
 

 

ABSTRAK 

Sanhari. Model Tabligh Perguruan Tapak Suci Putera Muhammidiyah (studi 

DekriptifPerguruan Tapak Suci Putera Muhammdiyah Desa Gardu Sayang 

Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang) . 

Dakwah sebagai bahasa yang universal, ternyata tidak hannya dapat dilakuakn 

dari ruangan, yang identik dengan pakaian formal seperti baju kurung dan baju 

koko. Dakwah kali ini dilakukan dengan memadukan dakwah itu sendiri dengan 

seni beladiri.Tapak Suci Putera Muhammadiyah adalah salah satu Perguruan Pencak 

Silat yang tergabung dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia yang disingkat dengan nama 

IPSI. Pada awal berdirinya IPSI, Tapak Suci adalah salah satu dari sepuluh perguruan 

Historis IPSI.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus 

menginformasikan bagaimana model tabligh yang di terapkan oleh Perguruan 

Tapak Suci Putera Muhammadiyah melalui unsur-unsur, aktifitas, dan model 

meode tabligh yang terkandung dalam kegiatan-kegitan keagamaan. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memaparkan segala sesuatu yang erat 

hubunbannya dengan masalah yang diteliti, menginterprestasikan data dan 

memecahkan masalah yang ada. Adapun penggunaan pendekatan kualitatif dalam 

penbelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang fenomena 

sosial yang sistematis, faktual mengenai fakta-fakta terhadap model tabligh oleh 

Perguruan Tapak suci Putera Muhammadiyah. Peneliti memadukan dengan 

pendekatan komunikasi persuasif dan efektif melalui langka-langkah peneltian 

seperti observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan Perguruan Tapak suci 

Putera Muhammadiyah. Selain itu, data-data lain yang peneliti gunakan adalah 

hasil wawancara dengan pihak terkait, seperti ketua, sekretaris, dan anggota 

kepengurus dalam Perguruan Tapak suci Putera Muhammadiyah, dan di tunjang 

oleh tinjaun pustaka. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model tabligh dalam Perguruan 

Tapak suci Putera Muhammadiyah dapat dilihat dari kegiatan, moedel materi, 

model metode serta model komunikasi yang terjadi dalam aktifitas tabligh 

Perguruan Tapak suci Putera Muhammadiyah. Peneliti penemukan bahwa, 

komunikasi dalam kegiatan tabligh lebih banyak mengajak serta mempengaruhi 

anggota untuk merealisasikan pesan-pesan keislaman yang disamapaikan melalui 

tindakak-tindakan yang dilakukan mubalighserta didukung oleh kegiatan-kegiatan 

dalam Perguruan Tapak suci Putera Muhammadiyah. 

 Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa Perguruan Tapak suci 

Putera Muhammadiyah memiliki model tabligh tersendiri untuk melakukan 

aktifitas tablighnya, yaitu model tabligh yang dikemas melalui kegiatan-kegiatan 

yang bersifat kekeluargaan dan kebersamaan untuk mempengaruhi dan merubah 

perilaku jama'ah atau anggoata ke arah yang lebih baik atau berakhlakul karimah. 


