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Tidaksedikitseorangmuslim yang belumfahammengenaikewajiban seorang muslim dan 

sesama muslim. Yang akhirnya, 

merekatidakmengatahuibagaimanacaramelaksanakanibadahwajibdansunnah, serta mengigatkan 

pada orang lain dengan cara berdakwah. 

Contohkecilnyaadalahmerekatidaktahutatacaramelaksanakanshalat, 

yaknimengenairukundansyarat-syaratnya. Salah 

satupenyebabnyaadalahmerekatidakbelajarmengenaiilmufiqihsejakkecil, selain itu banyaknya 

masyarakat yang tidak peduli dengan sesama muslim. Bagi yang paham ilmu hanya diam 

sehinggabanyak masyarakat tidakmengertitatacarauntukmelakukanibadahwajibdansunnah, serta 

mengamalkan pada sesama. Salah satu cara untuk mengatasinya Jamaah Tablig mengunakan 

langkah, cara yang terangkum dalam sebuah Metode, yang didalamnya bertujuan sama dengan 

metode dalam pendidikan islam 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Metode Dakwah Islamiyah menurutJamaah 

Tablig di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.(2) Bagaimana relevansinya 

Metode dakwah islamiyah menurut Jamaah Tablig di Desa Mrayan Kecamatan 

NgrayunKabupatenPonorogo dengan Metode pendidikan dalam 

Islam.Penelitimenggunakanpendekatankualitatif 

deskriptifdenganjenispenelitianstudikasus.Teknikpengumpulan data denganwawancara, 

observasidandokumentasi.Sedangkanteknikanalisis data yaknidengan data reduction, data 

display,danconclution. 

Dari penelitianinidapatdisimpulkanbahwa: (1) Metode dakwah islamiyah menurut 

JamaahTabligiyalah metode dialog, metode kisah-kisah, metode perumpamaan, metode teladan, 

metode peraktik. Metodetersebut dilaksanakan langsung dengan mendatanggi masyarakat untuk 

beribadah, dengan materi sekitar masalah keimanan dan keislaman yang berpusat dimasjid. 

Selain itu jamaah tablig menerapkan konsep khuruj fi sabilillah yaitu menyeimbangkan 

kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan dalam menjalankan metode jaulah (berpergian) dibagi 

menjadi 2 hal dengan pembagian tugas yang telah disepakati, yaitu bertugas didalam masjid 

sebagai sentral kegiatan dan diluar masjid sebagai upaya untuk menyerukan dakwah kepada 

masyarakat. (2) metode pendidikan dalam islam bersumber pada Qur‟ani dan Nabawi, dan cara 

penerapanya melalui kisah-kisah teladan Rasullulah, serta praktek melalui kenyataan yang ada 

dan perumpamaan. Jadimetode yang diterapkanatau yang digunakanjamaahtabligsamadengan 

yang adadalampendidikanislam. 

Sehinggadakwahislamiyahmenurutjamaahtabligrelevansidenganmetodependidikandalamislam 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULAUAN 

 

A. Lartar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang berisi dengan petunjuk-petunjuk agar manusia secara 

individual  menjadi manusia yang baik, beradab dan berkualitas, selalu berbuat baik, 

sehingga mampu membangun sebuah peradapan yang maju, suatau tatanan kehidupan 

yang manusiawi dalam arti kehidupan yang adil, maju bebas dari berbagai ancaman 

penindasan, dan berbagai kekhawatiran. Islam juga menyakinkan umat  dan menyeru agar 

menjadi penganutnya. Untuk mencapai keinginan tersebut diperlukan apa yang 

dinamakan sebagai dakwah.
1
 

Islam adalah agama dakwah artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya 

untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, bahkan maju mundurnya umat islam 

sanggat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukan, karena 

itu al-Qur‟an menyebut kegiatan dakwah dengan Absan Qauuladengan kata lain dakwah 

menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam kemajuan agama islam. implikasi dari 

pernyataan bahwa islam sebagai agama dakwah menurut umatnya agar selalu 

menyampaikan dakwah.
2
karena kegiatan ini merupakan aktivitas yang tidak pernah usai 

selama kehidupan dunia masih berlangsung dan terus akan melekat dalam situasi dan 

kondisi apapun bentuk dan coraknya. Dengan demikiandakwah islam adalah tugas suci 

                                                
1M. Mansyur Amin, Dakwah islam dan pesan moral, (Jakarta; Al-Amin Press, 1997), 8. 
2Didin Hafidudin, Dakwah Aktual, (Jakarta;Gema Insani Press, 1998), 76. 



 

 

yang dibebankan  kepada setiap muslim di mana saja berada.
3
 Hal ini sebagaimana 

termaktub dalam al-Qur‟an : 





 

Artinya : “dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyeru kepada yang ma‟ruf dan mencegah yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS.ali imran : 104)
4
 

Senada dengan ayat di atas adalah firman allah : 







 

Artinya : “kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia, kalian 

menyuruh (berbuat) kebaika dan mencegah dari kemunkaran dan kaian 

beriman kepada allah  ..QS ali imran 110.
5
 

Seruan tersebut menegaskan bahwa setiap muslim adalah da‟i, yaitu seseorangg 

yang menyampaikan pesan-pesan tentagg ajakan menuju jalan allah ( amar ma‟ruf nahi 

munkar) kepada umat. Sebab, setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakan amar 

ma‟ruf nahi munkar menurut kadar dan kesempurnaan masing-masing. Saying sekai 

pemahaman kewajiban dakwah pada umumnya dipahami hanya untuk orang tertenus aja 

yakni para ustadz atau kyai, seehingga sering kali kita jumpai ungkapan seseorang yang 

apa bila melihat kemaksiatan berkata :“itu bukan urusan saya,, tapi urusan ustadz atau 

                                                
3Harjani Hefni, metode Dakwah, (Jakarta; Kencana, 2003), 5. 
4Al-Qur‟an, 3 : 104. 
5Al-Qur‟an, 3 : 110. 



 

 

kyai“.pada hal merujuk ayat di atas jelas bahwadakwah merupakan kewajiban bagi setia 

orang.  

Dakwah tidak mengenal tempat dan sasaran tertentu, dakwah harus terus 

dilakukan baik di Negara-negara yang mayoritas non muslim seperti Astrulia. Dakwah 

juga ditunjukan kepada seluruh manusia baik muslim maupun non muslim, dakwah 

kepada non muslim bertujuan untuk mengajak masuk kepada muslim, sedangkan dakwah 

kepada muslim bertujuan untuk melanjutkan kembali kehidupan islam.
6
 

Sejak awal, islam merupakan agama dakwah, baik dalam teori maupun peraktek. 

Islam sebagai agama dakwah tersebut  dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW, dalam 

kehidupan pribadinya. Semasa hidupnya, ia sendiri bertindak sebagai pemimpin dakwah 

islam dan berhasil menarik banyak pemeluk agama islam dari kalangan kaum kafir.  

Rasulullah SAW. Melaksanakantugas dakwah tidak menunggu seluruh wahyu 

selesai. Rasulullah Saw, juga menyeru seorang sahabat yang baru bersahadat dalam 

mendapatkan pengajaran tentang sahadat untuk mengajarkan kalimat sahadat yang telah 

dipelajarinya kepada orang islam sekitarnya. Begitu juga dengan diri kita dituntut untuk 

senantiasa menyampaikan apa yang telah kita pahami dan kita laksanakan, serta 

senantiasa berusaha memperbaikai diri dari waktu kewaktu.
7
 

Rasulullah adalah seorang dai dan peletak dasar dakwah islam. Semasa hidupnya, 

ia sangat aktif mencurahkan perhatianya pada pelaksanan dakwah, baik secara lisan 

maupun dalam bentuk keteladanan yang baik. Dalam pelaksanan dakwah, Rasulullah 

sering mendapatkan tantangan dari kaum musyrik dan orang-orang kafir Quraisy yang 

tidak mengingkan tersebar dan dianut oleh masyarakat makkah.  Kenyataan demikian 

                                                
6 M. Hafi Anshari, pemahaman dan pengalaman dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 69. 
7 M. Munir, Wahyu ilahi, manajemen Dakwah (Jakarta: Kencana Prenada media, 2006), 1-2. 



