
ABSTRAK
Vera  Wandah  : Dakwah  di  Kalangan  Milenial  (Studi  tentang  Dinamika
Komunitas Geng  Motor XTC Hijrah di Kota Bandung).

Dakwah  merupakan  usaha  mengajak  manusia  melakukan  kebaikan.
Dakwah era sekarang tidak lagi menjadi aktivitas yang bisa dilakukan oleh kaum
agamawan saja. Individu atau kelompok masyarakat diluar itu memiliki hak dan
kewajiban untuk melaksanakan dakwah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas
masing-masing. Komunitas milenial merupakan salah satu kelompok masyarakat
yang mulai ikut berperan dalam aktvitas dakwah di era sekarang. Komunitas geng
motor  XTC Hijrah  merupakan salah  satu  komunitas  milenial  yang  melakukan
aktivitas dakwah. Komunitas geng motor XTC Hijrah yang memiliki ciri negatif
sebelumnya melakukan praktik dakwah dengan berbagai tantangan.

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  praktik
dakwah  yang  dilakukan  oleh  komunitas  geng  motor  XTC  Hijrah,  dan  untuk
mengetahui  peluang  serta  tantangan  dakwah  yang  didapatkan  oleh  komunitas
geng motor XTC Hijrah.

Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  syntality  group theory atau
teori  sintalitas  kelompok  yang  dikemukakan  oleh  Catell,  teori  menjelaskan
tentang  bagaimana  setiap  individu  yang  berbeda  melakukan  komunikasi
kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Geng motor XTC Hijrah merupakan
komunitas  yang  terdiri  dari  berbagai  individu  yang  berbeda  kemudian  saling
bersinergi  untuk  mencapai  tujuan yang sama.  Metode yang digunakan peniliti
ialah analisis deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai praktik dakwah
komunitas geng motor XTC Hijrah. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan
data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  praktik  dakwah  yang
dilakukan oleh komunitas geng motor XTC Hijrah berupa dakwah  bil  hal dan
dakwah  bil  lisan.  Dalam  dakwah  bil  hal  komunitas  geng  motor  XTC  Hijrah
melakukan  aksi  nyata  berupa  bakti  sosial,  santunan  anak  yatim,  membantu
merenovasi  masjid,  dan  sebagainya.  Dalam dakwah  bil  lisan komunitas  geng
motor XTC Hijrah melakukan ta’lim, tarbiyah, serta dakwah mauidzah hasanah.
Tempat yang dijadikan kegiatan ta’lim dan tarbiyah berpindah-pindah dari rumah
ke  rumah  anggota  komunitas  geng  motor  XTC  Hijrah  setiap  minggunya  di
wilayah kota Bandung. Dengan berbagai tantangan yang didapatkan tidak berhenti
dalam dakwah.
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