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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Dakwah yaitu jalan dibangunnya sistem kehidupan masyarakat untuk umat 

manusia dengan diarahkan menuju penghambaan totalitas dalam semua dimensi 

kehidupan mereka hanya kepada Allah Swt. Ketika dakwah Islam dijauhkan 

oleah manusia, maka egoisme akan menguasi seluruh elemen bangsa ini. 

Egoism inilah yang akan membuat rasa percaya satu sama lain di antara warga 

masyarakat mulai memudar, diputuskannya mahabbah antar keluarga dan 

ikatan kemanusiaan antarmasyarakat mehelah. Padahal dibutuhkan 

kerjasamana antar manusia untuk mengahdapi kesulitan – kesulitan dan 

problem kehidupan. 

Adanya dakwah harapan yang diberikan akan lenyapnya egoisme dari 

masyarakat. Umat dakwah disifati Allah sebagai umat terbaik karena menyuruh 

kepada yang makruf fan mencegak dari yang munkar. Pada dasarnya, semua 

muslim mempunyai peran sebagai juru dakwah, artinya orang yang harus 

menyampaikan atau dikenal sebagai komunikator dakwah (Wahyu Illahi, 2013: 

77). 

Salah satu bagian dari dakwah yaitu tabligh, merupakan ajaran yang 

memiliki ciri – ciri tertentu. Tabligh bersifat incidental, oral, massal, 

seremonial, bahkan kolosal. Terbuka bagi agregat sosial diberbagai kategori.



 

2 

Tabligh pun berhubungan dengan peristiwa penting dalam kehidupan manusia 

secara individual atau kolektif. 

Dilaksanakannya tabligh berdasarkan pola kecenderungan masalah yang 

terjadi di tengah masyararakat secara umum dalam semua segi kehidupan, 

dampaknya pun terasa pada sistem serta sejarah kehidupan jamaah yang 

berkembang. 

Tabligh keahlian pada komunikasi sangat dimanfaatkan oleha para dai atau 

muballigh. Tabligh bil lisan seakan-akan hanya satu-satunya cara yang bisa 

digunakan untuk mensyiar’an ajaran Islam. Padalah para muballigh pun 

mengenal banyak sekali cara yang bisa dijadikan pendekatan untuk menyeru 

manusia melakukan kebaikan misalnya pendekatan dengan cara perbuatan (bil 

hal) ataupun pendekatan dengan uswah.  (Asep Saeful, 2012: 19). 

Kegiatan tabligh, muballigh memfokuskan perhatian kepada 

pengembangan penyampaian tabligh merupakan poin penting, sebab berhasil 

tidaknya kegiatan tersebut sangat ditentukan oleh strategi dalam penyampaian 

tabligh tersebut. Seseorang da’i, harus memiliki metode atau sarana yang 

efektif, sehingga ia dapat menyampaikan pemahaman Islamnya dengan bijak. 

Sebagai imam atau panutan para da’I, strategi tabligh sudah diterapkan dengan 

bijak oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan melalui beliau Allah 

memberi manfaat pada hamba-Nya serta mereka diselamatkan dari syirik 

menuju tauhid. Strategi beliau tersebut sangat bermanfaat untuk menyukseskan 

dakwahnya, membagun negaranya, menguatkan kekuasaannya, dan 

meninggikan kedudukannya. 
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Pentingnya strategi tabligh agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. 

Maksud dari kekeliruan ini merupakan gagal pahamnya masyarakat terhadap 

pesan yang disampaikan seorang mubaligh pada proses pemahaman. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman tentang 

komunikasi oleh para da’i. Ini akan berakibat pada pemahaman masyarakat itu 

sendiri dengan dampak seperti tidak efektifnya proses tabligh tersebut karena 

kurang menarik. Oleh karena itu melihat pada saat ini banyak sekali 

bermunculan para da’I atau mubaligh ditengah masyarakat Indonesia dengan 

strategi tabligh serta ciri khas masing – masing dalam penyampaiannya seperti 

Alm. Ustadz Zainudin MZ yang terkenal dengan da’I sejuta umat karena mudah 

dipahami oleh para mad’unya, lalu Aa Gym yang terkenal dengan manajemen 

qalbunya, dan masih banyak lagi para mubaligh yang memiliki keunikan dalam 

bertabligh untuk menarik perhatian para masyarakatnya. 

Tugas yang paling utama dalam tabligh yaitu ranah kognitif (pemahaman 

dan pemikiran), bukan afektif (sikap) ataupun behavioral (perilaku) mitra 

dakwah (Aziz, 2019: 23). 

Salah satu mubaligh yang menyampaikan syiar Islam dengan baik yaitu 

Ustadz Syihabuddin beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al Faqih 2 

yang beralamat di Gang Kosambi, Cibiru Kota Bandung yang memiliki santri 

mayoritas mahasiswa UIN Bandung yang berasal dari berbagai daerah. 