 

 

bukanlah menjadi penghalang baginya untuk menyebarkan dakwah islam, bahkan 

sebaliknya, ia semakin aktif melaksanakan dakwah hingga akhir hayatnya. Setelah 

Rasulullah Saw wafat, tugas-tugas dakwah dilanjutkan oleh  para sahabat, khulafa al-

rasyidin, dan seterusnya oleh para dai islam di zaman modern ini, yang tentunya juga 

tidak luput dari tantangan-tantangan zamanya. 

Seruan kewajiban dakwah ini direspon oleh jamaah tablig atau jamaah khuruj 

ataujamah ajulah.jamaah tabligmerupakan gerakan islam yang bersifat internasional. 

Gerakan ini pertama kali muncul di India dan dipelopori oleh Syekh Maulana Ilyas. Ia 

terdorong mendirikan gerakan ini karena melihat kerusakan yang terjadi pada umat islam, 

banyak orang mengaku beriman dan islam tetapi sesungguhnya mereka telah terjatuh 

kelembah kemusyrikan.
8
 Cara yang dapat menyembuhkan kerusakan akhlak pada umat 

hanya dengan kembali pada ajaran Rasulullah Saw.  

Jamaah tablig ini merupakan gerakan yang bergerak dalam bidang dakwah dan 

tablig. Mereka berpandangan bahwa amar ma‟ruf nahi mungkar bukan menjadi tugas 

ulama‟ atau muballigh saja, tapi menjadi tugas umat islam keseluruhan. Sebagai umat 

Muhammad, orang islam memarisi tugas kenabian yakni menyeru kepada yang ma‟ruf 

dan mencegah dari yang munkar.
9
 

Jamaah tablig dalam melaksanakan dakwah mengunakan berbagai metode 

salahsatunya khuruj, yakni keluar dari rumah kerumah, dari satu kampung ke kampung 

yang lain bahkan keluar sampai keluar negeri dengan biaya dan pembekalan sendiri, 

metode dari jamaah tablig adalah keluar selama berhari-hari untuk mengajak manusia 

                                                
8 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 1. 
9 Lihat dalam lampiran penelitian transkip wawancara nomor: 04/W/7-3/2015. 



 

 

cinta pada alah, cinta pada shalat berjamaah, cinta pada allah dan rasulnya, zikir dan lain-

lain. 

Adapun waktu keluar (khuruj) adalah 3 hari,atau 40 hari. Asumsinya ialah, bahwa 

dalam 30 hari bekerja mencari dunia, 3 hari bagi jamaah ini dikhususkan hanya untuk 

berdakwah dijalan allah saja, kadan juga hari, kadang juga 40 hari dalam 1 tahun bahkan 

lebih. Jamaah tablig menginap di masjid-masjid meramaikanya dan mengajak musyarakat 

sekitar untuk cinta pada dakwah, mengajak untuk shalat berjamaah dan lain-lain. 

Biasanya mereka membawa peralatan masak sendiri untuk memenuhi kebutuhan makan 

mereka, tidak banyak tidur, tapi memperbanyak amalan-amalan ibadah seperti : shalat 

lail, tilawah, ceramah, mengaji kitab dan lain-lain.  

Sebelum melakukan khuruj, dilakukan pembinaan keluarga terutama ibu-ibu dan 

wanita diadakan taklim ibu-ibu atau dinamakan masturat, artinya : tertutup atau terhijab. 

Dalam pembinaan itu, wanita atau ibu-ibu dilatih mandiri. Sehingga ketika ditinggal 

khuruj, mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah. Tapi, 

belakangan jamaah tablig juga sudah mulai memprogram khuruj bersama-sama 

semuhrim, lelaki dan perempuan. 

Nama jamaah tablig telah menggema kemana-mana. Mereka dikenal oleh 

mayoritas kaum muslimin terutama mereka yang bergeut dalam bidang dakwah. Mereka 

memiiki karakteristik dakwah yang khas, yaitu dengan mempromosikan keutamaan 

ibadah, menghindari diskusi fiqih dan akidah yang menurut mereka sebagai momok 

biang pemecah umat, serta memiliki penampilan yang kontrovesial.
10

 

                                                
10 Khusniati Rofi‟ah, Dakwah Jamaah Tablig dan Eksistensinyadi Mata Masyarakat (Ponorogo:Tim STAIN 

Ponorogo Press, 2010), 59. 



 

 

Belakangan popularitasgolongan ini melejit dengan sanggat pesat, bahkan jumlah 

penganutnya semakin banyak dan berkembang pesat diseluruh daerah Indonesian, 

termasuk di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Mrayan . Melihat eksistensinya dan 

aktivitas jamaah tablig yang demikian,  ternyata timbul pro dan kontra dikalangan 

masyarakat. tidak semua masyarakat menerima dan merespon dakwah mereka. Bahkan 

diantara mereka ada yang tidak memberikan izin, apabilatempat ibadah (masjid) di 

lingkungannya digunakan sebagai sarana dakwah jamaah tablig tersebut. Kadang-kadang 

mereka juga memandang negatif dan menaruh curiga terhadap jamaah tablig yang lebih 

teragis jika ada yang berpenampilan serupa meski bukan dari kalangan jamaah tablig, 

image masyarkat langsung menudingnya sebagai jamaah tablig.  

Berdasarkan realitas diatas dan perjuangan dakwah Jamaah Tablig dalam rangka 

menjalankan amal ma‟ruf nahi munkar, maka urgen untuk meneliti dan mengkaji 

bagaimana metode jamaah tablig, sekaligus bagaimana relevansinya dengan metode 

pendidikan dalam islam, dengan judul : 

METODE DAKWAH ISLAMIYAH MENURUT JAMAAH TABLIG DAN 

RELEVANSINYA DENGAN METODE PENDIDIKAN DALAM ISLAM (studi 

kasus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo) 

 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari tema dan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada : 

1. Metode Dakwah Islamiyah menurut Jamaah Tablig  

2. Relevansinya Metode Dakwah Islamiyah menurut Jamaah Tablig dengan Metode 

Pendidikan Islam. 



 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, penulis 

menyusun rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Metode Dakwah Islamiyah menurut Jamaah Tablig di Desa Mrayan 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

2. Bagaimana Relevansinya Metode Dakwah Islamiyah menurut Jamaah Tablig di Desa 

Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogodengan Metode Pendidikan islam. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang 

inggin dicapai adalah :  

1. Untuk mengetahui metode dakwah islamiyah menurut jamaah tablig 

2. Untuk mengetahui relevansinya metode dakwah islamiyah menurut jamaah tablig 

dengan metode pendidikan islam 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Secara teoritis  

Secar teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan pendidikan Khususnya pada wilayah  



 

 

masyarakat Mrayan dan juga menjadi wawasan ilmu untuk memahami tentang jamaah 

tablig. 

 

 

2. Secara praktis 

a. Bagi masyarakat, sebagai motivasi untuk selalu sadar akan tangung jawab 

sebagai umat islam. 

b. Bagi pemerintah desa, sebagai sumbangan pemikiran dalam memecahkan 

masalah dalam masyarakat yang dihadapi terutama dalam hal keagamaan. 

c. Bagi peneliti, sebagai salah satu bahan pijakan untuk penelitian selanjutnya 

tentang pendidikan. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan penelitian Kualitatif.Penelitian kualitatif 

adalah metode yang digunkan untuk melihat kondisi objek yang alamaiyah (natural 

seting).
11

Metode kualitatif adalah prosedur peneliti yang menghasilkan data deskritif 

ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati orang-orang (subjek) itu sendiri.
12

 

Dimana penelitian sebagai instrument  kunci. Objek dalam penelitian kualitatif adalah 

objek yang alamiyah ataun natural seting, sehinga sering disebut sebagai metode 

naturalistik. Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya tidak dimanipulasi 

                                                
11 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung : Alfabeta,  2008), 1. 
12 Arif furhan,  pengantar metode kualitatif (Surabaya-Indonesia : Usaha Nasional, 1992), 22. 



 

 

oleh peneliti sehingga kondisi memasuki objek, setelah berad di objek dan setelah dari 

objek relative tidak berubah.
13

 

Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti, data yang pasti 

adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar 

terlihat, terucap tetapi mengandung makna yang ada di balaik makna tersebut dan 

metode kualitatif lebih menekankan makna, makna adalah data yang sebenarnya data 

yang pasti di balik data yang nampak. 

