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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Idealnya anak-anak akan menjadi tonggak bagi keberhasilan suatu 

bangsa sebagaimana predikat yang selalu melekat yakni sebagai generasi 

penerus bangsa. Namun seiring berkembangnya zaman, fenomena anak 

jalanan turut mengalami peningkatan kuantitasnya. Seperti halnya ketika 

menyusuri Kab. Subang akan banyak ditemukan sekelompok anak 

jalanan. Biasanya tempat mereka ada di ruang publik, seperti terminal, di 

bawah kolong jembatan, lampu merah jalan, stasiun, pasar, di area luar 

mal, dll. Karena mereka tidak punya tempat tinggal yang layak, seperti 

anak-anak yang hidup normal pada umumnya. 

Anak jalanan sering mendapatkan stigma sosial yang membuat 

mereka akhirnya dikucilkan dalam sebuah lingkup sosial. Stigma yang 

dikemukakan oleh masyarakat kepada mereka dilatarbelakangi oleh 

perbuatan yang dilakukan selama hidup di jalanan tidak sesuai dengan 

ajaran agama dan berbanding terbalik dengan norma yang berlaku di 

masyarakat. Banyak di antara mereka yang mabuk, berjudi, narkoba, 

balapan liar, bertarung, dan bahkan menjadi komplotan pencuri maupun 

penjambret. Maka tak ayal, jika sebagian masyarakat kerap mengkritik 

mereka dengan sebutan “sampah masyarakat".  

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum mencapai kata 

setara membuat anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu harus 
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ikut menanggung akibatnya. Mereka sudah terjun langsung bersama 

kedua orang tuanya di jalanan untuk mencari rezeki demi bisa membeli 

sesuap nasi. Masa kanak-kanak dihabiskan untuk bekerja dan terkadang 

sambil diselipkan dengan kegiatan bermain. Maka dari itu, kebanyakan 

dari anjal tidak pernah merasakan bangku pendidikan.  

Lain halnya dengan problematika rumah tangga yang dialami 

oleh orang tua anak jalanan. Konflik yang sering terjadi di dalam 

hubungan suami istri dan diketahui oleh anak-anak akan mudah berisiko 

bagi tumbuh kembang mereka. Tanpa banyak dipahami oleh orang tua 

ternyata kesehatan mental mereka dapat terganggu karena permasalahan 

tersebut. Pada akhirnya anjal enggan berada satu atap dengan ayah dan 

ibunya dan bahkan sampai melakukan perbuatan buruk di luar rumah.  

Perilaku buruk dari anak jalanan merupakan dampak dari 

pengaruh lingkungan yang tidak baik dan lemahnya keimanan dari para 

anjal. Apalagi pikiran dan waktu mereka harus tersita dengan kegiatan 

bekerja menjadi pengamen, pengemis, pedangang asongan, penjual 

koran,  tukang sol sepatu, serta tukang membersihkan kaca depan mobil 

dan truk. Setidaknya dengan pekerjaan itu pendapatannya bisa untuk 

membeli sesuap nasi.  

Realitanya pemerintah Kab. Subang telah mengupayakan yang 

terbaik bagi warganya agar bisa meminimalisir jumlah anak jalanan. 

Mulai dari cara persuasif hingga edukatif pun telah rutin dilaksanakan. 

Akan tetapi, realitanya tak kunjung membuahkan hasil yang signifikan. 
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Berkaca dari pengalaman tersebut, nyatanya hanya mengandalkan peran 

pemerintah saja tidak cukup kuat untuk mengatasi problematika sosial 

terkait anak jalanan. Perlu adanya usaha yang dapat menyentuh hati dan 

pikiran mereka yakni dengan menyiarkan ajaran Islam. Dan aktivitas 

tersebut adalah tugas dari seorang yang profesional di bidangnya, seperti 

dai atau daiyah. 

Kiai Maung merupakan seorang juru dakwah yang mempunyai 

rasa keprihatinan terhadap kehidupan anak-anak yang berada di jalanan. 

Upaya yang dilakukan oleh ustaz yang kerap disapa dengan Kiai Maung 

ini dalam rangka menetralisir perilaku buruk dari para preman dan para 

anggota geng motor. Metode yang ditransmisikan dalam dakwahnya 

dengan menjadi role model bagi para golongan preman. Kemudian, ikut 

bergaul dan bersahabat dengan mereka Maka, yang menjadi perhatian 

dari peneliti adalah jika biasanya banyak yang menjadi dai karena hijrah 

dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Swt. Namun, beliau telah 

mengenal dan mempelajari agama Islam lebih dalam, tapi tetap menjalin 

komunikasi dan selalu gigih dalam mengingatkan para preman tentang 

amal baik dan amal buruk beserta ganjarannya. 