Di usia yang terbilang muda beliau sudah menjadi salah satu muballigh 

yang menyampaikan dakwah atau mengajarkan ilmu – ilmu tentang Islam 

secara langsung kepada masyarakat di sekitarnya.  
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Bentuk penyampaian tabligh Ustadz Syihabbudin ini banyak memberikan 

dampak positif dikalangan masyarakat Pesantren Al – Faqih 2 dan juga para 

masyarakatnya. Cara beliau menyampaikan pemahaman Keislaman kepada 

masyarakat dengan mengadakan kegiatan mengaji bagi para santrinya serta 

selalu mengadakan pengajian ibu – ibu pada hari minggu, lalu mengadakan pula 

pengajian untuk anak – anak, serta disetiap kegiatan yang akan dilaksanakan di 

pesantren selalu melibatkan warga sekitar, beliau pun selalu berbaur dengan 

masyarakat sehingga tidak ada sekat antara ia dan masyarakatnya. Tak jarang 

pula beliau dipanggil ke luar daerah untuk mensyiarkan Islam. 

Ustadz Syihabbudin memberikan materi tabligh yang disajikan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, beliau pun tidak memungut atau gratis pada 

masyarakatnya serta santrinya. Lalu beliau pun dikenal oleh masyarakat sebagai 

ustadz yang serba bisa.  

Hal itulah yang menjadikan beliau banyak memberikan dampak dan respon 

positif di kalangan masyarakat yang berada di sekitar Pesantren Al-Faqih. 

Sebab  setelah beliau datang untuk berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam 

sedikit demi sedikit moral dan akhlak masyarakat bisa diperbaiki., dan juga 

pemahaman mengenai Islam yang beliau sampaikan mudah dimengerti dan 

terima oleh warga sekitar. Oleh karena itu melihat dampak dan respon positif 

dari masyarakat serta santri terhadap dakwah beliau, menarik perhatian peniliti 

untuk mencari tahu bagaimana proses penyampaian tabligh yang dilakukan oleh 

Ustadz Syihabbudin dalam membangun ghirah Keislaman masyarakat ? 

Bagaimana pendekatan tabligh yang diterapkan oleh Ustadz Syihabbudin dalam 



 

5 

membangun ghirah Keislaman masyarakat ? dan bagaimana metode tabligh 

yang diterapkan Ustadz Syihabbudin dalam membangun ghirah Keislaman 

masyarakat ?  Berdasarkan rasa keingintahuan penulis, maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul “Strategi Tabligh Ustadz Syihabbudin 

Dalam Membangun Ghirah Keislaman Masyarakat”. Sekitar Pondok Pesantren 

Al – Faqih 2 Cibiru Bandung. Penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan agar 

memberikan informasi tentang perlunya pendekatan dan metode strategi 

penyampaian tabligh bagi para mubaligh agar dilakukan efektif serta dapat 

diterima oleh berbagai kalangan dengan mudah. 

 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitan ini hanya 

pada strategi tabligh yang diterapkan oleh Ustadz Syihabbudin dalam 

membangun ghirah Keislaman masyarakat mengenai : 

1. Bagaimana proses penyampaian tabligh yang dilakukan oleh Ustadz 

Syihabbudin dalam membangun ghirah Keislaman masyarakat ?  

2. Bagaimana metode yang diterapkan oleh Ustadz Syihabbudin dalam 

membangun ghirah Keislaman masyarakat ?  

3. Bagaimana pendekatan tabligh yang diterapkan Ustadz Syihabbudin dalam 

membangun ghirah Keislaman masyarakat ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berpijak pada fokus penelitian di atas, secara garis besar tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Mengetahui proses penyampaian tabligh yang dilakukan oleh Ustadz 

Syihabbudin dalam membangun ghirah Keislaman masyarakat. 

2. Mengetahui pendekatan tabligh yang diterapkan oleh Ustadz Syihabbudin 

dalam membangun ghirah Keislaman masyarakat. 

3. Mengetahui metode tabligh yang diterapkan Ustadz Syihabbudin dalam 

membangun ghirah Keislaman masyarakat. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Sebuah penelitian tentu diharapkan adanya kegunaan atau manfaat dari hasil 

penelitian baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, 

khazanah ilmu pengetahuan strategi tabligh seorang mubaligh dalam 

membangun ghirah Keislaman dikalangan masyarakat dan upaya 

menyelesaikan problematika umat. 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan tentang strategi tabligh khusunya bagi penulis umumnya bagi 

pembaca, serta bisa menarik minat pembaca untuk penelitian selanjutnya 

terkait fenomena dan permasalahan yang sama. 
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1.5. Landasan Penelitian 

1.5.1. Landasan Teoritis 

Strategi adalah tindakan yang direncanakan (rangkaian kegiatan dakwah) 

termasuk pemilihan metode serta pemanfaatam sumber daya atau kekuatan. 