Pada penelitia ini menjelaskan sebuah konsep dakwah islamiyah menurut jama‟ah 

tablig di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun dan Relevansinya dengan metode dalam 

pendidikan islam. 

2. Kehadiran peneliti  

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, penelitian dilokasi human 

istrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber 

data melalui pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan atas temuanya.
14

Observasi dan wawancara dengan informan 

dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti yang kemudian 

dijawab oleh informan. 

 

 

3. Lokasi penelitiana 

Dalam penelitian ini lokasi peneliti yang diambil adalah bertempat di Desa Mrayan 

Kecamatan Ngrayun Jl. Ponorogo pacitan No.20 Mrayan Nrayun. 

                                                
13 Ibid.,2 
14 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 60. 



 

 

4. Sumber data 

Sumber data utama dalam kulitatif ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai 

sumber utama/primer, selebihnya adalah tambahan/sekunder seperti data tulis dan 

foto.yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data 

ini dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan foto sedangkan sumber data 

tertulis merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara.
15

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus jama‟ah 

tablig, masyarakat dan kepala desa yang terletak di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun. 

 

Yang menjadi sumber data primer diantaranya : 

a. Ketua  : Ustadz Juminto 

b. Tim Ulama‟ : Ustadz Saifudin 

c. Tim pelajar : Ustadz Ismantoko 

d. Tim Masturoh : Ustadz Abdul Fattah 

e. Tim Taskil : Ustadz Wardi 

 

5. Teknik analisis data 

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini pengumpulan data yang 

dilakukan penelitian meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu aktifitas untuk korelasi data, 

dengan cara mengamati dan mencatat, mengenal kondisi-kondisi, proses dan 

                                                
15Tim penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo. Jurusan Tarbiyah/Jurusan Syariah/jurusan 

Usuludin (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2012), 45. 



 

 

prilaku objek penelitian.
16

Dengan teknik ini, peneliti mengambil aktifitas-aktifitas 

sehari-hari sebagai obyek penelitian, karakteristikfisik situasi sosial dan perasaan 

pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut.Selama penelitian di lapangan 

peneliti harus mencatat aktifitas-aktifitas yang terjadi.sebab catatan lapangan 

merupakan alat yang penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti menghandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan 

data di lapangan. Pada waktu di lapangan peneliti membuat “catatan”, setelah 

pulang kerumah atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan lapangan”.17
 Dalam 

teknik penelitian observasi  yang dilakukan secara nonpartisipatif (nonperticipatory 

ovserpation) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan 

mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.
18

 

Teknik ini digunakan peneliti sebagai salah satu teknik pengumpulan data 

dikarenakan untuk mengetahui banyak tentang informasi lapangan yang terkait 

dengan hal-hal kontribusi jama‟ah tablig dalam konsepnya untuk menumbuhkan 

jiwa sadar akan tangung jawab dan kewajiban sebagai umat islam. Peneliti dapat 

memperoleh data secara langsung dengan mengamati kegiatan yang diadakan di 

tempat tersebut dan ketika keluar kelapangan. 

b. Wawancara / Interview 

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang konsep dakwah islamiyah jamaah 

tablig di desa Mrayan kecamatan Ngrayun dan relevansinya dengan metode dalam 

islam. Ini peneliti mengunakan teknik wawancara.Melalui teknik wawancara 

                                                
16 Surya putra N Awangga, Desain Proposal Penelitian Panduan Tepat dan Lengkap Membuat Proposal 

Penelitian (Yogyakarta: Piramid Publiser ,2007), 134. 
17Lexy Moleong, metodologi penelitian Kualitatif, 153. 
18 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,220. 



 

 

peneliti bisa meragsang informan agar memiliki wawasan pengalaman yang lebih 

luas.
19

 Peneliti dalam memperoleh data, wawancara dengan ketua jamaah tablig, 

pengurus yang lain dan para angota-angota serta masyarakat sekitar.  

Interviewatau wawancara merupakan suatu metode dalam koleksi data dengan 

cara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang diperlukan sebagai 

data penelitian. Hasil dari koleksi data penelitian ini adalah jawaban-jawaban.
20

 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupak catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen bisa 

berbentuk tulisan.Gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
21

 

Teknik ini digunakan untiuk memperoleh data/informasi berkaitan dengan 

struktur organisasi, sarana dan prasarana  

6. Analisis data 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun serta sistematis data yang di 

peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara megorganisasikan data, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. 

Miles and Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan 

secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, sehingga datanya 
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sampai penuh.Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, dan display dan 

conclusion.
22

 Dalam penelitian kualitatif ini penelitian mencari data yang diperlukan 

kemudian dikumpulkan serta dianalisis sebelum menentukan fokus penelitian dan 

selanjutnya mengadakan pengecekan, kredibilitas data. 

a. Riduksi data 

Setelah data diperoleh dari lapangan, maka untuk itu perlu dicatat dengan 

teliti dan terperinci, mereduksi data berati merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, mefokuskan pada hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang diperoleh dan direduksi akan memperoleh gambaran yang lebih 

jelas dan akan mempermudah pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. 

b. Penyajian data (Display) 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data 

(penyajian data). Dalam penelitian ini data akan disajikan secara singkat, bagan 

hubungan antar kategori flowcart dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Verificational/kesimpulan 

Selanjutnya langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verification.Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif ini setelah data diperoleh dengan data-data yang lengkap maka 

dapat dijadikan data yang kredibel. 

7. Pengecekan keabsahan data  
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Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.
23

 Dalam penelitian kualitatif 

penemuan dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang 

dilaporkan penelitian dengan sesunguhnya yang terjadi. Uji kredibilitas data hasil 

penelitian kualitatif ini antara lain dilakukan dengan pengamatan yang tekun, 

teriangsulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, member check, 

yang dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengamatan yang tekun, ketekunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan cirri-ciri dan unsure dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan isu yang sedang di cari. 

b. Kecukupan referensial adalah sebagai alat menampung dan menyesuaikan dengan 

kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, yaitu : dengan menyimpan informasi yang 

tidak direncanakan sebagai alternatif jika tidak tersedia alat perekam suara. 

Sewaktu pengujian informasi tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pengecekan 

keabsahan data.
24

 

c. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari 

sumber ke sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi juga dapat 

dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi 

tugas pengumpulan data member check adalah proses pengecekan data kepada 

pemberi data. 

 

8. Sistematika Pembahasan 
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Untuk memberikan kemudahan dalam memahami terhadap penulisan sekripsi ini 

peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Adapun pembahasan dalam sekripsi 

ini sebagai berikut : 

Bab pertama : pendahuluan, merupakan gambaran ini untuk memberikan pola 

pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini akan dibahas 

latar belakang masalah yang berisi desain dan pembagian masalah, alasan mengapa 

masalah ini diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua : kajian teori dan telaah hasil penelitian terdahulu, berfungsi 

menjelaskan teori tentang pengertian dakwah, jama‟ah tablig dan metode dalam 

pendidikan islam. Serta telaah pustaka yang dilakukan dari beberapa judul yang 

berkaitan dengan judul penelitian yamg sudah dilakukan terdahulu. 

Bab ketiga : temuan penelitian, berfungsi menjelaskan hasil temuan dilapangan 

yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum meliputi gambaran umum 

lokasi penelitian yaitu tentang sejarah, letak geografis, visi, misi, tujuan, struktur 

organisasi, keadaan masyarakat desa Mrayan kecamatan Ngrayun, sedangkan data 

khusus merupan deskripsi data tentang latar belakang sosial masyarakat Mrayan 

kecamatan Ngrayun, konsep jamaah tablig dan relevansinya dengan metode dalam 

pendidikan islam. 

Bab keempat: pembahasan, merupakan bab yang membahas tentang analisis 

data. Dalam bab ini berisi analisis data tentang latar belakang sosial masyarakat 

Mrayan kecamatan Ngrayun, konsep jamaah tablig dan relevansinya dengan metode 

dalam pendidikan islam. 