Penyampaian ajaran Islam dari sang Kiai Maung kepada anak 

jalanan adalah memasukkan sedikit demi sedikit ajaran Islam untuk 

berbuat baik dan senantiasa beribadah kepada Allah Swt. Hal tersebut 

digunakan sebagai topik pembahasan ataupun sebagai panduan mereka 

setiap kali bertemu dan berkumpul bersama kiai di mana pun dan kapan 
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pun itu. Dai asal Subang tersebut tidak pernah melakukan diskriminasi 

terhadap mereka yang belum mencapai perilaku saleh dan salihah. 

Pada hakikatnya, Kiai Maung melaksanakan salah satu bentuk 

utama dakwah, yakni tablig. Aktivitasnya tersebut tidak hanya dilakukan 

di atas mimbar semata, tetapi ia fokuskan di sebuah Pondok Pesantren 

Raudlatul Hasanah yang berlokasi di Karanganyar, Kec. Subang, Kab. 

Subang, Jawa Barat yang sudah didirikannya sejak tahun 2001. Adapun, 

tujuan didirikannya ponpes tersebut yakni atas rasa keprihatinan yang 

cukup besar terhadap ketiadaan pesantren di Subang untuk kalangan anak 

jalanan. Mereka yang sangat antusias untuk belajar lebih dalam mengenai 

agama Islam harus pupus karena tidak memiliki uang untuk daftar ke 

ponpes-ponpes yang ada di Kabupaten Subang. Dan kini, ada ribuan anak 

jalanan yang menjadi santri Kiai Maung di ponpes tersebut. 

Dai yang sudah tersohor di Subang ini kerap berceramah dengan 

ciri khasnya, yakni berambut gondrong, menggunakan cincin dari batu 

akik, dan menggunakan sorban. Dan gaya bicaranya yang cukup tegas 

dan terkesan garang membuat masyarakat Subang menjuluki dirinya 

sebagai ‘’maungnya Subang’’. Ponpes Raudlatul Hasanah tidak hanya 

mengkaji ilmu-ilmu agama Islam dari Al-Qur’an, Al-Hadis, serta kitab 

kuning. Akan tetapi, dalam dakwahnya Kiai Maung juga berdakwah 

melalui seni bela diri pencak silat dan media sosial Youtube. 

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti menjadi tertarik dengan 

performa dakwah Kiai Maung yang begitu mumpuni. Sehingga mampu 
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membuat anak jalanan kembali ke jalan Allah Swt. Selain itu, dari 

penampilannya yang berbeda dari dai pada umumnya, yakni terkesan 

seperti preman yang disegani oleh banyak orang. Dan perwujudan 

lainnya atas sikapnya yang peduli terhadap anak jalanan adalah dengan 

mendirikan sebuah pondok pesantren yang tidak hanya sebagai wadah 

menuntut ilmu, tapi juga bisa dijadikan tempat tinggal untuk mereka 

secara gratis. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang 

penelitian di atas, maka fokus penelitian tentang “Dakwah kepada Anak 

Jalanan (Studi Fenomenologi tentang Aktivitas Dakwah Kiai Maung 

Di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah Subang)”. Sehingga, sebagai 

upaya untuk lebih fokus kepada penelitian yang akan menghasilkan 

beberapa rumusan penelitian, di antaranya: 

a. Bagaimana pemahaman Kiai Maung mengenai dakwah kepada anak 

jalanan di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah Subang? 

b. Bagaimana pemaknaan Kiai Maung mengenai dakwah kepada anak 

jalanan di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah Subang? 

c. Bagaimana pengalaman Kiai Maung mengenai dakwah kepada anak 

jalanan di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah Subang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Setelah peneliti mendapatkan fokus penelitian yang sesuai dengan 

apa yang terjadi di lapangan. Maka, akan ditemukan tujuan dari 

penelitian yang akan digapai , seperti: 

a. Untuk mengetahui pemahaman Kiai Maung mengenai dakwah 

kepada anak jalanan di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah 

Subang. 

b. Untuk mengetahui pemaknaan Kiai Maung mengenai dakwah 

kepada anak jalanan di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah 

Subang. 

c. Untuk mengetahui pengalaman Kiai Maung mengenai dakwah 

kepada anak jalanan di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah 

Subang. 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian mengenai “Dakwah Kepada Anak Jalanan (Studi 

Fenomenologi terhadap Aktivitas Dakwah Kiai Maung di Pondok 

Pesantren Raudlatul Hasanah Subang ” ini, selain diharapkan dapat 

memberikan kegunaan secara akademis, juga kegunaan praktis. Dua 

kegunaan yang diharapkan itu rinciannya sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan 

ilmiah untuk menambah wawasan dan perbendaharaan informasi. Dan 

tentunya yang memiliki korelasi dengan kiat-kiat berdakwah kepada anak 
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jalanan dari seorang Kiai Maung yang terdiri dari kalangan preman, anak 

punk, dan anggota geng motor di Subang. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini adalah sebagai syarat untuk meraih 

gelar sarjana Strata Satu (S1). Selanjutnya, peneliti berharap dapat 

memberikan edukasi dan gambaran secara realistis bagi para pelaku 

dakwah agar dapat menjawab tantangan dakwah di berbagai kalangan, 

terutama pada anak jalanan.  

