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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Kajian Tentang Metode Dakwah dalam Al-Qur’an 

Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh pelaku 

dakwah kepada sasaran dakwah (masyarakat) untuk mencapai suatu tujuan 

atas dasar hikmah dan kasih sayang, maksudnya adalah dakwah harus disertai 

dengan suatu pandangan human oriented (menempatkan penghargaan yang 

mulia atas diri manusia).
18

 Menurut Sa‟id bin Ali bin Wahj Al-Qahthani, 

metode dakwah adalah ilmu tentang cara menyampaikan dakwah dan cara  

menghilangkan halangan-halangan yang merintangi sampainya tujuan 

dakwah.
19

Hal ini dapat dihubungkan dengan salah satu tujuan dakwah secara 

esensi yang dapat dipahami merupakan upaya yang memberikan solusi dari 

ajaran Islam terhadap segala permasalahan hidup yang terkait dengan segala 

aspek kehidupan yang beraneka ragam.
20

 

Dalam beberapa literatur terkait pembahasan tentang metode dakwah 

menurut Al-Qur‟an, umumnya merujuk kepada surah An-Nahl ayat 125. Di 

dalam surah tersebut Allah SWT berfirman : 

                                                             
 

18
Siti Zainab, Harmonisasi Dakwah dan Komunikasi, (Banjarmasin: Antasari Press, 

2009),32. 

 
19

Wahyu Ilaihi, dan Harjani Hefni , Lc, MA, Pengantar Sejarah Dakwah, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm. 48. 
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Siti Zainab, Harmonisasi Dakwah dan Komunikasi. 32. 
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 Artinya:      

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.”
21

 (Q.S. An-Nahl: 125) 

 

Dari pernyataan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa metode di 

dalam Al-Qur‟an yang paling pokok digambarkan secara umum adalah 

dengan al-hikmah, al-mau‟idzah al-hasanah, dan mujadalah bi al-lati hiya 

ahsan, kemudian masing-masing dari metode tersebut mempunyai pengertian 

dan maksud tertentu sebagai metode dakwah yang diajarkan Allah SWT 

kepada umat manusia.
22

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-

Nahl ayat 125 yaitu al-hikmah, al-mau‟idzah al-hasanah, dan mujadalah. 

1) Metode yang pertama al-hikmah. 

Hikmah secara bahasa memiliki beberapa arti: al-„adl, al-ilm, al-

Hilm, al-Nubuwah, al-Qur‟an, al-injil, al-Sunnah dan lain sebagainya. 

Hikmah juga diartikan   al-„llah, atau alasan suatu hukum, diartikan juga 

al-kalam atau ungkapan singkat yang padat isinya.Seseorang disebut 

hakim jika dia didewasakan oleh pengalaman, dan sesuatu disebut hikmah 

jika sempurna.Dalam bahasa komunikasi hikmah menyangkut apa yang 

                                                             
 

21
Kementrian Agama RI,Mushaf Al-Qur‟an Terjemah,(Bandung: Insan Kamil, 2007), 

281. 

 
22

Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Alquran: Studi Kritis atas Visi, Misi, dan 

Wawasan, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 162. 
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disebut sebagai frame of  reference, field of reference dan field of 

experience, yaitu situasi total yang mempengaruhi sikap terhadap pihak 

komunikan (objek dakwah). Metode hikmah menurut Syeh Mustafa Al-

Maroghi dalam buku Toto Tasmoro tafsirnya mengatakan bahwa hikmah 

yaitu perkataan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang dapat 

mempertegas kebenaran, dan dapat menghilangkan keragu-

raguan.
23

Dengan kata lainbi al-hikmah merupakan suatu metode 

pendekatan komunikasi yang dilakukan atas dasar persuasif. Karena 

dakwah bertumpu pada human oriented, maka konsekuensi logisnya 

adalah pengakuan dan penghargaan pada hak-hak yang bersifat 

demokratis, agar fungsi dakwah yang utama adalah bersifat informatif. 

Ibnu Katsir menafsirkan kata Hakim, dalam buku Rohadi 

maksudnya hakim dalam perbuatan dan ucapan, hingga dapat meletakan 

sesuatu pada tempatnya.dengan demikian ini mencakup semua teknik 

dakwah yang diharapkan umat dakwah yang kita seru dengan metode bisa 

dapat tercapai dengan apayang  kita cita-citakan dan berhasil dengan 

sempurna.
24

Para ulama telah mendenifisikan kata hikmah secara istilah 

yang diambil dari pengertian bahasa tersebut, antara lain: 

a. Al-Hikmah; “mencapai kebenaran dengan ilmu dan akal.” al-

Hikmah dari Allah SWT adalah mengetahui sesuatu dan 

menciptakannya secara sempurna. Dan hikmah bagi manusia 

                                                             
 

23
Toto Tasmoro, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), 37. 

 
24

Rohadi Abdul Fatah, Manajemen Dakwah di Era Global, (Jakarta: CV, Fauzan Inti 

Kreasi, 2003), 27. 
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adalah mengetahui apa-apa yang diciptakan Allah SWT dan 

berbuat baik. 

b. Pengertian lain, hikmah adalah mengetahui suatu yang terbaik 

dengan pengetahuan yang paling baik. 

c. Meletakan sesuatu pada tempatnya. 

d. Ketepatan ucapan dan perbuatan secara bersamaan. 