 

 

Bab kelima : penutup merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab 1 sampai bab V. bab ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Dakwah  

Dakwah adalah suatu perintah yang dibebankan kepada setiap laki-laki dan 

wanita mu‟min Mukallaf.Allah „Azza Wa Jalla telah memilihkan Dakwah sebagai 

sebuah jalan yang harus ditempuh setiap Mu‟min, agar bisa meraih kemenangan. 

Sungguh beruntunglah mereka yang telah mengikhlas-kan dirinya meniti jalan dakwah 

sebagai upaya mencari ridhanya dunia dan akhirat.
25

 

  Allah SWT.telah berfirman : 






 

Artinya : katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku 

mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku 

tiada Termasuk orang-orang yang musyrik".
26

 

 

Diantara manusia telah ada yang menjual dirinya secara ikhlas, mereka 

mewaqafkan diri dan harta mereka di jalan Allah.Telah disadarinya bahwa kehidupan 

dunia ini hanyalah sementara, dan ada kehidupan yang kekal yang diijinkan Allah bagi 

setiap hamba yang mau menjual diri kepada-Nya.demikianlah sifat dan karakter seorang 
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da‟i islam; waktu, tenaga, pikiran, harta bahkan jiwanya telah diserahkan untuk 

kejayaan islam. Allah SWT.berfirman : 

 





 

Artinya :Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena 

mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-

Nya”27
 

 

Ditinjau dari segi bahasa “dakwah” berarti panggilan, seruan atau ajakan. 

Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa arab disebut mashdar. Sedangkan kata kerja 

(fi‟il)nya berarti: memanggil, menyeru atau mengajak (da‟a, yad‟u, da‟watan). Orang 

yang berdakwah bisa disebut da‟i dan orang menerima dakwah atau orang yang 

didakwahi disebut dengan mad‟u.dalam pengertian istiah dakwah diartikan sebagai 

berikut : 

a. Prof. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah islam sebagai upaya 

mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan 

perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat 

b. Syaikh Ali Makhfudz, dalam kitabnya Hidayatul Mursyiddin(petunjuk) 

memberikan definisi dakwah sebagai berikut : mendorong manusia agar berbuat 

kebaikan dan mengikuti petunjuk (hidayah), menyeru mereka berbuat kebaikan dan 
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mencegah dari kemugkaran, agar mereka mendapat kebahagian di dunia dan 

akhirat.
28

 

Dari definisi-definisi tersebut, meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan, 

apabial diperbandingkan satu sama lain dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dakwah menjadi perilaku muslim dalam menjalankan islam sebagai agama 

rahmatan lilalamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia, yang dalam 

prosesnya melibatkan unsur : da‟i(subjek), (objek) dalam mencapai maqashid 

(tujuan) dakwah yang melekat dengan tujuan islam mencapai kebahagian hidup di 

dunia dalam akhirat.
29

 

b. Dakwah juga dipahami dengan proses internalisasi, tranformasi, tranmisi, dan difusi 

ajaran islam dalam kehidupan masyarakat. 

c. Dakwah mengandung arti panggilan Allah SWT dan Rasullulah Saw. Untuk umat 

manusia agar percaya pada ajaran islam dan mewujudkan ajaran yang dipercayainya 

itu dalam segala segi kehidupanya. 

2. Macam-macam dakwah 

Memahami pengertian-pengartian dakwah tersebut diatas, maka pola dakwah 

dipahami dengan tiga hal, yaitu : dakwah kultural, dakwah politik, dan dakwah 

ekonomi. 

a. Dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan islam 

kultural, yaitu : salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan 

doktrinal yang formal antara islam dan Negara. Dakwah kultural merupakan dakwah 

yang mendekati objek dakwah (mad‟u) dengan memperhatikan aspek sosial budaya 
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 Takariawan Cahyadi,  Prinsip-Prinsip Dakwah (Yogyakarta: Izza Pustaka, 2005), 1-3. 
29Bahgdadi Abdurahman, Dakwah Islam dan Masa Depan Umat, (Bagil alizza, 2001), 84-85. 



 

 

yang berlaku pada masyarakat.
30

Seperti yang sudah dilakukan para mubaligh yang 

menyebarkan ajaran islam dipulau Jawa, yang sebutan populernya adat adalah “wali 

songo” (wali sembilan), mereka dalam mendakwahkan islam kepada masyarakat 

Jawa dengan sangat memperhatikan tradisi, istiadat yang berlaku di masyarakat Jawa 

yang tertarik dengan ajaran agama islam. 

b. Dakwah politik adalah gerakan dakwah yang dilakukan dengan mengunakan 

kekuasaan (pemerintah).aktivis dakwah bergerak mendakwahkan ajaran islam supaya 

islam dapat dijadikan ideologi Negara, atau paling tidak setiap kebijakan pemerintah 

atau Negara selalu diwarnai dengan nilai-nilai ajaran islam sehingga ajaran islam 

melandasi kehidupan politik bangsa. Negara dipandang pula sebagai alat dakwah 

yang paling setrategis. Dakwah politik sesunguhnya adalah aktivitasislam yang 

berusaha mewujudkan bangsa dan Negara yang berdasarkan atas ajaran islam, para 

pelaku politik menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, serta penegakan ajaran islam 

menjadi tangung jawab Negara dan pemerintah. Dalam perspektif dakwah politik, 

Negara adalah instrument yang paling penting dalam aktivitas mewujudkan Negara 

berdasarkan ajaran islam.
31

 

c. Dakwah ekonomi adalah aktivitas dakwah umat islam yang berusaha 

mengimplementasikan ajaran islam yang berhubungan dengan proses-proses 

ekonomi guna menigkatkan ekonomi dan kesejateraa umat islam. Dakwah ekonomi 

berusaha untuk mengajak umat islam menigkatkan ekonomi dan kesejateraan. Ajaran 

islam dalam kategori ini antara lain: jual-beli, salam, musaqoh, muzaro‟ah, zakat, 
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grafindo, 2005), 121. Kaelany , islam dan Aspek-aspek kemasyarakatan, (Jakarta:Bumu Aksara, 2000), 120. 



 

 

infak, kurban, dan yang lainya termasukdi dalamnya adalah tentang haji. Ajaran 

islam tersebut memiliki relevansi dengan dakwah ekonomi yaitu pada aspek 

produksinya, distribusi, supplier, pemanfaat barang dan jasa. Maka ekonomi umat 

islam akan menigkat dan pada akhirnya akan menigkatkan kesejateraan umat islam
32

 

3. Materi dakwah 

Materi dakwah adalah pesan (message) yang dibawa subyek dakwah untuk 

diberikan/disampaikan kepada obyek dakwah. Materi dakwah yang bisa disebut juga 

dengan ideologi dakwah, ialah ajaran islam itu sendiri yang bersumber dari al-Qur‟an 

dan al-Sunnah. Berpijak dari hal di atas, maka da‟I sebagai subyek (pelaku) dakwah 

perlu mempersiapkan materi dakwahnya dengan mendalami isi kandungan al-Qur‟an 

yang mencangkup ibadah, aqidah, syari‟ah dan mu‟amalah yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan di dunia ini baik yang berkaitan dengan kehidupan duniawi maupun ukhrowi. 

Aktivitas dakwah harus terlibat dahulu mengetahui probelemmatika yang dihadapi 

penerima dakwah. Aktivitas dakwah harus mengetahui adat dan tradisi penerima 

dakwah, aktivitas dakwah harus mampu menyesuaikan materi dakwah dengan masalah 

kontenporer yang dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat, aktivitas dakwah harus 

meninggalkan materi yang bersifat emosional dan penanam fanatisme golongan, 

aktivitas dakwah mengabaikan budaya golongan, aktivitas dakwah harus mampu 

menghayati ajaran islam dengan seluruh pesanya dengan cara yang amat dalam dan 

cerdas serta menguasai masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat agar 

antara ajaran agama normative yang ideal dan masalah-masalah empiris yang actual dan 

dikaitkan, aktivitas dakwah harus menyesuaikan tingkah lakunya dengan materi dakwah 

yang sedang dilakukan. 
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4. Metode dakwah 

Di dalam melaksanakan suatu kegiatan dakwah diperlukan metode penyampaian 

yang tepat agar tujuan dakwah tercapai. Metode dalam kegiatan dakwah adalah suatau 

cara yang dipergunakan oleh subyek dakwah dalam menyampaikan materi atau pesan-

pesan dakwah kepada obyek dakwah metode dakwah di sini adalah rencana yang 

tersusun dan teratur yang berubungan dengan cara penyajianya. 