E. Landasan Pemikiran 

a. Hasil Penelitian Sebelumnya 

Dalam bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (prior research). Dengan 

berdasar pada kajian yang tentunya relevan dengan aktivitas dakwah 

kepada anak jalanan. Oleh sebab itu, penelitian ini butuh pengisbatan, 

kedudukan, serta teori yang dapat menjembatani persepsi dalam 

pengolahan data penelitian. 

Hal yang ingin peneliti hindari adalah pelanggaran karena meniru 

seluruh komponen riset milik orang lain. Sehingga peneliti berupaya 

untuk dapat mematuhi setiap regulasi dengan menemukan perbedaan dan 

persamaan seperti dalam Tabel 1.1 di bawah ini: 
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Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Sebelumnya 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

& 

Persamaan 

1. Roihanah 

Labibah (KPI, 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan Gunung 

Djati 

Bandung) 

Penerapan 

Teknik 

Mau’izhah 

Hasanah dalam 

Meningkatkan 

Akhlak Anak 

Jalanan (Studi 

Deskripif pada 

Komunitas 

Peduli 

Pendidikan 

Anak Jalanan di 

Jl. Agraria 1 Rt. 

01/26 Perumnas 

1 –Kota Bekasi) 

(2018) 

Hasil analisa 

menunjukkan 

bahwa dakwah  

dalam  

Komunitas  

Peduli  

Pendidikan  

Anak  Jalanan 

(KOPPAJA) 

merujuk pada 

objek dakwah 

anak-anak 

jalanan di  

Perumnas  1  

Kelurahan  

Kranji 

Kecamatan  

Bekasi  Barat 

yang memiliki 

keterbatasan 

ekonomi untuk 

mengenyam 

bangku 

pendidikan. 

 

Perbedaannya yaitu 

dalam penelitian 

tersebut fokus 

penelitiannya 

terhadap dakwah dari 

KOPPAJA, anak 

jalanan di Perumnas  

1  Kelurahan  Kranji 

Kecamatan  Bekasi  

Barat. Sedangkan, 

penelitian yang 

tengah peneliti garap 

berfokus pada 

seorang tokoh 

dakwah yang terkenal 

di Kabupaten 

Subang, yakni Kiai 

Maung. 

Persamaannya adalah 

sama-sama mengkaji 

dakwah kepada anak 

jalanan. 
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2. Ikrima Hasni 

Marfu’ah 

(BPI,  

Universitas 

Islam Negeri 

Walisongo 

Semarang) 

Bentuk-Bentuk 

Layanan 

Bimbingan 

Islam Bagi 

Anak Jalanan 

oleh Lembaga 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Anak Pinggiran 

(PPAP) Seroja 

Di Kota 

Surakarta 

(2019) 

Hasil analisa 

menunjukkan 

bahwa di Kota 

Surakarta, Solo  

terdapat  

sebuah lembaga  

yang 

konsentrasi 

bimbingannya 

kepada para 

perempuan, 

anak  jalanan, 

dan anak 

marginal yang 

mengalami 

penindasan. 

Lembaga   

tersebut   

adalah   

Lembaga   

Pemberdayaan   

Perempuan dan   

Anak Pinggiran   

(PPAP)   Seroja   

di   Kota   

Surakarta.    

Perbedaannya pada 

penelitian 

sebelumnya terletak 

pada objek 

penelitian, yakni 

PPAP yang 

melakukan pelayanan 

bimbingan tidak 

hanya untuk anak-

anak jalanan. 

Sedangkan, 

penelitian yang 

sedang peneliti garap 

memiliki fokus utama 

hanya kepada 

aktivitas dakwah Kiai 

Maung terhadap anak 

jalanan. 

Persamaannya 

terletak pada objek 

penelitian yang sama-

sama menangani 

problematika anak 

jalanan. 