Al-ilm yang merupakan salah satu arti bahasa dari kata hikmah, 

merupakan isyarat bagi manusia untuk membekali dirinya dengan ilmu 

pengetahuan.Sebagai satu-satunya agama Allah SWT. (QS. Ali Imran: 

19,85), Islam adalah manhajal-hayat atau way of life, acuan dan kerangka 

tata nilai kehidupan. Memahami Islam sebagai way of life harus terkait 

satu bagian dengan bagian lainnya.Sebagai satu tata nilai, Islam tidaklah 

sekedar baik sebagai landasan etis dan moral, tetapi ajarannya bersifat 

operasional dan aplikatif dalam segala segi kehidupan manusia.
25

 

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para da‟i dalam 

menyampaikan dakwah adalah sebagai berikut: 

a. Mengenal Strata Mad‟u 

Salah satu tanda kebesaran Allah SWT di dalam ini adalah 

keragaman makhluk yang difirmankan-Nya dalam Q.S. al-Hujarat: 

13. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa keragaman kelamin, 

suku, bangsa, warna kulit dan bahasa sebagai tanda kebesaran 

Allah SWT yang perlu diteliti dengan seksama untuk mengenal 

                                                             
 

25
Johan Budi S, Islam-Tata Nilai Alternatif peradaban Modern (Majalah Panji 

Masyarakat, Muharram 1414 H). 
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lebih dekat tipologi manusia untuk selanjutnya menentukan pola 

interaksi buat masing-masing kelompok yang berbeda. Mengenal 

tipologi manusia adalah salah satu faktor penentu suksesnya tugas 

dakwah, dan merupakan salah satu fenomena alam yang hanya bisa 

ditangkap oleh orang lain. 

b. Bila Harus Bicara dan Bila Harus Diam 

Ada sementara orang memiliki “ nafsu “ berbicara melebihi 

“ selera “ makannya. Dia berbicara tentang apa saja, seakan-akan ia 

mengetahui segala sesuatu atau seakan-akan hidupnya hanya 

digunakan untuk berbicara. Dalam tuntutan agama, jangankan 

bebicara, dalam bentuk bertanya sekalipun diingatkan agar tidak 

sembarangan.Islam memerintahkan ummatnya untuk beradab dan 

beretika dalam berbicara. Agar pergaulan tetap baik hendaklah 

selalu berbicara dengan perkataan yang baik. 

c. Mencari Titik Temu Dalam Dakwah 

Titik temu adalah titik tolak dimana perbedaan-perbedaan 

dapat dipertemukan dalam satu titik persamaan. Dari titik 

pertemuan inilah jika diperoleh banyak hal yang sama maka suatu 

aktifitas bisa dilanjutkan. Karena secara rumus logika bahwa jika 

sesuatu dikatakan ada persamaan tentu didalamnya mengandung 

perbedaan, begitu juga jika dikatakan ada perbedaan maka di 

dalamnya pasti mengandung persamaan. Titik singgung yang mem 

pertemukan antara perbedaan dan persamaan itulah yang disebut 
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sebagai titik temu, titik temu mempertemukan antara persamaan 

dan perbedaan. 

d. Toleransi Tanpa Kehilangan Sibghah 

Toleransi dalam penertian umum adalah suatu sikap akhlak 

terpuji dalam pergaulan dimana rasa saling menghargai antara 

sesama manusia dalam batas-batas yang telah digariskan 

Islam.Toleran yang berarti membiarkan, tidak memaksa, suatu 

budaya tolerannsi yang belum pernah dikenal oleh Eropa pada 

abad pertengahan, dimana umat Yahudi dan Nasrani bebas 

menjalankan agamanya masing-masing.
26

 

e. Memilih Kata Yang Tepat 

Sadied menurut bahasa berarti yang benar, tepat.
27

 Al-

Qosyani menafsirkan Qaulan Sadida dengan : kata yang lurus 

(Qowiman); kata yang benar (Haqqan): kata yang betul, correct, 

tepat (shawaban). Al-Qosyani berkata bahwa sadad dalam 

pembicaraan berarti berkata dengan kejujuran dan dengan 

kebenaran dari situlah terletak unsur segala kebahagiaan, dan 

pangkal dari segala kesempurnaan; karena yang demikian itu 

berasal dari kemurnian hati. 

f. Uswatun Hasanah 

Secara etimologi, kata al-Usmah berarti orang yang ditiru, 

bentuk jaaknya adalah usan.
28

 Sedangkan hasanah berarti baik. 

