari kedua belah pihak. Pihak pertama, fenomenologi murni yang 

mengandung konsep pemikiran filsafat sosial yang bernuansakan pemikiran 

metafisik dan transendental pada satu sisi. Di sisi lain, pemikiran ilmu sosial 

yang berkaitan erat dengan berbagai macam bentuk interaksi dalam 

masyarakat yang tersebar sebagai gejala-gejala dalam dunia sosial. Gejala-

gejala dalam dunia sosial tersebut tidak lain merupakan obyek kajian formal 

(focus of interest) dari fenomenologi sosiologi. 

Selanjutnya akan disinggung mengenai elemen-elemen pemikiran 

fenomenologi sosiologi yang merupakan landasan pendekatan fenomenologi 

sosiologi sebagai sebuah metodologi dalam ilmu sosial. Elemen-elemen 

tersebut adalah konsep berpikir fenomenologi sosiologi yang relevan dengan 

in situ perkembangan fenomenologi sebagai sebuah paradigma yang 

memegan peranan cukup penting dalam sosiologi. 

Berbicara mengenai pemikiran fenomenologi Schutz tidak dapat lepas 

dari relevansinya terhadap tokoh-tokoh fenomenologi pendahulunya. 
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Walaupun pada kenyataannya pemikiran tokoh pendiri fenomenologi 

(founding fathers) sangat bernuansa filsafat sosial dan psikologis, tetapi untuk 

memberikan gambaran terhadap pelacakan jalur-jalur epistimologis 

perkembangan pendekatan ini maka perlu kiranya dikaji lebih lanjut pada 

bagian selanjutnya pada tulisan singkat ini. 

Pengkajian terhadap pemikiran pendiri fenomenologi, atau yang lebih 

dikenal sebagai bapak fenomenologi yaitu Edmund Husserl akan dibahas 

pada pokok bahasan selanjutnya. Di samping itu pembahasan mengenai tokoh 

ilmuwan sosial menjadi titik kritis dan unik pada kajian tentang pemikiran 

fenomenologi sosiologi adalah pemikiran Max Weber. Pada tulisan singkat 

ini permasalahan tersebut akan dikaji secara khusus pada bahasan tersendiri. 

Dalam salah satu petikan kalimat pembukaan dalam bukunya, Friedrich 

mengungkapkan gagasan E.A. Ross tentang pemetaan ilmuwan tersebut. 

Model pertama pemetaan yang di tawarkan oleh Friedrich seperti yang telah 

disebutkan di atas adalah model kenabian. Definisi E.A. Ross yang 

merupakan alinea pembuka dalam Sociology of Sociology adalah”One 

prophesies because persuading others to anticipate the future which he 

foretells his present design” (Friedrich, 1970:57). 

Petikan kalimat tersebut di atas bermaksud mengilustrasikan sebuah 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang ilmuwan untuk memberikan desain 

ramalan yang dapat menyebabkan orang lain mengantisipasi masa depan 

yang dikemukakan jauh dari gambaran saat ini. Kalimat di atas 

menggambarkan pemikiran Friedrich dalam memperkenalkan sebuah model 
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keilmuwan. Model keilmuwan ini ia sebut sebagai model kenabian (prophetic 

mode). Dalam model ini ilmuwan diharapkan dapat melahirkan suatu 

paradigma baru dalam sebuah ilmu. Penemuan ide-ide baru dan kerangka 

berpikir baru oleh tokoh ilmuwan model ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada ilmu yang bersangkutan. Kontribusi yang seterusnya dapat 

dijadikan kerangka dasar pemikiran dalam melakukan pengamatan terhadap 

problematika yang terdapat dalam masyarakat. 

Dalam khasanah metodologi ilmu sosial, fenomenologi merupakan 

salah satu bentuk inovasi karena mampu meninggalkan syarat dalam sebuah 

penelitian yang termanifestasi dengan menggunakan sebuah hipotesa dalam 

kerangka penyusunan. Pendekatan model ini sedikit banyak terpengaruh oleh 

aliran positivistik. Pemikiran kritis yang selanjutnya muncul adalah 

bagaimana perkembangan fenomenologi sebagai sebuah pendekatan dalam 

ilmu sosial mensejajarkan posisinya. Dengan kata lain, pemikiran kritis dari 

tinjauan historis hermeneutis yang akan ditinjau dari tulisan singkat ini sedikit 

banyak juga akan membicarakan perjalanan fenomenologi sebagai sebuah 

pendekatan untuk secara akademis memperjuangkan kepentingan 

emansipatorisnya. 