Dalam al-Qur‟an, banyak ayat yang mengungkapkan masalah dakwah, namun 

dari sekian banyak ayat yang memuat ayat yang memuat prinsip-perinsip dakwah itu 

ada satu ayat yang memuat sandaran dasar dan fudamen pokok bagi metode dakwah, 

yaitu: QS. AL-Nahl (16): 125. 







 
Artinya : “serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dangan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu dari jalan-

Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk.” 

Pada ayat di atas ada tiga metode dakwah yang ditawarkan oleh Allah kepada 

nabi Muhammad saw, yaitu bil al-hikmah, maw‟idhah al-hasanah dan mujahadah. 

Namun, ketiga hal di atas lebih mengisyaratkan suatu tema tentang karaktreistik metode 

dakwah atau sifat dari metode dakwah. 

Metode dakwah menurut bentuk penyampaianya, dapat dibagi menjadi lima kelompok 

besar, yaitu : (1) lisan, termasuk dalam bentuk ini adalah khutbah, pidato, ceramah, 

kuliah, diskusi, seminar, musyawarah, nasehat, pidato-pidato radio, ramah tama dalam 



 

 

anjangsana obrolan. (2) tulisan, termasuk dalam bentuk ini adalah buku-buku, majalah-

majalah, surat, surat kabar, bulletin, risalah, kuliah-kuliah tertulis. (3)lukisan, yakni 

gambar-gambar dalam seni lukis, foto. (4) audio visual, yaitu suatu cara penyampaian 

yang sekaligus merangsang pengelihatan dan pendengaran, seperti sandiwara. (5) 

akhlak, yakni suatu cara penyampaian langsung dengan suatu tindakan, atau perbuatan 

yang nyata, umpamanya menjiarahi orang sakit,kunjungan kerumah bersilaturahim, 

pembangunan masjid dan sekolahan, poliklinik, kebersihan, pertanian, perternakan dan 

sebagainya. 

Dari beberapa metode dakwah yang dikemukakan, nampaknya bila dilihat secara 

global dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : 

a. Dakwah bi al-kitabah yaitu berupa buku, majalah, surat, surat kabar, spanduk, 

lukisan. 

b. Dakwah bi al-Lisan, meliputi, ceramah, seminar, symposium, diskusi, kutbah, 

sarasehan. 

c. Dakwah bi al-Hal, yaitu berupa perilaku yang sopan yang sesuai dengan ajaran 

islam, memelihara lingkungan, tolong menolong sesame, membantu fakir miskin, 

memberikan pelayanan sosial. 

Selain itu dakwah juga dapat dilaksanakan dengan cara : 

a. Dakwah fardiah, dakwah fardiah merupakan metode dakwah yang dilakukan 

seseorang kepada orang lain (satu orang) atau kepada beberapa orang, dakwah 

fardiah terjadi tanpa persiapan yang matang dan tersusun secara tertib. Termasuk 

kategori dakwah seperti ini adalah menasehati teman sekerja, teguran, anjuran, 

memberi contoh. 



 

 

b. Dakwah Ammah, dakwah amah merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh 

seorang dengan meida lesan yang ditunjukan kepada orang banyak dengan maksud 

menanamkan pengaruh kepada mereka media yang dipakai biasanya berbentuk 

khotbah. Dakwah amah ini bila ditinjau dari segi subyeknya, ada yang dilakukan 

oleh organisasi tertentu yang berkecimpung dalam soal-soal dakwah. 

c. Dakwah bil Hikmah, yakni menyampaikan dakwah dengan arif dan bijaksana, yaitu 

melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak obyek dakwah mampu 

melaksanakan dakwah atas kemauanya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan 

atau konflik. 

5. Subyek Dakwah (komunikator/Da‟i) 

Subyek dakwah adlah unsur terpenting dalam pelaksanaan dakwah. Sunyek 

dakwah ini adalah setiap kaum muslim, tanpa kecuali sesuai dengan batas 

kemampuanya. Tetapi berdasarkan dakwah arti berceramah, berpidato, berkhutbah 

berdialok dan semacamnya hanya dapat dilakukan oleh orang muslim yang memiliki 

kepastian untuk itu.Seorang da‟i harus memiliki keahlian dan kapasitas keilmuan, 

metode dan strategi dakwah, agar mampu memotivasi dan mengarahkan hati orang lain 

untuk beriman. Karena itu pelaksana dakwah tersebut sangat diperlukan memiliki 

perrsyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat menjadi juru penerang yang baik. 

6. Jamaah tablig 

Jamah tablig secara etimologi berasal dari bahasa arab ا ات اء  juga disebut tablig ج

yang artinya adalah kelompok penyampai, sedangkan secara terminologi adalah gerakan 

dakwah islam dengan tujuan kembali keajaran agama islam yang kaffah. Sasaran 

dakwah mereka tidak hanya terbatas pada satu golongan islam saja. Tujuan utama dari 



 

 

gerakan ini adalah membangkitkan jiwa sepiritual dalam diri dan kehidupan setiap 

muslim, jama‟ah tablig merupakan gerakan non-politik terbesar di dunia.
33

 

Jamaah tablig didirikan pada akhir dekade 1920-an oleh Maulana Muhammad 

IIyas al-Kandhlawy di Mewat. Nama jamaah tablig hanyalah merupakan sebutan bagi 

mereka yang sering menyampaikan, sebenarnya usaha ini tidak mempunyai nama tetapi 

cukup islam saja tidak ada yang lain. Bahkan Muhammad IIyas mengatakan seandainya 

aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama “gerakan islam” 

Ilham untuk mengabdikan hidupnya total hanya islam terjadi ketika Maulana IIyas 

melangsungkan ibadah Haji keduanya di Hijaz pada tahun 1926. Maulana IIyas 

menyeru sloganya, „musalamano Musalaman Bano‟ dalam bahasa urdu, yang artinya 

„wahai umat muslim jadilah mislim yang kaffah menunaikan semua rukun dan syari‟ah 

seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.
34

 Tablig resminya bukan merupakan 

kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang menjalankan 

agamanya, dan hanya satu-satunya gerakan islam yang memandang asal-usul mazhab 

atau aliran pengikutnya.
35

 

Dalam waktu kurang dari dua dekade, jamaah tablig berhasil berjalan di Asia 

Selatan, dengan dipimpin oleh Maulana Yusuf, putra Maulana IIyas sebagai 

amir/pimpinan yang kedua, gerakan ini muli mengembangkan aktivitasnya pada tahun 

1946, dan dalam waktu 20 tahun, penyebarannya telah mencapai Asia Barat Daya dan 

Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Sekali terbentuk dalam suatu negara, 

jama‟ah tablig mulai membaur dengan msyarakat lokal. Meskipun Negara barat pertama 

yang berhasil dijadikan tablig adalah Amerika Serikat, tapi focus utama mereka adalah 
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di Britania Raya, mengacu pada populasi padat orang Asia Selatan di sana yang tiba 

pada tahun 1960-an dan 1970-an 

Jamaah ini mengekelim mereka tidak menerima donasi dana dari manapun untuk 

menjalankan aktivitas. Biaya operasional tablig dibiayai sendiri oleh pengikutnya. 

Tahun 1978, liga muslim dunia mensubsidi pembangunana mahjid tablig di Dewsbury, 

Inggris, yang kemudian menjadi markas besar jamaah tabligdi Eropa. 