                                                             
26

M. Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Kultural, Penerbit Lantabora Press, 

Cet. Ke-2, th. 2000, 158. 
27

Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 1055. 
28

Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al Maraghi, (Semarang, CV Toha Putra, 1996). 

104 
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Dengan demikian Uswatun Hasanah adalah contoh yang baik, 

kebaikan yang ditiru, contoh identifikasi, suri tauladan atau 

keteladanan. 

2) Metode yang kedua Al-Mau‟idzah Al-Hasanah. 

Secara etimologis, mauidzah merupakan bentukan dari kata 

wa‟adza-ya‟idzu-iwa‟dzan dan „idzata,yang berarti “menasehati dan 

mengingatkan akibat suatu perbuatan,” berarti juga “menyuruh untuk 

mentaati dan memberi wasiat agar taat.”Alhasanah  (kebaikan) merupakan 

lawan dari sayyiat,maka dapat dipahami bahwa mauidzah dapat berupa 

kebaikan dan dapat juga berupa kejahatan, hal itu tergantung pada isi yang 

disampaikan seseorang dalam memberikan nasehat dan anjuran. Mauidzah 

Hasanah adalah  dalil dzaniyyah yang dapat memuaskan kepada khalayak 

ramai.
29

 Penjelasan tafsir adalah serulah mereka  wahai Rasul kepada dzat 

yang mengutus-Mu yaitu Allah SWT dengan ajakan agar mereka 

menjalankan syari'at-Nya yang mengatur makhluk-Nya berdasarkan 

wahyu yang diturunkan kepadamu dan juga berdasarkan 'Ibrah dan 

Mauidzah yang dijadikan oleh Allah SWT didalam kitab-Nya sebagai 

hujjah atas mereka, dan mengingatkan mereka tentang turun ayat tersebut 

sebagai yang disebutkan dalam suara ini dan mendebat dengan perbebatan 

yang baik dan engkau melapangkan mereka yang menyakiti kepadamu.
30

 

Ali Mustafa Yaqub mengatakan bahwa Mauidzah al Hasanah 

adalah ucapan yang berisi nasehat-nasehat yang baik di mana ia dapat 

                                                             
 

29
Al-maraghi Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maraghi, JilidV, (Beirut: Darul Fikr, 2006), 

186. 

 
30

Al-maraghi. Ahmad. Musthafa,Tafsir Al-Maraghi,188. 
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bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya, atau argumen-argumen 

yang memuaskan sehingga pihak audience dapat membenarkan apa yang 

disampaikan oleh subyek.
31

 Menurut filosof Tanthawy Jauhari, yang 

dikutip Faruq Nasution mengatakan bahwa Mauidzah al Hasanah adalah 

Mauidzah Ilahiyah yaitu upaya apa saja dalam menyeru atau mengajak 

manusia kepada jalan kebaikan (ma yad‟u ila al shale) dengan cara 

rangsangan yang menimbulkan cinta (raghbah)dan rangsangan yang 

menimbulkan waspada(rahbah).
32

 

Metode mauidzah hasanah ini memiliki beberapa dasar yang 

menjadi acuan supaya melaksanakan metode ini diantaranya: 

1. Ada perintah yang jelas untuk menggunakan metode tersebut (Q.S. 

An-Nahl ayat 125). Kemudian Allah SWT juga berfirman : “Dan 

nasihatilah mereka, serta sampaikanlah kepada mereka, pada jiwa 

mereka, perkataan yang mengena” (Q.S. An-Nisa‟: 63). 

2. Rasulullah SAW menjadikan nasehat sebagaidasar agama, dengan 

sabdanya: “النصيحةالدين” (Agama adalah nasehat) dan nasehat adalah 

sinonim dari mauidzah hasanah sebagaimana telah diungkap di 

atas. 

3. Rasulullah SAW  membai‟at sahabat agar memberi nasehat kepada 

setiap muslim, dalam hadits diungkapkan, “Aku dibai‟at oleh 

                                                             
 

31
Ali Mustafa Yaqub, Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1997), 121. 

 
32

Faruq Nasution, Aplikasi Dakwah dalam Studi Kemasyarakatan, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1986), 1-2. 
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Rasululah SAW untuk mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan 

memberi nasehat kepada seluruh muslim” (HR. Muslim). 