 

3. Fatimatuz 

Zuhroh 

Nurkasih  

(Sosiologi, 

Universitas 

Respon 

Orangtua Anak 

Jalanan 

Terhadap 

Kegiatan 

Hasil analisa 

menunjukkan 

bahwa di Kota 

Bandung, 

terutama di 

Penelitian tersebut 

lebih merujuk kepada 

respon orang tua dari 

anak jalanan dan 

menggunakan 
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Islam Negeri 

Sunan Gunung 

Djati 

Bandung) 

Komunitas 

Pecinta Anak 

Jalanan (Studi 

Kasus 

Komunitas 

Pecinta Anak 

Jalanan di 

Kiaracondong) 

(2018) 

Rancaekek 

terdapat 

komunitas 

pecinta anak 

jalanan yang 

memiliki tujuan 

untuk 

mengadakan 

pembinaan 

keagamaan dan 

meningkatkan 

kemampuan 

kreativitas dari 

mereka.  

metode studi kasus. 

Sedangkan, 

penelitian yang 

sedang peneliti garap 

berfokus kepada 

seorang tokoh 

dakwah, yakni Kiai 

Maung terhadap anak 

jalanan serta 

menerapkan metode 

penelitian studi 

fenomenologi. 

Adapun, persamaan 

antara keduanya 

adalah sasaran 

dakwahnya kepada 

anak jalanan. 

4. Panji Setiawan 

(Tasawuf 

Psikoterapi, 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan Gunung 

Djati 

Bandung) 

Tingkat 

Religiusitas 

Anak Jalanan di 

Kota Bandung 

(Studi Kasus 

Terminal Leuwi 

Panjang 

Bandung) 

(2019) 

Hasil analisa 

menunjukkan 

bahwa perilaku 

anak jalanan di 

Kota Bandung 

masih jauh dari 

nilai-nilai 

Islam. 

Sehingga 

mereka butuh 

asupan spiritual 

yang dapat 

mencegah diri 

dari segala 

Perbedaannya 

terletak pada objek 

yang akan diteliti 

dalam skripsi tersebut 

adalah hanya anak 

jalanannya saja dan 

menggunakan 

metode studi kasus. 

Sedangkan, yang 

sedang peneliti garap 

berkaitan dengan 

empat objek 

penelitian, yakni 

dakwah, anak 
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tindakan 

tercela. 

jalanan, kiai, dan 

pondok pesantren. 

Selain itu, penerapan 

metode studi 

fenomenologi dalam 

penelitian terbaru. 

Adapun, 

persamaannya yaitu 

sama-sama 

berhubungan dengan 

perilaku anak jalanan 

yang cenderung tidak 

sesuai dengan syariat 

Islam. 

5. Sitti Faoziyah 

dan Muzaki 

(PMI dan BKI, 

Institut Agama 

Islam Negeri 

Syekh Nurjati 

Cirebon) 

Dakwah Islam 

dan 

Problematika 

Anak-Anak di 

Kota Cirebon 

(2019) 

Hasil analisa 

menunjukkan 

bahwa ada 

banyak 

permasalahan 

sosial yang 

berkaittan 

dengan anak-

anak di Kota 

Cirebon. 

Permasalahan 

tersebut 

berkaitan 

dengan 

pekerjaan 

mereka sebagai 

tukang becak, 

Perbedaan antara 

penelitian 

sebelumnya dengan 

saat ini terletak pada 

anak-anak yang 

berada di Kp. 

Dukuhsemar Kel. 

Kecapi Kota Cirebon. 

Sedangkan penelitian 

saat ini, mencakup 

anak jalanan yang 

berada di Pondok 

Pesantren Raudlatul 

Hasanah Subang. 

Adapun, 

persamaannya adalah 

keduanya membahas 
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b. Landasan Teoritis 

Kegiatan dakwah Kiai Maung berkolerasi dengan teori 

fenomenologi Alfred Schutz (1899-1959) dan teori interaksi simbolik. 

Teori yang berkembang dalam perspektif sosiologi begitu banyak. Akan 

tetapi, yang mampu menjadi jembatan untuk mengantarkan pemahaman 

peneliti mengenai nasihat yang disampaikan oleh Kiai Maung sebagai 

pelaku dakwah dan meningkatkan kualitas kemampuan beragama Islam 

dari para anak jalanan adalah teori interaksi simbolik. Teori tersebut 

ditemukan pertama kali oleh George Herbert Mead dan dijadikan sebagai 

teori yang fenomenal oleh Herbert Blumer pada tahun 1939. 