7. Konsep dakwah Jamaah tablig 

Konsep dakwah jama‟ah tablig adalah mengarahkan manusia kejalan yang lurus 

dan kembali kepada perintah-perintah Allah SWT.ada beberapa konsep yang dijalankan 

oleh jama‟ah tablig diantaranya sebagai berikut : 

a. Meluruskan keyakinan kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulaullah 

SAW. 

b. Memperbaiki ibadah (makan, minum, mandi, berpakaian, shalat) 

c. Mengembangkan ilmu (fadhail dan masail) 

d. Belajar memuliyakan muslim menghormati (mengucapkan salam ketika bertemu 

sesama muslim) 

e. Belajar beramal dengan ikhlas dan mencari ridha Allah SWT (mengerjkan shalat dan 

menjalankan sunnah-sunnah tidak semata-mata mencari pujian dari orang lain). 

f. Meninggalkan perkara yang sia-sia.
36

 

8. Aktivitas Dakwah Jamaah Tablig 

Markas Internasional pusat tablig adalah di Nizzamdin, India. Kemudian setiap 

negara juga mempunyai markas pusat nasional, dari markas pusat dibagi markas-markas 
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ragional/daerah yang dipimpin oleh seorang surha. Kenudian dibagi lagi menjadi 

ratusan markas kecil yang disebut halaqah. Kegiatan halaqah adalah musyawarah 

minguan, dan sebulan sekali mereka khuruj selama tiga hari. Khuruj adalah meluangkan 

waktu untuk secara total untuk berdakwah, yang biasnya dari masjid kemasjid dan 

dipimpin oleh seorang Amir. Orang yang khuruj tidak boleh meningalkan masjid tanpa 

seizin Amir khuruj. Tapi para karyawan diperbolehkan tetap bekerja, dan langsung 

mengikuti kegiatan sepulang kerja. Orang yang telah khuruj kemudian disebut karkun, 

dan tanpa ada suatu baiat. 

Sewaktu khuruj, kegiatan diisi dengan taklim (membaca hadits atau kisah sahabat, 

biasanya dari kitab fadilah amal karya maulana Zakariya), Jaulah (mengunjungi rumah-

rumah disekitar masjid tempat khuruj tempat khuruj dengan tujuan mengajak kembali 

islam yang kaffah), bayan, muzakarah (menghafal) 6 sifat sahabat, karkuzari 

(memberikan laporan pada amir), dan musyawarah. Selama masa khuruj, mereka tidur 

dimasjid. 

Sebelum melakukan khuruj, dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan 

wanita diadakan taklim ibu-ibu yang namanya masturat, artinya : tertutup atau terhijab. 

Dalam pembinaan itu, wanita atau ibu-ibu dilatih mandiri. Sehingga ketika ditinggal 

khuruj, mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah. Tapi, 

belakangan jamaah tablig juga sudah mulai memprogram khuruj bersama-sama 

semuhrim, lelaki dan perempuan.
37

 

Aktivitas markas regional adalah sama, khuruj, namun biasanya hanya menangani 

khuruj dalam jangka waktu 40 hari atau 4 bulan saja. Selai itu mereka malam ijtima‟ 
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(berkumpul), dimana dalam ijtima‟ akan diisi dengan bayan (ceramah agama) oleh para 

ulama atau tamu dari luar negeri yang sedang khuruj di sana, dan juga ta‟lim wa ta‟lum. 

Setahun sekali, digelar ijtima‟ umum di markas nasional pusat; yang biasanya 

dihadiri oleh puluhan ribu karkun dari seluruh pelosok daerah. Bagi karkun yang 

mampu, mereka diharapkan untuk khuruj ke poros markas pusat (India-Paskistan-

Bangladesh/IPB) untuk melihat suasana keagamaan yang kuat yang mempertebal iman 

mereka. 

Khuruj fi sabilillah, seperti usaha pertanian; keluar tiga hari, empat puluh hari, 

empat bulan atau setahun ibarat petani yang mengelolah sawah. Jika petani tidak 

mengikuti cara dan tata tertib pertanian, maka tidak akan menghasilkan padi. 

Mengelolah sawah lebih lama dari pada memanen hasil. Mengelolahnya memakan 

waktu tiga sampai emapt bulan dan menanennya cukup sehari. 

 

 

 

a. Tujuan dakwah 

Tujuan dari usaha dakwah bukan sekedar meningkatkan kuantitas pekerja sawah, 

tetapi bagaimana mengingatkan sifat para pekerja dakwah itu sendiri dengan cara : 

1). Meningkatkan ketakwaan dan keyakinannya kepada Allah swt, 

2). Meningkatkan kecintaannya kepada umat, 

3). Menigkatkan kesabaranya dalam menjalankan usaha dakwah. 

Hal yang paling mendasar dari gerakan jamaah tablig adalah mereka selalu 

mengajak. 



 

 

1). Memamurkan masjid  

Gerakan ini tidak berambisi dalam maslah politik tetapi mengajak manusia untuk 

tata pada Allah SWT dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan 

menjadikan masjid menjadi basis dakwah. Tak heran di Indonesia yang banyak 

masjid tetapi sepi dari umat dengan kedatangan jamaah ini menjadi makmur dan 

banyak amal sunnah yang hidup.
38

 

2). Menghidupkan amalan silaturahmi 

Bukan hanya orang Indonesia yang berdakwah melalui gerakan jamaah tablig 

tetapi orang luarpun juga masuk ke Indonesia karena persaudaraan islam tidak 

dibatasi kedaerahan. Jamaah tablig selalu mengajak untuk membangun 

persaudaraan dan silaturahmi tanpa memandang ras dan kedaerahan/negara. Di 

saat ini orang bersilaturahmi didasarkan kepentingan tentu saja. Dengan adanya 

gerakan jamaah tablig yang mengajak untuk silaturahmi antara sesama muslim 

seluruh dunia. Gerakan ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Bahkan 

banyak kalangan tradisional yang ikut dalam gerkan jamaah tablig.
39

Dua hal 

diatas adalah landasan pokok gerakan jamaah tablig. Dan di dalam mereka 

mengajak umat untuk taat pada Allah dan Rasul Nya mereka lakukan dengan 

akhlak mulia dan santun. 

9. Materi dakwah 

Sedangkan materi dakwah yang disampaikan oleh jamaah tablig ketika kegiatan 

khuruj baik dalam bentuk bayan ataupun ta‟lim harus meliputi 6 hal. Asas dan landasan 
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ini mereka sebut dengan al-usbulus sittab (enam landasan pokok) atau asb-sbifatus 

sittab (sifat yang enam), dengan rincian sebagai berikut : 

a. Mewujudkan hakekat syahadat 

Maksudnya adalah merealisasikan kalimat thayyibah “Laa Ilaha Illallah 

Muhammad Rasulullah”.40
 Mereka menafsirkan makna Laa Ilaha Illallah dengan: 

“mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang sesuatu dari hati kita dan memasukkan 

keyakinan yang benar tentang dzat Allah, bawahsanya dialah sang pencipta,  maha 

pemberi rizki, maha mendatangkan mudharat dan manfaat, maha memuliakan dan 

menghinakan, maha menghidupkan dan mematikan. 

b. Shalat yang khusuk dan khudlu‟ 

Maksudnya adalah shalat dengan penuh kekhusyukan dan rendah diri, shalat 

dengan konsentrasi batin dan rendah diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan 

Rasulullah serta membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah dalam shalat kedalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Ilmu yang disertai dengan dzikir 

Mereka membagi ilmu menjadi dua bagian, yakin ilmu masail dan ilmu 

fadhail. Ilmu masail, menurut mereka, adalah ilmu yang dipelajari di negeri masing-

masing. Sedangkan ilmu fadhail adalah ilmu yang dipelajari pada ritus khuruj dan 

pada majelis-majelis tablig. Jadi, yang mereka maksudkan dengan ilmu adalah 

sebagaian dari fadhail amal (amalan-amalan utama) serta dasar-dasar pedoman 

jamaah (secara utama), seperti sifat yang enam dan yang sejenisnya, dan hampir 

tidak ada lagi selain itu. 

d. Memuliakan saudara muslim  
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Sesunguhnya jamaah tablig tidak mempunyai batasan-batasan tertentu dalam 

merealisasikan sifat keempat ini, khususnya dalam masalah al-wala (kecintaan) dan 

al-bara (kebencian). Demikian pula perilaku mereka yang bertentangan dengan 

kandungan sifat keempat ini dimana mereka memusuhi orang-orang yang menasehati 

mereka atau yang berpisah dari mereka dikarenakan beda pemahaman, walaupun 

orang tersebut „alim robani. 

e. Dakwah ilallah dan keluar dari jalan allah  

Cara merealisasikannya adalah dengan menempuh khuruj (keluar untuk 

berdakwah) bersama Jamaah Tablig, empat bulan untuk seumur hidup, 40 hari pada 

tiap tahun, tiga hari setiap bulan, atau dua kali berkeliling pada tiap minggu. Yang 

pertama dengan menetap pada suatu daerah dan yang kedua dengan cara berpindah-

pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. hadir pada dua majelis ta‟lim setiap 

hari, majelis ta‟lim pertama diadakan di masjid sedangkan yang kedua diadakan di 

rumah. Meluangkan waktu 2,5 jam setiap hari untuk menjenguk orang sakit, 

mengunjungi para sesepuh dan bersilaturahmi, membaca satu juz Al- Qur‟an setiap 

hari, memelihara dzikir-dzikir pagi dan sore, membantu para jamaah yang khuruj, 

serta i‟tikaf pada setiap malam jum‟at di markas. Dan sebelum melakukan khuruj, 

mereka selalu diberi hadiah-hadiah berupa konsep berdakwah (ala mereka) yang 

disampaikan oleh salah seorang anggota jamaah yang berpengalaman dalam hal 

khuruj. 