Oleh karena itu, strategi yaitu proses menyusun perencanaan kerja, namun 

tindakan belum dilakukan. Dengan menyusun strategi bertujuan untuk 

tercapaikan suatu tujuan. Yang berarti, arah dari semua keputusan menyusun 

strategi yaitu tujuan yang tercapai. Dengan demikian, sebelum strategi 

ditentukan, perlu merumuskan tujuan yang jelas serta keberhasilannya dapat 

diukur (Sanjaya, 2007: 124) 

Tabligh, keahlian pada komunikasi sangat dimanfaatkan oleha para dai 

atau muballigh. Tabligh bil lisan seakan-akan hanya satu-satunya cara yang 

bisa digunakan untuk mensyiar’an ajaran Islam. Padalah para muballigh pun 

mengenal banyak sekali cara yang bisa dijadikan pendekatan untuk menyeru 

manusia melakukan kebaikan misalnya pendekatan dengan cara perbuatan (bil 

hal) ataupun pendekatan dengan uswah.   (Asep Saeful, 2012: 19). Dengan 

demikan, dengan strategi komunikasi adalah paduan perencanaan komunikasi 

(communication planning) dengan manajemen komunikasi (management of 

communication) bertujuan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

Middelton salah satu pakar mendefinisikan “Strategi berkomunikasi 

merupakan perpaduan yang paling baik dari berbagai komponen komunikasi 

dimulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada 
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pengaruh (efek) yang dirancang agar tercapai tujuan komunikasi yang optimal 

(Cangara, 2012: 61).  

Strategi komunikasi tersebut harus dikaitkan oleh teori yang sesuai, karena 

teori yaitu pengetahuan yang didasari oleh pengalaman yang telah diuji 

kebenarnnya. Deddy Mulyana mengatakan dalam bukunya yang berjudul Ilmu 

Komunikasi Suatu Pengantar bahwa pendapat Harold Lasswel komunikasi 

digambarkan dengan cara yang baik yaitu dengan menjawab pertanyaan – 

pertanyaan seperti Who Says What In Wich Channel to Whom  With What 

Effect atau siapa yang mengatakan, dengan saluran apa, kepada siapa dengan 

pengaruh bagaimana (Deddy, 2013: 69)  

Definisi Laswell tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa dalam 

berkomunikasi memerlukan lima elemen yang saling berkesinambungan. 

Pertama, sumber atau dikenal juga narasumber, atau komunikator. Kedua, 

yaitu pesan atau materi yang disampaikan komunikator pada komunikan. 

Ketiga, media atau saluran yang biasanya dipakai pembicara untuk 

menyampaikan pesan komunikasi pada khalayak. Keempat, orang yang 

menerima pesan komunikasi atau dikenal sebagai pendengar, khalayak atau 

komunikan. Kelima, dampak atau efek yakni sesuatu pengaruh yang dapat 

terjadi setelah pendengar menerima pesan komunikasi dari pembicara. 

Gambar 1.1  Komponen Komunikasi (Tabligh) 

Komunikator

(Mubaligh)

Pesan

(Maudlu)

Media 

(Wasillah)

Komunikan

(Masyarakat)

Efek

(Pengaruh)
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Maka, dapat ditarik kesimpulan dari teori yang telah diuraikan  bahwa 

dakwah yaitu sesuatu proses yang kompleks. Penyebah proses dapat  terjadi 

karena terjadi interaksi dari unsur dakwah itu sendiri yang diantaranya : da’i 

(subjek dakwah), mad’u (objek dakwah), maudu’ (materi dakwah), wasilah 

(media dakwah), uslub (metode dakwah). Unsur – unsur tersebut yaitu sebuah 

system dakwah yang saling berkaitan dan saling mengaruhi dalam perjalan 

kegiatan dakwah (Apud, 2018: 338). 

Ahmad Mubarok mengatakan alam buku Psikologi Dakwah bahwa 

kegiatan dakwah merupaan kegiatan komunikasi, dimana dikomunikasikannya 

suatu pesan atau materi dakwah dilakukan seorang da’i pada mad’u secara 

individu maupun kelompok. Secara teknik dakwah yaitu komunikasi antara 

da’i dan mad’u.  

Seorang mubaligh pun harus memiliki konsep teori komunikasi untuk 

menjadi strategi tabligh yang akan ia terapkan dalam mensyiarkan agama 

Islam. 

Konsep komunikasi antar pribadi (interpersonal communication) yakni 

komunikasi antar setiap orang dengan cara tatap muka atau langsung, dengan 

cara itu setiap orang yang melakukan komunikasi interpersonal dapat 

memahami reaksi dari lawan bicaranya, baik secara verbal maupun non verbal. 

(Mulyana, 2013: 81). 

Kegiatan berkomunikasi interpersonal yang biasanya orang gunakan setaip 

harinya tentu memiliki suatu tujuan atau sesuai yang diharapkan. Tujuan 

komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dapat menciptakan saling 
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pengertian di antara pihak yang terlibat. Dengan komunikasi interpersonal 

hubungan kemanusiaan dapat ditingkatkan di antara pihak – pihak yang 

berkomunikasi. 

Komunikasi interpersonal pun menjadi salah satu strategi tabligh rasulullah 

yang paling penting, utamanya ketika periode Mekkah, dalam tahap pertama 

sekali Islam disebarkan dimulai dari keluarga dengan cara semubnyi-

sembunyi. Dakwah ketika itu melakukan dakwah dengan menggunakan kontek 

dakwah fardhiyah dimana dakwah dilaksanakan mubaligh pada seorang mad’u 

ketika suasana dialogis serta secara  langsung. Dakwah fardhiyah yang 

dilakukan seorang mubaligh sama saja dengan melakukan komunikasi 

interpersonal. 