Implikasi dari wujud perjuangan emansipatoris tersebut termanifestasi 

dalam inovasi pemikiran Edmund Husserl tentang fenomenologi. 

Pemikirannya meletakkan tradisi berpikir fenomenologi yang bersifat 

transendental. Pemikiran transendental ini dibangun berdasarkan konstruksi 

berpikir yang terpengaruh logika positivistik seperti aritmatika dan geometri. 
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Alasan penggunaan logika berpikir fisik positivistik bagi Husserl hanya 

dijadikan jalan menuju ke pemikiran metafisik transendental. Tradisi 

pemikiran ini akhirnya diteruskan oleh Martin Heidegger dan Max Scheler 

yang juga akan dipaparkan pada bagian selanjutnya sebagai bahan yang 

memperkaya perspektif pemikiran fisafat fenomenologi. Pemikiran-

pemikiran fenomenologi Schutz terutama banyak dilandasi oleh pemikiran 

Husserl. Dasar pemikiran Husserl dari fenomenologi yang menggunakan 

unsur metafisik fundamental merupakan kekuatan legitimasi sebagai 

landasan berpikir dari penerus metodologi ini. 

Tujuan dari fenomenalogi adalah untuk mempelajari fenomena 

manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan 

penampilannya, berdasarkan teori-teori kerap maknai kehidupan tidak secara 

apa adanya. Refleksi filosofi tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-

penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, 

dan kebiasaan-kebiasan kita. Maka fenomenolagi menyerukan kembali 

kepada benda-benda itu sendiri, yaitu upaya untuk menumukan kembali dunia 

kehidupan.20 

Fenomenologi Schutz melahirkan konsekuensi pada tingkat metode 

penelitian yang utamanya sangat berpengaruh terhadap sistem pengamatan 

atau observasi khususnya pada penelitian yang mendasarkan diri pada 

penelusuran tentang pemaknaan tindakan. Salah satu tawaran dari 

                                                           
20 Alex Sobur. 2013. Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 
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konsekuensi metode yang ditawarkan melalui model pengamatan yang dibagi 

berdasarkan cara pengamatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. 

Pengamatan langsung biasa dilakukan oleh banyak metode penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti sosial, khususnya yang ingin mengeksplorasi 

pengamatan secara detail mengenai obyek penelitian menurut perspektif 

penelitinya sebagai instrument utama dalam penelitian sosial. Sedang dalam 

pengamatan tidak langsung peran peneliti dengan menggunakan perspektif 

fenomenologi lebih didasarkan pada observasi diri dari responden. Secara 

teknis, metode observasi dalam pengambilan data ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan atau panduan wawancara untuk 

mendapatkan hasil observasi diri dari tindakan responden yang bersangkutan. 

Selain itu, wawancara dapat dilakukan dengan lebih fleksibel dengan cara 

yang bersifat informal sehingga pandangan tentang observasi diri responden 

sesuai dengan sistematikanya sendiri dapat muncul ke permukaan.21 

Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik lisan 

maupun tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi 

inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin, pesan dapat diartikan 

pernyataan yang dihadirkan dalam bentuk lambang-lambang atau simbol-

simbol yang mempunyai arti.22 

Dalam Buku Pengantar Ilmu Komunikasi, pesan yang dimaksud dalam 

proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada 

                                                           
21 Stefanus Nindito, 2005, Fenomenologi Alfred Schutz “Studi Tentang Kontruksi Makna dan 

Realitas dalam Ilmu Sosial, Vol 02, N0 01 
22 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teoridan Praktik, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h.18 
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penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau media 

komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat 

atau propaganda. Pesan pada dasarnya bersifat abstrak. Untuk membuatnya 

konkret agar dapat dikirim dan diterima oleh komunikan, manusia dengan 

akal budinya menciptakan sejumlah lambang komunikasi berupa suara, 

mimik, gerak-gerik, bahas lisan, dan bahasa tulisan.23 

Agar pesan dapat diterima dari pengguna satu ke penggunalain, proses 

pengiriman pesan memerlukan sebuah media perantara agar pesan yang 

dikirimkan oleh sumber (source) dapat diterima dengan baik oleh penerima 

(receiver). Dalam proses pengiriman tersebut, pesan harus dikemas sebaik 

mungkin untuk mengatasi gangguan yang muncul dalam transmisi pesan, 

agar tidak mengakibatkan perbedaan makna yang diterima oleh penerima. 