Secara sederhana, asumsi dari teori interaksi simbolik adalah 

mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan makna dalam kehidupan 

setiap makhluk sosial, khususnya metode yang tepat saat menggunakan 

simbol-simbol untuk proses berinteraksi dengan yang lainnya. Sejalan 

dengan persepsi di atas, Mulyana (2010:68) memberikan pandangannya 

terkait hakikat dari interaksi simbolik yakni sebuah aktivitas yang 

mempunyai kekhasan tersendiri bagi manusia, di antaranya 

berkomunikasi dan terjadinya alterasi simbol yang mengandung makna 

pengamen di 

saat lampu 

merah, 

pendagang 

asongan, dan 

bahkan menjadi 

anak punk. 

dakwah yang dapat 

menjadi solusi untuk 

mengatasi 

problematika anak-

anak yang hidup di 

jalanan. 
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tertentu. Dalam teori ini dikatakan bahwa aspek pikiran (mind) dan diri 

(self) bersumber dari masyarakat (society) atau tindakan sosial (social 

act).  

Teori yang digagas oleh Mead berada di bawah naungan 

perspektif fenomenologi dan menjadi kategori paradigma definisi sosial 

yang memandang permasalahan subjek sosiologinya merupakan aksi 

sosial yang mengandung makna. Maka dari itu, teori ini dapat bermanfaat 

untuk mengetahui pemahaman, pemaknaan, dan pengalaman Kiai Maung 

mengenai dakwah kepada anak jalanan. Karena sebagaimana diketahui, 

anak jalanan mampu menginterpretasi dan menyeleksi  makna yang 

tersimpan di dalam simbol yang diciptakan oleh kiai.  

Simbol yang dihasilkan dari proses penyampaian pesan dakwah 

Kiai Maung dapat tersimpan di dalam pikiran mereka melalui proses 

interaksi di antara kedua belah pihak. Sehingga, atas dasar kesadaran 

yang timbul dalam diri anak-anak dari kalangan marginal akan mampu 

membuahkan sebuah perilaku yang baik dalam kehidupan mereka 

masing-masing. Hal itu disebabkan oleh adanya transformasi simbol 

yang sudah dipahami oleh mereka secara saksama.  

Teori fenomenologi Alfred Schutz digagas oleh Schutz yang 

merupakan salah seorang pakar sosiologi yang cukup terkenal setelah 

Max Weber. Gagasan yang dihasilkan olehnya lebih banyak mengadopsi 

dari teori tindakan sosial. Dimana dirinya menyetujui bahwa apa yang 
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dialami manusia secara sadar dan bagaimana perilaku yang dilakukannya 

dalam kehidupan sosial sebagai bukti nyata yang bernilai sosial. 

Schutz menjadikan satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh 

Allah paling sempurna sebagai aktor di panggung duniawi. Sebagaimana 

Kiai Maung, saat adzan berkumandang, beliau senantiasa mengingatkan 

anak jalanan untuk beribadah melalui lisan dan menasihatinya agar tidak 

mengabaikan panggilan salat. Alhasil, apa yang mereka dengar dari 

pelaku dakwah itu, secara tidak langsung dapat dimengerti maksud dan 

tujuannya yang merupakan bagian dari dakwah. Sampai akhirnya mereka 

juga ikut memerankan adegannya untuk bersedia menaati perintah dari 

Sang Pencipta. 

c. Kerangka Konseptual 

1) Dakwah 

Dakwah adalah upaya untuk saling mengingatkan ketaatan 

kepada Allah Swt. Dan juga dapat diartikan sebagai anjuran 

berperilaku baik yang ditujukan untuk semua muslim di bumi tanpa 

terkecuali. Dakwah juga dipahami sebagai sebuah proses yang 

dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesungguhan dalam 

mendistribusikan pesan berupa ketakwaan, ketaatan, dan larangan 

dari subjek dakwah kepada objek dakwah. Hal tersebut bisa 

dilakukan dengan perantara lisan, tulisan, maupun aksi nyata. 
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2) Anak Jalanan  

Anak jalanan merupakan anak yang memiliki rentang usia 

sampai delapan belas tahun, serta menandaskan hampir seluruh 

kesempatan hidupnya di jalanan (Labibah, et al., 2018:45). Mereka 

memegang prinsip yang tidak sama dengan kebanyakan anak pada 

umumnya. Maksudnya adalah mereka memandang sesuatu dengan 

kacamata yang berbeda mengenai permasalahan yang seharusnya 

diatasi. Karena jika melihat dari kehidupannya tidak terlepas dari 

kebebasan dan kemandirian.  

3) Kiai 

Kiai merupakan pendakwah yang senantiasa dikaitkan 

dengan pondok pesantren. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh segala 

bentuk aktivitas bahkan kehidupan keluarganya sekali pun lebih 

banyak dilakukan di dalam lingkup pesantren. Kiai yang telah 

mendirikan pondok pesantren tersebut dan seseorang yang 

memegang peranan dan jabatan tertinggi dalam sebuah ponpes. Bagi 

santri, beliau bukan sekadar pendidik yang memberikan materi 

keagamaan. Namun lebih dari itu, dirinya dianggap sebagai pribadi 

yang begitu dihormati karena mampu menjadi problem solver atas 

problematika kehidupan anak-anak didiknya. 