Arti dan makna kata ghirah, mengutik dari yang dijelaskan oleh Buya 

Hamka dalam buku yang dikarangnya berjudul Ghirah dan Tantangan 

Terhadap Islam. Buya Hamka memaparkan bahwa ghirah yakni orang beriman 

yang merasakan cemburu. Namun bisa diartikan juga menjadi sebuah 

semangat. Bahkan, ghirah digambarkan oleh beliau seperti nyawanya umat 

muslim. 

Hingga beliau menganggap umat Islam yang kehilangan ghirah mirip 

seperti mayat. Jika hal tersebut terjadi, beliau mengatakan, "Ucapkanlah takbir 

empat kali ke dalam tubuh umat Islam itu. Kocongkan kain kafannya lalu 

masukkan ke dalam keranda dan hantarkan ke kuburan." Dari yang telah 

dijelaskannya, Buya Hamka pun mengingatkan bahwa semangat ghirah harus 

diamalkan dengan cara yang santun. Perumpamaannya seperti ketika kita 
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memiliki seorang kekasih. Jika ada orang yang menggoda kekasih kita, kita 

tidak boleh langsung memukulnya apalagi sampai membunuhnya.  

1.5.2. Kerangka konseptual 

Asal kata tabligh yaitu dari akar kata ballagha, yuballighu, tablighan, yang 

artinya menyampikan. Tabligh yakni kata kerja berbentuk transitif yang 

artinya menyampaikan ataupun melaporkan. Dalam konteks ajaran Islam, 

tabligh merupakan suatu proses dalam penyampaian dan penyiaran tentang 

ajaran – ajaran Islam pada umat manusia (Ismi, 2019: 405)  

Konsep yang akan dibahas pada peneliti ini adalah strategi tabligh yang 

digunakan oleh Ustadz Syihabbudin dalam membangun ghirah Keislaman 

masyarakatnya. Adapun strategi yakni suatu tahapan atau rencana – rencana 

agar tujuan tertentu dapat terwujud. Kata strategi asalnya dari bahasa Yunani, 

yaitu Strategia yang memiliki arti seni dalam memimpin pasukan atau 

kepemimpinan. 

Strategi hakekatnya merupakan perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) agar suatu tujuan dapat tercapai. Namun, jika ingin mencapai 

tujuan tersebut. Fungsi strategi bukan hanya peta jalan yang menunjukan arah 

saja, tetapi harus memperlihatkan taktik operasionalnya. 

Menurut Moh. Alil Aziz (2019: 353-356) strategi dakwah dapat ditentukan 

berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 129 : 

يِهْم ۚ إِنََّك َربَّنَا َواْبعَْث فِيِهْم َرُسوًلا ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتَِك َويُعَل ُِمُهُم اْلِكتَاَب  َواْلِحْكَمةَ َويَُزك ِ

 أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيم
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Artinya: Ya Tuhan kami, utuslah ditengah mereka sesorang Rasul dari 

kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-

Mu dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah kepada mereka, dan 

mensucikan mereka. Sungguh, Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 

(Terj. Al-Mu’asir, 2017: 20) 

 

Lalu QS. Al – Baqarah ayat 151 : 

يُكْم َويُعَل ُِمُكُم ا ْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويُعَل ُِمُكْم َكَما أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوًلا ِمْنُكْم يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَاتِنَا َويَُزك ِ

 َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُمونَ 

Artinya: Sebagaimana Kami telah Mengutus kepadamu seorang Rasul 

(Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, 

menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Al-Qur’an dan Hikmah 

(Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. (Terj. Al-Mu’asir, 

2017: 23) 
Kemudian QS. Ali – Imran ayat 164 : 

 ْم َويُعَل ُِمُهمُ يهِ لَقَدْ َمنَّ اللَّهُ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِذْ بَعََث فِيِهْم َرُسوًلا ِمْن أَْنفُِسِهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِهِ َويَُزك ِ 

 اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضََلٍل ُمبِينٍ 

Artinya: Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman 

ketika (Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) ditengah-tengah mereka 

dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-

Nya, menyucikan jiwa mereka, mengajarkan kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah 

(Sunnah) kepada mereka meskipun sebelum mereka benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata. (Terj. Al-Mu’asir, 2017: 71) 

 

Dan al-Jumu’ah ayat 2 : 

يِهْم َويُعَل ُِمُهُم اْلِكتَابَ  ي ِيَن َرُسوًلا ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزك ِ  َواْلِحْكَمةَ ُهَو الَِّذي بَعََث فِي اْْلُم ِ

 َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضََلٍل ُمبِينٍ 

Artinya: Allah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf 

dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-

Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan Kitab dan Hikmah (Sunnah) 

kepada meraka meskipun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. 

(Terj. Al-Mu’asir, 2017: 553) 

 

Ayat – ayat tersebut terdapat tiga strategi dakwah, yaitu:  
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a) Strategi tilawah  

Strategi tilawah merupakan objek dakwah diminta oleh pendakwah 

didengarkan atau pesan yang ditulis pendakwah dapat dibaca sendiri oleh 

mitra dakwah. Demikian ini merupakan transfer pesan dakwah dengan 

lisan dan tulisan.  

b) Strategi tazkiyah 

Strategi tazkiyah merupakan salah satu strategi dengan jiwanya 

disucikan dari segala kotoran yang bisa timbul berbagai masalah bahkan 

dapat timbul penyakit baik penyakit hati ataupun fisik.  

c) Strategi ta’lim  

Strategi ta’lim merupakan strategi pengajaran yang bersifat mendalam, 

yang dilakukan secara formal dan sistematis. 