10. Metode dakwah  

Cara menerapkan metode dakwah jamaah tablig adalah : 

a. Masjid sebagai pusat utama dakwah 



 

 

Di masjidlah para berkumpul pada malam libur setiap minggu. Mereka 

menginap di sana dengan meningalkan tempat-tempat tidur mereka, istri-istri 

mereka, anak-anak mereka di rumah agar lebih dapat berkonsentrasi dalam 

beribadah dah bertaqarrub kepada Allah, dimana di lain pihak orang-orang yang 

lengah pada malam itu menggunakanya untuk permainan-permainan bathil. 

Mereka hanya tidur setelah mendekatnya waktu subuh dan terus tidur sehingga 

siang hari dengan tanpa shalat dan berdzikir. 

b. Tata tertib jaulah  

Di antara tata tertib jamaah tablig yang timbul dari metode da‟wahnya, 

mereka menentukan amir (ketua), dalil (petunjuk jalan), dan mutakallim 

(pembicara) dalam jaulah. Sementara mereka keluar untuk melaksanakan jaulah, 

mereka menunjuk satu orang untuk berdo‟a supaya Allah memberikan taufiq dan 

kebaikan dalam usaha dakwah mereka dan supaya Allah SWT menurunkan 

hidayahnya kepada kaum muslimin. Satu orang juga dipilih untuk menyambut 

orang-orang yang datang ke masjid, menemani mereka dalam majlis, beramah 

tamah dan bermudzakarah untuk menciptakan keakraban hati diantara mereka. 

c. Kedisiplinan 

Jamaah tablig memiliki aturan-aturan yang sangat mereka tekankan kepada 

siapa saja yang keluar dijalan Allah, agar dengan izin Allah mereka mendapatkan 

manfaat dan bermanfaat kepada orang lain. Aturan-aturan itu sebagai berikut : 

1). Menjaga empat hal 

a). Taat kepada amir (ketua rombongan) 

b). Berperan aktif  dalam amal ijtima‟ (program bersama) 



 

 

c). Sabar dan tahan uji 

d). Kebersihan masjid 

2). Menyibukkan diri dengan empat hal : 

a) Dakwah 

b) Ibadah 

c) Ta‟lim 

d) Khidmad, yakni melayani angota-angota rombongan dengan berkerja 

sama dengan mereka. 

3). Mengurangi tiga hal : 

a) Makan dan minum 

b) Tidur 

c) Pembicaran yang sia-sia 

4). Menghindari empat hal : 

a) Berlebih-lebihan dalam segala hal sehingga melampaui batas 

b) Tama‟ kepada milik orang lain 

c) Meminta kepada manusia 

d) Memakai barang milik orang lain tanpa izin 

5). Tidak membicarakan tentang empat hal : 

a) Masalah-masalah fiqih, supaya orang-orang yang di dakwah tidak lari 

dari kebenaran 

b) Masalah politik 



 

 

c) Keadaan-keadaan jamaah, sehingga tidak menyakiti saudara-saudara 

sesame muslim 

d) Perdebatan, supaya waktu tidak terhambur dalam kesia-siaan dan supaya 

tidak menyakiti sesame muslim 

11. Metode dalam berdakwah 

Jamaah tablig dalam menyampaikan dakwahnya mengunakan berbagai 

metode, metode tersebut adalah metode yang ada dalam pendidikan islam atau 

metode-metode yang di terapkan nabi Muhammad dalam berdakwah. Metode-metode 

itu sebagai berikut : 

a. Dakwah melalui dialog Qur‟ani dan Nabawi 

b. Dakwah melalui kisah Qur‟ani dan Nabawi 

c. Dakwah melalui perumpamaan 

d. Dakwah melalui keteladanan 

e. Dakwah melalui peraktik dan perbuatan 

12. Asas-asas dakwah  

Asas-asas dakwah yang digunakan oleh jamaah tablig adalah : 

a. Infiradi, bukan pertemuan besar-besaran  

b. Risau, bukan pikiran tinggi-tinggi  

c. Gerak (qadam), bukan tulisan (qalam) 

d. Persatuan (Ittihad), bukan perpecahan (ikhtilaf) 

e. Amar ma‟ruf, bukan nahi munkar 

f. Musyawarah, bukan perintah (amar) 

g. Senyap-senyap (istitar), bukan propaganda/gembar-gembor (isytihar) 



 

 

h. Kabar gembira (tabsyir) bukan kabar buruk (tanfir) 

i. Perdamaian, bukan peperangan 

j. Ringkas (ijmal), bukan mendetail 

k. Akar (ushul), bukan ranting 

l. Rendah hati (tawadhu), bukan sombong (anannihab) 

m. Diri sendiri (jaan), bukan harta (maal) 

13. Metode Pendidikan Islam 

Pada dasarnya, metode pendidikan islam sangat efektif dalam membina 

keperibadian anak didik dan motivasi mereka sehingga aplikasi metode ini 

memungkinkan puluhan ribu kaum mukminin dapat membuka hati manusia untuk 

menerimapetunjuk illahi dan konsep-konsep peradaban islam. Selain itu, metode 

pendidikan islam akan mampu menempatkan manusia diatas luasnya permukaan bumi 

dan dalam lamanya masa tidak diberikan kepada penghuni bumi lainya  

 

Metode yang dianggap paling penting dan paling menonjol adalah : 

a. Mendidik melalui dialog Qur‟ani dan Nabawi 

Dialog dapat diartikan sebagai pembicara antara dua pihak atau lebih 

dilakukan melalui tanya jawab di dalamnya terdapat kesatuan topik atau tujuan 

pembicaraan. Dengan demikian, dialog merupakan jembatan yang menghubungkan 

pemikiran seseorang dengan orang lain. (dialog Khithabi dan Ta‟abudi, dialog 

Deskritif, dialog naratif, dialog Argumentatif, dialog Nabawi). 

Dialog dalam pemikiran Rasullulah, suatu hal yang paling disukai 

Rasullulah dari sahabat-sahabatnya adalah tampilanya para sahabat untuk 



 

 

mengajukan pertanyaan. Dengan demikian, terlihatlah bahwa beliau sangat antusias 

mendidik para sahabatnya melalui metode dialog. Dari Abu Hurairoh, Al-Bukhari 

dan Muslim meriwayatkan ajuran Rasullulah untuk dialog . 

ل  ْ ق سا  ا ْ َ ه ع َ ص ْعت النَ ْ  , قال ه تعال: س ْ  ْل   ْ ْ  ع ْن   ت الَلا   ْ ْ  , ق  لع

اس ل   

Artinya : “Allah SWT telah berfirman : „Aku membagi shalat antara Aku dan 

hamba-ku, untuk-ku separuh dan separuhnya lagi untuk hamba-ku, dan baginya 

apa yang dia pinta.” (HR Muslim) 

 

 

 

b. Mendidik melalui kisah Qur‟ani dan Nabawi 

1) Pentingnya kisah edukatif 

Dalampendidikan islam, dampak edukatif kisah sulit diganti oleh bentuk-

bentuk lainya, pada dasarnya, kisah-kisah al-Qur‟an dan Nabawi membiasakan 

dampak pesikologis dan edukatif yng baik, konstan, dan cenderung mendalam 

sampai kapan pun. Pendidikan melalui kisah-kisah tersebut dapat mengiringgi 

anak didik pada kehangatan perasaan, kehidupan, dan kedinamisan jiwa yang 

mendorong manusia untuk mengubah perilaku yang memperbarui tekadnya 

selaras dengan tuntutan, pengarahan, penyimpulan dan pelajaran yang dapat 

diambil dari kisah tersebut. 