4) Pondok Pesantren 

Pondok pesantren adalah wadah yang dapat berguna bagi 

para santri untuk mengemban ilmu agama yang didapat dari seorang 
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juru dakwah yang biasa dikenal dengan sapaan kiai. Pada hakikatnya 

ponpes masih melestarikan kultur Islam yang berasal dari para 

pemuka agama terdahulu, seperti para ulama. Biasanya santriwan 

dan santriwati tidak hanya menjadikan ponpes sebagai sekolah, 

tetapi juga laksana rumah untuk mereka yang tidak punya tempat 

tinggal dan jaraknya yang jauh dari rumah. 

F. Langkah-langkah Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Pondok Pesantren (Ponpes) Raudlatul Hasanah yang beralamat di 

Kel. Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang Jawa Barat adalah tempat 

yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai lokasi penelitian. Ponpes 

tersebut dipilih karena dilatarbelakangi oleh pendiri ponpes yang 

merupakan objek yang akan diteliti, yakni Kiai Maung. Selain itu, ponpes 

tersebut juga sebagai bukti keberhasilan dakwah Islamiah beliau dalam 

menuntun kalangan anak jalanan ke jalan yang diridai Allah Swt. 

b. Paradigma dan Pendekatan 

Demi menunjang kualitas penelitian, maka peneliti menggunakan 

paradigma interpretatif. Paradigma tersebut terdiri atas beberapa model 

penelitian yang mengamati setiap interaksi antarmanusia dan pengaruh 

budaya secara riil yang berlandaskan kepada hal-hal yang terperinci 

terhadap seseorang dan berlangsung dalam situasi natural (tanpa 

rekayasa). Dengan begitu, kedalaman informasi akan mudah didapatkan 

dari informan-informan yang saling terbuka. 
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Pendekatan penelitian kualitatif merupakan opsi yang paling 

independen dalam menjawab setiap tantangan persoalan yang diangkat 

oleh peneliti. Pendekatan tersebut diartikan sebagai penelitian yang 

memiliki target untuk tidak sekadar melihat fenomena yang terjadi di 

sekitar, baik berasal dari pola pikir, perbuatan, tutur kata, impuls, dan 

lain-lain. Akan tetapi, mampu memaknainya secara lebih holistik. Serta 

mentrasmisikan jawaban kepada rangkaian kalimat yang disusun secara 

sistematik yang identik dengan grounded theory terhadap pokok bahasan 

ilmiah melalui teknik ilmiah pula. 

Berbicara perihal perilaku dakwah seorang dai kepada anak-anak 

jalanan. Maka, perlu untuk menelusurinya hingga ke lapangan. Dengan 

bertemu langsung objek penelitian, mengetahui secara tatap muka 

bagaimana opini yang berkembang luas tentang mereka, serta 

mendapatkan data yang benar-benar realistis. Sehingga bisa dipahami 

sebagai wujud konkret keberhasilan penyiaran Islam.  

c.  Metode Penelitian 

Peneliti merujuk pada metode penelitian yang disesuaikan dengan 

penjelasan sebelumnya, yakni studi fenomenologi. Pendakatan studi 

fenomenologi adalah sebuah kajian keilmuan yang menjabarkan lebih 

spesifik mengenai gejala-gejala yang terjadi di dalam kehidupan sosial. 

Lebih lanjut, fenomenologi memiliki fokus terhadap suatu peristiwa yang 

terbukti nyata dengan menyajikan nilai atau substansi yang berkembang 

pada fakta yang ada menggunakan kaidah ilmiah dan logis (Barnawi & 
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Darojat, 2018:102). Dengan menerapkan metode tersebut, peneliti dapat 

mengetahui secara spesifik bahwa konsep dan pemaknaan dakwah 

Islamiyah yang selama ini dilakukan oleh Kiai Maung itu kebenarannya 

memang sesuai. 

Kajian penelitian dengan studi fenemenologi dapat berguna untuk 

menggali data lebih dalam perihal dakwah kepada kalangan anak-anak 

mantan preman serta anggota geng motor akibat pelaksanaan dakwah 

ustaz kondang, yakni Kiai Maung. Peneliti juga dapat turut serta 

merasakan bagaimana proses dakwah yang rutin dilakukannya secara 

langsung. Seberapa sering dirinya menerima segala bentuk penolakan 

dari anak jalanan. Hingga akhirnya mampu membuat mereka hijrah dari 

kehidupan sebelumnya. Dan tentunya hal tersebut menjadi penyempurna 

data dalam penelitian kualitatif ini. 

d. Jenis Data dan Sumber Data 

1) Jenis Data 

Pemilihan data kualitatif dianggap tepat oleh peneliti untuk 

mengungkapkan pemaparan dalam bentuk kalimat. Data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah segala hal yang ada 

relevansinya dengan aktivitas dakwah Kiai Maung terhadap anak 

jalanan di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah Subang. 