Tabligh artinnya menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah cara 

disampaikan/disebarluaskan ajaran Islam dengan dakwah yang berbentuk 

melalui media mimbar atau media massa, biasanya sasaran dakwah berupa 

kelompok atau khalayak. Tabligh dilakukan atas dasar pola kecenderungan 

masalah yang berkembang pada masyarakat secara umum dalam semua segi 

kehidupan yang berdampak pada arah perkembangan sistem dan sejarah 

kehidupan Jemaah. Pelakukanya disebut mubaligh (Tata, 2015: 33).  

Kata muballigh yang terdapat pada kamus lengkap bahasa Indonesia berarti 

orang yang menyampaikan dakwah atau pendakwah. Maka, artinya mubaligh 

merupakan orang yang menyeru pada individu lain atau kelompok baik itu 

lisan, tulisan maupun  perbuatan untuk mensyiarkan ajaran Islam. 
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Seorang mubaligh sangat diperlukan pengetahuan dan kecakapan dibidang 

metodologi dalam menentukan strategi tablighnya sangat. Selain itu, apabila 

berdasarkan pola pikir sistem metodologi yang salah satu komponennya. Oleh 

sebab itu, peran serta kedudukan metodologi setara atau setingkat dengan 

komponen lainnya, seperti tujuan tabligh, sasaran (masyarakat), subyek tabligh 

(mubaligh), dan lainnya. Sebagai landasan untuk setiap mubalighan dalam 

melakukan aktivitas tabligh, termasuk untuk memilih cara penyampaian pesan 

tabligh, langkah – langkah, strategi, teknik serta pola tabligh yang 

diuraikannya, maka terdapat prinsip metode tabligh yang dapat diambil untuk 

dipahami. Prinsip metode tabligh ini mengacu pada sumber pokok ajaran yakni 

Al – Qur’an dan al – Sunnah (Enjang AS dan Aliyudin, 2009: 87). 

Lihat saja bagaimana potret Rasulullah SAW bersama sahabat yang 

berhasil meyebarkan dakwah Islam ke semenanjung Arabia. Menurut Mas’ud, 

paling tidak ada lima hal untuk membangkitkan ghirah Islam diantaranya : 

a) Pertama, mencintai Allah SWT dan mengikuti jejak serta perjuangan Nabi 

Muhammad SAW, sebagaimana yang terekam dalam petikan ayat berikut:  

م  َرِحي فُور  غَ  َواللَّهُ  ۗ   ذُنُوبَُكمْ  لَُكمْ  َويَْغِفرْ  اللَّهُ  يُْحبِْبُكمُ  فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ  تُِحبُّونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  قُلْ   

Artinya: “Katakanlah (Muhammad): “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah 

aku, pasti Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Ali Imran [3] :31). (Terj. Al-Mu’asir, 

2017: 54) 

 

b) Kedua, iman yang tangguh dan kokoh, tanpa iman yang tangguh, pasti 

ghirah keberislaman kita kurang kuat. Seperti yang terlukis dalam QS Al-

Baqarah [2] : 165) : 
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ِ اللَِّه ۖ َوالَِّذيَن آَمنُوا أَ  َشدُّ ُحبًّا َوِمَن النَّاِس َمْن يَتَِّخذُ ِمْن دُوِن اللَِّه أَْندَاداا يُِحبُّونَُهْم َكُحب 

ةَ ِللَِّه َجِميعاا َوأَنَّ اللَّهَ َشِديدُ  اْلعَذَابِ ِللَِّه   َولَْو يََرى الَِّذيَن َظلَُموا إِْذ يََرْوَن اْلعَذَاَب أَنَّ اْلقُوَّ  

Artinya: Di antara manusia yang menyembah tandingan-tandingan selain 

Allah, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang 

beriman sangat besar  cintanya kepada Allah. Seandainya orang-orang 

zalim itu mengetahui, ketika mereka melihat azab bahwa  semua kekuatan 

itu milik Allah dan azab Allah sangat, pasti mereka menyesal. (Terj. Al-

Mu’asir, 2017: 25) 
c) Ketiga, berbuat kebaikan/kebajikan kepada sesama. Seperti yang 

dilukiskan dalam QS. Al-Baqarah [2] : 195.  

نَ ْحِسنِيَوأَْنِفقُوا فِي َسبِيِل اللَِّه َوًَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة ۛ َوأَْحِسنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُِحبُّ اْلمُ   

Artinya: Infaqkan hartamu di jalan Allah, jangan menjatuhkan dirimu 

dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya, Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat baik. (Terj. Al-Mu’asir, 2017: 30) 

 Al-Qur’an tidak menggunakan istilah hasan (baik), tetapi muhsinin 

(orang-orang yang berbuat kebaikan). Kita diperintahkan untuk berbuat 

kebaikan, bukan sebaliknya melakukan kerusakan, atau hal yang destruktif 

(at-tahlukah). 

d) Keempat, cinta kebersihan jiwa raga dan kesucian lahir batin. 

e) Kelima, melakukan amar makruf dan nahi mungkar. 