Secara umum, jenis pesan terbagi menjadi dua, yakni pesan verbal dan 

non-verbal. Pesan verbal adalah jenis pesan yang penyampaiannya 

menggunakan kata-kata, dan dapat dipahami isinya oleh penerima 

berdasarkan apa yang didengarnya. Sedangkan, pesan non-verbal adalah jenis 

pesan yang penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata secara langsung, 

dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan gerak-gerik, tingkah 

laku, mimik wajah, atau ekspresi muka pengirim pesan. Pada pesan non-

verbal mengandalkan indera penglihatan sebagai penangkap stimuli yang 

timbul.24 

                                                           
23 Hafied Cangara Pengertian Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998) h.23 
24 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teoridan Praktik, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), 
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Adapun mengenai pesan dakwah, Isi pesan merupakan inti dari 

aktivitas komunikasi yang dilakukan karena isi pesan itulah yang merupakan 

ide atau gagasan komunikator yangdikomunikasikan kepada komunikan. 

Format pesan dikategorikan kedalam tiga bentuk yaitu, berita, penerangan, 

dan hiburan. Pesan yang dalam penelitian ini adalah termasuk penerangan, 

sedangkan format pesan dalam penerangan aalah memberikan education 

kepada para mad’u.  

Etimologi dakwah berasal dari Bahasa Arab da’a, yad’u, da’watan, 

yang berarti memanggil, menyeru, mengundang, atau mengajak. Dalam 

perkembanganya, dakwah juga diartikan sebagai kegiatan mengajak dan 

mengundang umat manusia kearah kebagikan menuju tuhan secara bersama-

sama, dengan jalan yang bijaksana untuk mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam proses komunikasi terdapat 

komponen yang menjadi syarat terjadinya komunikasi yaitu; komunikator 

(Sendr) yang menyampaikan pesan kepada komunikasi (Receiver) melalui 

media dan kemudian komunikan memberikan feedback atau pesan tersebut 

(effect).25 

Dakwah merupakan proses penyampaian ajaran agama dan 

menegakkan syari’at islam dengan tujuan berusaha mengubah suatu keadaan 

umat yang tidak baik menuju kebaikan dengan menggukana Al-Qur’an dan 

Al-Hadist sebagai pedoman utama. Melalui proses tersebut diharapkan 

perubahan di tengah masyarakat dapat berjalan secara bertahap sesui tipologi 

                                                           
25 Toto Tasmoro, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 9 
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dan kondisi sosialnya. Esensi dakwah terletak pada ajaran yang disampaikan 

sebagai motivasi dan rangsangan serta bimbingan terhadap diri dan orang lain 

untuk bisa menerima ajaran dengan kesadaran penuh agar tumbuh dalam diri 

sesuatu pengetahuan tentang kebenaran ajaran Alloh SWT.26 

Mengenai penjelasan tentang dakwah salaf, diantara karasteristik 

pemikiran yang ada adalah: pemikiran salafi. Yang dimaksud pemikiran salafi 

disini ialah sistem berfikir yang menggambarkan pemahaman yang dianut 

oleh generasi terbaik dalam generasi Islam, yaitu para sahabat dan tabi’in, 

yang merupakan generasi yang terbaik pertama dalam berpegang teguh 

kepada Alquran dan Assunnah. 

Manhaj menurut bahasa artinya jalan yang jelas dan terang sedangkan 

menurut istilah, ialah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang 

digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiah, seperti kaidah-kaidah bahasa 

Arab, ushul ‘aqidah, ushul fiqh dan ushul tafsir dimana dengan ilmu-ilmu ini 

pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan 

benar. artinya jalan atau metode. Dan yang benar adalah jalan hidup yang 

lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat.27 

Sedangkan salaf adalah istilah yang sah, yaitu yang di pakai untuk orang-

orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang 

dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum terjadi 

perselisihan dan perpecahan.28 

                                                           
26 Asmuni Syukir, Dasar- Dasar Strategi DakwahIslam, (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), hh. 51-58 
27 Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, Mulia dengan Manhaj Salaf, (Bogor: Pustaka At-taqwa, 2008), 

h.14 
28 Hulayil, Fawwaz, Manhaj Dakwah Salafiyah, 2003, Pustaka al- Haura; Yogyakarta. 
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Manhaj Salaf memberikan pemahaman yang total kepada manhaj nabi 

Muhammad SAW dan as-salaf as-shalih merupakan kata umum yang 

menunjukkan pelopor Islam yang shalih dan semua orang Islam yang 

mengikuti jalan mereka dalam keyakinan, moral dan tingkah laku. As-shalih 

menunjuk kepada tiga generasi terbaik umat Islam. Mereka itu adalah 

sahabat nabi, tabi’in dan tabi’ut tabi’i. 
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