Pemilihan data ini dipilih karena peneliti ingin memahami 

gejala sosial di tengah masyarakat Subang mengenai banyaknya 

kasus premanisme dan bahkan kriminalisme yang marak terjadi di 
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Subang. Namun, ternyata peneliti menemukan seorang dai yang 

fokus dakwahnya kepada para anak jalanan. Alhasil, hal tersebut 

dapat menjadi solusi baru bagi penanganan gejala sosial di tengah 

masyarakat Subang dengan pendekatan dakwah Islamiah bukan 

diskriminasi. 

2) Sumber Data 

Dalam memilih sumber data yang tepat untuk dituangkan ke 

dalam skripsi ini, peneliti telah memastikan sebelumnya mana yang 

dapat menunjang penelitian dan mana yang tidak, seperti sumber data 

primer dan sekunder. Kedua sumber data ini sangat diperlukan bagi 

keberlangsungan penelitian. Adapun penjelasannya, yakni: 

a. Sumber Data Primer 

Pemilihan data primer ini, peneliti lakukan dengan wawancara 

kepada seorang pendakwah, yakni Kiai Maung yang beralamat di 

Kab. Subang. Selain itu, dengan sepuluh orang santri yang 

merupakan mantan anak jalanan. 

b. Sumber Data Sekunder 

Dalam konteks penelitian ini diperoleh dari dokumen-

dokumen yang tersimpan, serta buku-buku rujukan berbagai ilmu 

dakwah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

e. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data lapangan dalam penelitian dakwah 

kepada anak jalanan, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data 
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melalui observasi atau penelitian di lapangan, wawancara, serta 

benda yang tertulis sebagai dokumen penelitian. 

1) Observasi atau Penelitian di Lapangan 

Teknik pertama yang ditempuh peneliti adalah dengan melakukan 

observasi, yakni secara langsung mendatangi objek penelitian, Kiai 

Maung yang bertempat di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah Subang. 

Dalam pelaksanaan observasi ini dilakukan dengan cara mengikuti, 

mengamati, menganalisis alur dakwah yang dilakukan Kiai Maung dalam 

kesehariannya. Tujuannya agar dapat secara langsung mengetahui 

bagaimana ragam bentuk kegiatan dakwahnya kepada anak jalanan di 

Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah Subang. 

2) Wawancara 

Dengan melakukan wawancara mendalam (indepth interview) 

terhadap Kiai Maung, para santriwan dan santriwati yang merupakan 

mantan anak jalanan. Penelitian ini dengan mengumpulkan data 

berdasarkan pertanyaan yang telah tersusun secara struktural, 

merencanakan wawancara, dan pelaksanaan wawancara. Fokus pada 

pertanyaan-pertanyaan seputar dakwah Kiai Abdul Mu’min terhadap 

anak jalanan di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah Subang. 

Alasan terkait dengan penggunaan wawancara dalam penelitian 

ini adalah, Pertama, wawancara  dalam  penelitian kualitatif bersifat 

urgensi, sebab peneliti dapat menggali tentang berbagai informasi, baik 

yang terlihat maupun yang tersembunyi jauh di dalam  diri objek yang 
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diteliti. Kedua, sesuatu yang menjadi bahan pertanyaan untuk informan 

atau partisipan (responden) dapat  mencakup hal-hal yang bersifat  lintas  

waktu, seperti yang terjadi di masa  lampau, masa  sekarang,  hingga 

masa  yang  akan  datang. 

3) Studi Dokumenter 

Tidak hanya kedua teknik yang telah disebutkan di atas, teknik 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

cara studi studi dokumenter (documentary study). Tujuan dalam 

melakukan studi tersebut dalam penelitian ini adalah untuk 

menambahkan data yang akan dikaji dalam penelitian. Dengan mencari 

referensi dari kepustakaan dan dokumentasi yang berupa foto-foto, 

catatan-catatan kecil, karya-karya monumental, film, dan sebagainya 

yang terkait dengan aktivitas dan kegiatan dakwah kepada anak jalanan 

oleh Kiai Maung di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah Subang. 