Seorang mubaligh harus mempunyai metode sebab suatu materi dakwah 

meskipun isi pesannya baik, tapi jika cara menyampaiknya menggunakan 

metode yang salah, maka pada jamaah pun tidak dapat menerima serta 

memahami pesan dawak tersebut dengan benar. Karena tabligh adalah salah 

satu bagian dari dakwah sehinnga menggunakan metode yang merujuk pada 

QS. An – Nahl ayat 125 :  
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َو  هُ اْدُع إِلَٰى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربَّكَ 

 أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه ۖ َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 

Artinya : Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya, Tuhanmu, Allah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari 

jalan-Nya dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 

(Terj. Al-Mu’asir, 2017: 261) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat tiga metode dakwah yang di 

sesuaikan dengan kondisi objek dakwah, yaitu hikmah, maw’izah al-Hasanah, 

dan mujadalah (Tata S, 2015: 30) 

a) Metode hikmah yakni sebuah metode dalam berdakwah yang bersifat 

persuasive yang bertumpu pada human oriented sehingga konsekuesnsi 

logisnya adalah pengakuan terhadap hak – hak yang bersifat demokratis 

agar fungsi dakwah yang bersifat informatif dapat diterima dengan baik. 

b) Metode Maw’izah al-Hasanah yaitu memberikan yang nasihat baik pada 

orang lain dengan menggunakan cara yang baik, yakni menyampaikan 

pentujuk kearah yang lebih baik dengan bahasa serta kata-kata yang baik 

pula, sehingga dapat diterima dengan baik oleh objek dakwah serta dapat 

mengikuti ajaran yang telah disampaikan.  

c) Metode Mujadalah merupakan mendiskusikan sesuatu dengan baik seperti 

bertukar pikiran dan berdebat dengan cara yang baik dan tidak memberi 

tekanan pada sasaran dakwah. Sehingga objek dakwah akan merasanya 

nyaman ketika proses diskusi berlangsung. 

Ketiga metode tersebut seorang mubaligh pun dalam bertabligh harus 

menggunakan pendekatan (approach) yang tepat. Pendekatan dakwah yaitu 
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seorang mubaligh melakukan cara agar tercapai suatu tujuan tertentu 

berdasarkan hikmah serta kasih sayang. Atau bisa disebut pendekatan dakwah 

harus Dengan kata lain pendekatan dakwah harus berdasar pada suatu 

pandangan human oriented dengan memperoleh penghargaan yang mulia atas 

diri manusia. Pendekatan terfokus pada objek dakwah yang lain dengan 

menggunakan kehidupaan sosial kemasyarakatan (Tutty, 1997: 25). Pendekatan 

dakwah terbagi dalam 3 macam antara lain pendekatan budaya, pendekatan 

pendidikan, dan pendekatan psikologis. Sebagai syarat mutlak kesempurnaan 

serta keselamatan hidup masyarakat. Pendekatan dakwah seperti ini 

diantaranya: pendekatan sosial – politik, pendekatan sosial – budaya, 

pendekatan sosial – ekonomi, dan pendekatan sosial – psikologi, lalu diringkas 

menjadi dua pendekatan yakni pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan 

structural atau pendekatan politik. Harus ada para politikus dalam legislative 

yang berjuang membuat undang – undang yang menjamin kehidupan yang lebih 

Islami. Dan pendekatan kultural atau sosial – budaya dengan moral masyarakat 

dibangun, diberikan pendidikan yang memadai untuk bentuk sumber daya 

manusia yang bekualitas dan sebagainya (Aziz, 2019: 347 – 348) 

1.5.3. Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang mejadi referensi penulis dalam 

menyusun penelitian ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh : 

Pertama, Duroh Siti Murodah pada tahun 2018 dengan judul “Strategi 

Tabligh K. H. Ahmad Haedar Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan 

Masyarakat” penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui strategi tabligh 
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yang digunakan oleh K.H Ahmad Haedar. Secara detail tujuan peneliti ini untuk 

mengetahui K.H Ahmad Haedar menggunakan strategi penggunaan media dan 

strategi penggunaan metode dalam meningkatkan pemahaman keagamaan di 

lingkungan Sartitem. Teori yang mendasari penelitian ini yakni teori Retorika 

yang dikemukakan oleh Aristoteles. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif. Strategi penyampaian pesan yang 

digunakan oleh K. H. Ahmad yakni penyampaian informatif dan persuasif. Lalu 

mengggunakan metode bil Hikmah, Mauizatul Hasanah, dan Mujadalah billati 

Hiya Ahsan. Dengan bentuk ceramah, bimbingan, diskusi dan pemberdayaan 

masyarakat. Sedangkan media yang digunakan berupa speaker, mimbar, 

majalah dan media temuan yakni lapangan olahraga. Alasan penulis memakai 

penelitian Durah Sit Murodah sebagai tinjauan terdahulu karena penelitiannya 

hampir mirip dengan yang diteliti oleh penulis, yakni sama-sama meneliti 

tentang strategi tabligh yang lebih menekankan pada subjek peneliti dan metode 

yang digunakan. Namun bedanya dari segi teori yang dipakai oleh peneliti dan 

juga pendekatannya. 