2) Tujuan pendidikan dalam kisah Qur‟ani  



 

 

Kisah-kisah dalam al-Qur‟an bukan karya sastra yang disusun tanpa 

tujuan pengarahan. Pada dasarnya, kisah-kisah Qur‟ani merupakan salah satu 

sarana Al-Qur‟an dalam menyampaikan dan mengokohkan dakwah islam.  

3) Tujuan pendidikan dalam kisah Nabawi  

Ditinjau dari segi pendidikan, kepentingan dan keistimewaan kisah-kisah 

Nabawi tidak jauh berbeda dengan kisah-kisah Qur‟ani.Yang berbeda mungkin 

dalam hal rincian dan kekhususan tujuan kisah Nabawi jika dibandingkan 

dengan dengan tujuan utama kisah Qur‟ani, kisah nabi memiliki tujuan yang 

lebih cenderung pada pemantapan perilaku. Kandungan kisah Nabawiah dapat 

kita bagi menjadi bagian-bagian berikut ini : 

Pertama:melalui kisah-kisah Nabawi kita menemukan ajaran keikhlasan dalam 

beramal saleh dan menjadikanya sebagai saran untuk mencapai 

keridhaan Allah dalam memecahkan berbagai permasalahan hidup. 

Kedu       : kisah-kisah yang mengarahkan kita pada kebiasaan bersedekah dan 

menyeru nikmat. Misalnya kisah orang yang bermata sebelah, 

kusta, dan buta.Tatkala kegiatanya tengah melakukan perjalanan, 

Allah mengutus malaikat untuk menyembuhkan penyakit mereka 

dan memberi mereka harta.Setelah itu, Allah mengutus malaikat 

yang digambarkan sebagai orang miskin meminta sedekah pada 

mereka.Orang yang bermata satu dan kusta menolak memberikan 

sedekah sehingga Allah melenyapkan nikmat kekayaan 

mereka.Sementara yang dahulunya buta dengan ikhlas menyukuri 



 

 

nikmat Allah itu dan memberikan sedekah kepada orang miskin 

jelmaan malaikat, maka Allah pun mengekalkan nikmat baginya. 

 

 

c. Mendidik melalui perumpamaan 

Dalam tafsir Al-manar, Sayyid Rasyid Ridha menangapi ayat : 

perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api (al-Baqarah : 17) 

dengan mengatakan : Al-Matsal, al-Mitsil, dan al-mutsil serupa dengan asy-syabah, 

asy-syibih dan asy-syabih dalam hal maknanya dalam kalimat . al-atsaldiambil dari 

ungkapan matsula artinya jika suatu itu berdiri dengan jelas, maka sesuatu itu 

disebut matsil, matsalus syai‟bittharik artinya sifat sesuatu yang menjelaskan dan 

yang menyingkapkan hakikat, sesuatu itu atau sifat dan keadaan sesuatu yang 

dijelaskan.
41

 

d. Mendidik melalui keteladanan 

Kurikulum pendidikan yang sempurna telah dibuat dengan rancangan yang 

jelas bagi perkembangan manusia melalui sistematisasi bakat, psikologis, emosi 

mental, dan potensi manusia.Namun, tidak dapat dipungkiri jika timbul masalah 

bahwa kurikulum seperti itu masih tetap memerlukan pola pendidikan realistis yang 

dicontohkan oleh seorang pendidik melalui perilaku dan metode pendidikan yang 

dia perlihatkan kepada anak didiknya sambil tetap berpegangan pada landasan, 

metode dan tujuan kurikulum pendidikan. Untuk kebutuhan itulah Allah mengutus 
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nabi Muhammad saw.
42

sebagai hamba dan Rasul-Nya menjadi teladan bagi 

manusia dalam mewujudkan tujuan pendidikan islam, melalui firmanya ini : 

 




 

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
43

 

 

Aisyah sendiri telah menyebutkan bahwa Akhlak Rasulullah saw. Adalah al-

Qur‟an, bagaimana tidak, keperibadian, karakter, perilaku, dan interaksi beliau 

dengan manusia merupakan pengejawantahan hakekat al-Qur,an, etika, dan hukum 

secara praktis manusiawi dan dinamis.lebih dari itu, akhlak beliau merupakan 

pewujudan landasan dan metode pendidikan yang terdapat di al-Qur‟an. 
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Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 

melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat 

kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu 

Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu 

takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. 

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya 

(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan 

bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, 

apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada 

isterinya.dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
44

 

Pada dasarnya, manusia sangat cenderung memerlukan sosok teladan dan 

panutan yang mampu mengarahkan manusia pada jalan kebenaran dan sekaligus 

menjadi perumpamaan dinamis yang menjelaskan cara mengamalkan syariat Allah. 

Oleh karena itu Allah mengutus rosul-rasul-Nya untuk menjelaskan berbagai 

syariat, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur.an. 

e. Mendidik melalui peraktik dan perbuatan 

Islam bukan agama irasional yang mengetegahkan konsep-konsep abstrak 

yang tidak dipahami oleh penganutnya. 

Pada dasarnyaislam merupakan agama yang bertumpu pada hubungan erat 

antara manusia dengan Rabb pencipta alam semesta. 

 

B. Telaah pustaka 

Judul : 

                                                
44

Al-Qur‟an, 33: 37. 



 

 

Hadanah (tangung jawab pengurusan anak) Perspektif Jamaah Tablig Di Desa Galak 

Kecamatan Slahung 

Rumusan Masalah : 

1. Bagaimana prinsip-perinsip hadanah perspektif jamaah tablig di Desa Galak 

Kecamatan slahung 

2. Bagaimana meningalkan anak kaitanya dngan hadanah perspektif jamaah tablig di 

Desa Galak Kecamatan Slahung 

Hasil penelitian  

1. hadanah  pada dasarnya secara structural adalah tangung jawab suami, akan tetapi 

tanggung jawab tersebut suami limpahkan kepada istri, sehingga hadanah menjadi 

tanggung jawab istri. Sebagaimana islam mengajarkan bahwa hadanah adalah mutlak 

kewajiban istri.
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hak dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah berusaha 

memanfaatkan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin untuk memberikan 

pendidikan yang sesuai dan pantas serta mengajarkan disiplin terhadap anak-anaknya. 

Sebagaimana hukum islam mengajarkan bahwa tangung jawab orang tua terhadap anak 

ada tiga, secarajasadiyah, aqliyah  danruhiyah. 

2. Hukum meninggalkan anak kaitanya dengan hadanah anak perspektif jama‟ah tablig di 

Desa Galak kecamatan Slahung adalah dibolehkan, karena kepergiannya untuk berfikir 

agama dan bukan untuk maksiat dan juga bukan untuk menjadi TKW, yang sangat 

menyalahi aturan agama, karena ia mengerjakan tugas yang harusnya dierjakan oleh 

suami, yaitu mencari nafkah untuk anak dan suaminya. Selain itu seorang ibu ketika di 

Arab Saudiakan di bimbingan tentang bagaimana cara mendidik serta mengasuh anak 

secara islami. Sebagaimana islam membolehkan bagi orang tua untuk meningalkan anak 
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dalam beberapa hari asalkan kepergiannya untuk agama. Ketika program masturah 

tidaklah anak diperkenankan untuk ikut, karena akan menggangu kosentrasi ibadah, dan 

akan dititipkan pada nenek atau kerabat dekat dan apabila tidak mampu mengasuh anak. 

Sedangkan biaya dititipkan orang lain yang mampu mengasuh anak. Sedangkan biaya 

ongkos tetap diberikan kepada orang yang mengasuh sebagaimana biaya rada‟ah. Hal 

ini sebagaimana diajarkan dalam islam, bahwa apabila orang tua tidak mampu 

mengasuh anaknya maka boleh dititipkan kepada kerabat dekat atau kepada orang lain 

yang mampu mengasuh anak tersebut dengan cara memberi upah. 

 

 