f.  Teknik Penentuan Keabsahan Data 

Dalam melaksanakan penelitian secara kualitatif perlu diperoleh 

sejumlah data-data yang valid dan absah. Sehingga dalam melakukan 

observasi ke lapangan harus mengetahui dan memastikan terlebih dahulu 

mana saja sumber data yang akurat bisa menjadi referensi. Selain itu, 

perencanaan yang baik juga dibutuhkan dalam proses menyempurnakan 

data-data yang sudah didapatkan dari lapangan.  Karena mengingat setiap 

informan memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi yang 

terverifikasi.  
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Teknik penentuan keabsahan data menjadi hal yang krusial bagi 

peneliti dalam mengamati kebenaran dakwah Kiai Maung kepada anak 

jalanan di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah Subang. Triangulasi 

sumber dianggap peneliti sebagai sistem yang tepat diaplikasikan pada 

pendekatan studi fenomenologi. Karena tujuan dari teknik tersebut dalam 

penelitian ini adalah untuk memperkaya informasi dari berbagai sumber 

agar semakin luas cakupannya. 

Hal yang bisa dilakukan adalah dengan berpartisipasi aktif 

(participant observation) dalam praktik dakwah Kiai Maung. Selain itu, 

bisa melalui materi yang berasal dari rumpun bacaan (literature review), 

seperti arsip Pemerintah Kabupaten Subang ataupun media cetak yang 

memberitakan terkait dakwah beliau. Dan yang terakhir dari 

dokumentasi-dokumentasi kegiatan, serta bukti amr ma’ruf nahi munkar-

nya yang dilakukannya selama ini kepada para anak-anak yang senang 

hidup di jalanan. 

Maksud dan tujuan dari berpartisipasi aktif adalah agar penjelasan 

terhadap teori-teori yang dipakai, metodologi yang diaplikasikan, serta 

interpretasi yang diungkapkan oleh peneliti menjadi tidak kabur 

maknanya. Namun, justru akan semakin memperkokoh kredibilitas 

sumber penelitian melalui beragam pola dan tanpa terkekang oleh waktu. 

Capaian yang ingin direalisasikan dengan menggunakan teknik 

triangulasi yaitu agar mampu menciptakan khazanah keilmuan dan 

membuka cakrawala pengetahuan atas segala hal yang dijumpai peneliti 
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saat proses penelitian suatu fenomena (Sugiyono, 2016:241). Triangulasi 

dipercaya sebagai bentuk perilaku yang mengutamakan esensi kebenaran 

pada data. Kontrol yang baik pada setiap aspek akan menjadi faktor 

pendukung. Sekalipun dihimpun dari berbeda-beda perspektif. 

g. Teknik Analisis Data 

Usai melakukan seluruh rangkaian dalam mendapatkan informasi 

berupa data terkait dengan dakwah kepada anak jalanan, tentunya data 

tersebut perlu dianalisis lebih mendalam. Peneliti dapat menganalisis data 

usai melaksanakan seluruh komponen penelitian kualitatif. Namun, harus 

melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Tahapan pertama yaitu 

reduksi terhadap data-data yang sudah diperoleh. Tahapan kedua 

menyajikan hasil dari data yang telah direduksi (data display). Hingga 

pada tahapan ketiga, yakni mampu membuahkan suatu kesimpulan dan 

melakukan validasi (Miles & Huberman, 2007:16-21). 

Reduksi data bisa diawali dengan membaca keseluruhan transkrip 

dari data yang telah diperoleh sebagai upaya untuk memperoleh 

informasi-informasi secara umum (universal) dari masing-masing 

transkrip. Selanjutnya pilih pesan-pesan umum yang telah disusun untuk 

diambil pesan khususnya (spesific messages) untuk menemukan pola 

general dari data tersebut. 

Data display bisa diperoleh dari hasil perekdusian yang bisa 

dirangkaikan berdasarkan pada urutan kejadian, kategori, serta 

tipologinya. Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, analisis 
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data studi fenomenologi dimulai sejak peneliti di lapangan, ketika 

mengumpulkan data dan ketika data dari penelitian terhadap tokoh 

dakwah Kiai Maung di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah Subang 

telah dikolektifkan seluruhnya. Kemudian, dapat dilakukan proses 

penyajian data dalam bentuk narasi singkat, pembuatan bagan, relasi 

yang saling berkesimbungan antarbagian, flowchart, dan sebagainya. 

Sehingga menghasilkan data yang bersifat autentik, solid, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Analisis data diperlukan untuk mendapatkan suatu simpulan 

terhadap rumusan masalah yang akan diajukan oleh peneliti kepada 

pembimbing dan penguji skripsi. Produk yang didapatkan melalui teknik 

analisis data mampu dikonfigurasikan menjadi solusi atas masalah yang 

tengah diteliti oleh peneliti. 