Kedua, penelitian Hilda Monica Lumova pada tahun 2014 dengan judul 

“Peranan Tabligh Ustadz Useh Ahmad Ahwasy Dalam Meningkatkan 

Pemahaman Keagamaan di Pondok Pesantren Asy – Syathibyyah”. Pendekatan 

yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diuji merupakan 

deskiptif. Hasil penelitian menyimpulkan upaya Ustadz Useh Ahmad Ahwasy 

dalam tabligh untuk pemahaman keagamaan pada ibu – ibu ditingkatkan dengan 

materi ceramah yang relevan. Cara menyampaikan materinya pun tergantung 
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moment serta keadaan mad’u. Gaya ceramahnya humor sehingga mad’u tidak 

bosan ketika mendengarkan ceramahnya. Alasan penulis memakai penelitian 

Hilda Monica Lumova sebagai tinjauan terdahulu karena penelitiannya hampir 

mirip dengan yang diteliti oleh penulis, yakni sama-sama meneliti tentang 

tabligh yang mengacu subjek peneliti. Namun bedanya dari segi metode dan 

juga teori yang dipakai oleh peneliti dan juga pendekatannya. 

 

1.6. Langkah – Langkah Penelitian 

1.6.1. Lokasi penelitian 

Lokasi yang akan di teliti oleh peneliti adalah sekitar Pondok Pesantren Al 

– Faqih 2 Gang Kosambi, Kel. Pasir Biru Kec. Cibiru. 

1.6.2. Paradigma dan Pendekatan  

Peneliti menggunakan pendekatan alamiah. Paradigm alamiah ini letak 

fokusnya pada kenyataan jamak yang umpanya susunan lapisan kulit bawang, 

atau layaknya sarang, namun saling menolong satu sama lain. Pada tiap lapisan 

menyimpan perspektif kenyataan yang beda serta menganggap tidak ada lapisan 

yang lebih baik dari yang lain. Fenomena tidak dapat berkonvergensi pada suatu 

bentuk, yakni bentuk kebenaran, tapi berdivergensi menjadi berbagai bentuk, 

yakni bentuk kebenaran jamak. Selanjutanya, tidak dapat mengurangkai atau 

memahami lapisan – lapisan itu dari segi variable bebas dan terikat secara 

terpisah, tapi terkait secara erat dan membentuk suatu pola kebenaran. Pola ini 

yang perlu ditelaah dengan lebih menekankan pada verstehen ataupun 

pengertian daripada untuk keperluan prediksi dan kontrol (Lexy, 2019: 54) 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualiataif, yakni dengan memakai 

data kualitatif yang isinya tidak menggunakan angka-angka, melainkan 

menggunakan gambaran serta kata-kata. 

Secara terminologi pendekaan kualitatif yakni pendekatan dengan metode 

hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang 

ditemukan dilapangan (Sugiono, 2012: 8). 

1.6.3. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode deskriptif yang 

berarti suatu metode yang mengarahkan peneliti untuk mengeskplorasi atau 

memotret situasi sosial yang akan diteliti secara keseluruhan, luas serta 

mendalam (Sugiono, 2012: 209) 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual serta akurat tentang menyelidiki fakta, sifat 

dan hubungan antar fenomena. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti 

diharapkan mampu menggali situasi sosial yang terjadi di lingkungan ustadz 

Syihabuddin dalam mengembangkan tablighya. Adapun alasan metode ini 

digunakan karena dianggap mampu untuk mengungkap, menggali, informasi 

secara mendalam tentang permasalah yang diteliti. 

1.6.4. Jenis Data dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, sifatnya deskriptif, 

dengan mengamati kata-kata dalam bentuk lisan dan perilaku seseorang. Dalam 

penelitian ini data yang didapat menggunakan data untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang diajukan. Secara kualitatif data tersebut diantaranya : 
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a) Proses penyampaian tabligh yang dilakukan oleh Ustadz Syihabbudin 

dalam membangun ghirah Keislaman masyarakat. 

b) Metode yang diterapkan oleh Ustadz Syihabbudin dalam membangun 

ghirah keislaman masyarakat. 

c) Pendekatan tabligh yang diterapkan Ustadz Syihabbudin dalam 

membangun ghirah keislaman masyarakat. 

 Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber data data 

primer dan data sekunder. Peneliti langsung mengumpulkan data-data dari 

sumber pertama atau tempat objek penelitian (Sugiono, 2012: 137). 

a) Sumber data primer 

Data primer yakni daa yang didapat langsung dari subjek penelitiannya. 

Maksudnya data ini berfungi mengetahui strategi tabligh yang dilakukan 

oleh Ustadz Syihabbudin dalam membangun ghirah Keislaman masyarakat. 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Ustadz Syihabbudin, 

pengurus, santri serta masyarakat sekitar yang ada di Pondok Pesantren Al 

– Faqih 2  Cibiru. 

b) Sumber data sekunder  

Data sekunder yakni data yang didapatkan dari pihak lain. Jadi peneliti 

tidak langsung memperoleh data penelitiannya dari subjek penelitian. 

Sumber data sekunder dapat didapatkan dari buku, jurnal, profil pribadi, 

arsip-arsip, dokumen dan semua informasi yang berkaitan dengan strategi 

tabligh Ustadz Syihabbudin. 
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1.6.5. Teknik Penentuan Informan 

a. Informan Dan Unit Analis 

1) Key Informan : Pimpinan Pondok Pesantren Al – Faqih 2 Cibiru Bandung 

yaitu Ustadz Syihabbudin. 

2) Informan : Santri Pondok Pesantren Al – Faqih 2 Cibiru Bandung yaitu 

Khairunnisa, Nida Raudatul, Rindani, Rufaidah, Rajli serta beberapa 

warga sekitar Pondok Pesantren Al – Faqih 2 Cibiru Bandung. 

b. Teknik Penentuan Informan 

Informan ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, 

yakni penentuan informan tidak berdasarkan atas strata, kedudukan, 

pedoman atau wilayah tapi berdasarkan sebab adanya tujuan serta  

pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalah dan 

penelitian (Sugiono, 2012: 85) 

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui 

penelitian lapangan dengan turun langsung ke lokasi untuk memperoleh data 

yang jelas serta konkrit. Penelitain ini memakai beberapa teknik pengumpulan 

data diantaranya: 

a) Metode observasi  

Metode observasi atau pengamatan merupakan aktivitas mengamati 

serta mencermati dan mencatatan data ataupun informasi yang sesuai 

dengan konteks penelitian (Margono, 2000: 37). 
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Penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati 

metode dan pendekatan yang dilakukan oleh Ustadz Syihabbudin dalam 

kegiatan tablighnya kepada masyarakat. 

b) Metode wawancara 

Wawancara termasuk kedalam bentuk komunikasi yang terjadi oleh dua 

orang, yang bertujuan untuk mendapat informasi dari seseorang lainnya 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu 

(Mulyana, 2014: 180). 

Wawancara yang dilakukan dengan Ustadz Syihabbudin, santri serta 

masyarakat sekitar yang ada di Pesantren Al – Faqih 2 Cibiru. Dengan 

tujuan untuk mengetahui proses penyampaian tabligh yang dilakukan ustadz 

Syihabbudin dalam membangun ghirah Keislaman masyarakatnya dan juga 

mengetahui metode serta pendekatan yang diterapkan oleh beliau dalam 

kegiatan tablighnya. 

c) Metode dokumentasi 

Teknik dokumentasi, yakni data dikumpulkan dengan teknik yang tidak 

langsung diberikan pada subjek penelitian untuk mendapatkan informasi 

mengenai objek penelitian. Dalam metode dokumentasi, peneliti melakukan 

penelurusan data objek penelitian sejauh mana proses yang berjalan telah 

terdokumentasi dengan baik (Sugiono, 2012: 224). 

Dokumentasi yang dimaksud disini yaitu berupa video dakwah yang 

dilakukan oleh Ustadz Syihabbudin dalam menyampaikan pesan 

tablighnya. 
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1.6.7. Teknik Penentuan Keabsahan Data 

Maksud dari keabsahan data instrumen penelitian, keabsahan data bertujuan 

untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan pencapaian hasil 

dari penelitian yang telah menjelaskan serta mengungkapkan data dengan 

menggunakan fakta yang sifatnya aktual di lapangan.  

Penelitian kualitatif keabsahan data bersifat lebih selaras dengan proses 

penelitian yang sedang berjalan. Dari awal pengambilan data keabsahan data 

kualitatif harus dilaksanakan, yaitu sejak reduksi data, display data dan menarik 

kesimpulan ataupun verifikasi. Dari analisis data tersebut akan didapatkan 

gambaran dan hasil yang lengkap dan menyeluruh berkaitan dengan Strategi 

Tabligh Ustadz Syihabbudin dalam Membangun Ghirah Keislaman 

Masyarakat.  

1.6.8. Teknis Analisi Data   

Analisis data merupakan proses menelusuri dan menyusun dengan 

sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, 

menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyususn ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2012: 

244). Menurut Miles and Huberman dalam buku Sugiono yang berujudul 

Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif merumuskan ada 3 analisis data, antara 

lain: 
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a) Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi pata yakni meringkas atau rangkuman dari hal-hal pokok, lalu 

difokuskan dengan hal yang penting saja serta harus mencari tema dan 

polanya. Oleh karena itu, dengan mereduksi data akan mendapatkan 

gambaran yang jelas, serta peneliti mudah untuk pengumpulkan data 

berikutnya dan dapat dicari jika diperkukan. 

b) Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data pada umunya berupa bentuk tabel, grafik, piktogram dan 

sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut, maka akan mudah untuk 

mengerti apa saja yang telah terjadi, merencanakan kerja lalu berdasarkan 

sesuatu yang telah dipahami. 

c) Verifikasi (Conclusing Drawing) 

Verifikasi yakni menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan 

dari awal, namun tapi juga bisa tidak, karena masalah dan rumusan masalah 

didalam penelitian ini sifatnya masih sementara serta masih bisa 

berkembang sesudah penelitian yang ada dilapangan (Sugiono, 2012: 246-

253). 

 