4. Para Nabi menggunakannya, Allah SWT berfirman : 

                

Artinya : 

“Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku 

hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu”
33

 (Q.S. Al-

A‟raf: 68) 

 

Dalam menyampaikan dakwah  seorang da‟i dapat melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Memberikan Nasihat 

Mau‟izhah Hasanah atau nasihat yang baik, maksudnya adalah 

memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu 

petunjuk-petunjuk kearah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat 

diterima, berkenaan dihati, menyentuh perasaan, lurus difikiran, 

menghindari sikap kasar, dan tidak mencari kesalahan pendengar 

sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati dan atas kesadarannya 

dapat mengikuti ajaran yang sisampaikan oleh pihak objek dakwah.  

2. Melakukan Tabsyir wa Tandzir 

Tabsyir secara bahasa berasal dari kata basyara yang mempunyai 

arti memperhatikan, merasa senang.
34

 Menurut Quraish Shihab 

basyara berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah.
35

 

3. Memberikan Wasiat 

                                                             
33

Kementrian Agama RI,Mushaf Al-Qur‟an Terjemah, 159. 
34

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, 

Cet. Ke-14), 85. 
35

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an (Bandung: Mizan, 1996 Cet I), 279. 
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Secara etimologi kata wasiat berasal dari bahasa Arab, terambil 

dari kata Washa- Washiya- Washiatan, yang berarti pesan penting 

berhubungan dengan suatu hal.
36

 Pendapat lain mengatakan kata 

wasiat terambil dari kata Washa-Washiayyatan, yang berarti berpesan 

kepada seseorang yang bermuatan pesan moral.
37

 

4. Menceritakan Kisah 

Di dalam Al-Qur‟an terdapat berbagai metode untuk mengajak 

manusia ke jalan yang benar, antara lain adalah dengan kisah atau cerita. 

 

3) Metode Yang Ketiga Mujadalah 

Al-Qur‟an menyuruh kaum muslimin agar berdebat dengan ahli 

kitab dengan cara yang sopan santun dan lemah lembut, kecuali kalau 

pihak mereka memperlihatkan keangkuhan dan kezaliman.
38

Berdebat 

menurut bahasa berarti berdiskusi atau beradu argumen.Di sini, berarti 

berusaha untuk menaklukan lawan bicara sehingga seakan ada perlawanan 

yang sangat kuat terhadap lawan bicara serta usaha untuk mempertahankan 

argumen dengan gigih. 

Secara epistemologis, berdebat sebagaimana didefinisikan para 

ulama adalah: 

1. Usaha yang dilakukan seseorang dalam mempertahankan argumen 

untuk menghadapi lawan bicaranya. 

                                                             
36

Lois Ma‟luf, Kamus Munjid, fi Laughah Wa Al- „Alam, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), 

9091. 
37

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 

1984), 1562. 
38

A. Hasjmy, Dustur Dakwah Menurut Al-Qur‟an, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),112. 
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2. Cara yang berhubungan dengan pengukuhan pendapat atau 

madzhab. 

3. Membandingkan berbagai dalil atau landasan untuk mencari yang 

paling tepat. 

Perdebatan memiliki dua sifat, dengan cara baik dan dengan cara yang 

tidak baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 

125 yang artinya :“....Debatlah mereka dengan cara yangbaik......”. Allah 

SWT juga berfirman : 

                          

                        

Artinya : 

“Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa 

berita gembira dan sebagai pemberi peringatan; tetapi orang-orang yang 

kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat 

melenyap kan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan 

peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan”
39

 (Q.S. Al-

Kahfi: 56)  

 

Melihat berbagai macam perdebatan ini, al-Qur‟an menyarankan 

perdebatan yang terbaik sehingga menjadi metode yang dianjurkan, 

sebagai yang diungkapkan dalam firman-Nya, sebagai salah satu metode 

dakwah.Metode perdebatan yang baik tersebut merupakan salah satu 

metode dakwah rasional (nabhaj aqly). Adapun bentuknya bisa berupa 

diskusi, tukar pandangan maupun dialog. 

                                                             
 

39
Kementrian Agama RI,Mushaf Al-Qur‟an Terjemah, 300. 
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Sayyid Qutb menyatakan bahwa dalam menerapkan metode 

diskusi dengan cara yang baik perlu diperhatikan hal-hal berikut
40

: 

a. Tidak merendahkan pihak lawan, atau menjelek-jelekan, karena 

tujuan diskusi bukan mencari kemenangan, melainkan 

memudahkannya agar ia sampai pada kebenaran. 

b. Tujuan diskusi semata-mata untuk menunjukan kebenaran sesuai 

dengan ajaran Allah. 

c. Tetap menghormati pihak lawan, sebab jiwa manusia tetap memiliki 

harga diri. Karenanya harus diupayakan ia tidak merasa kalah dalam 

diskusi dan merasa tetap dihargai dan dihormati. 

Dasar-dasar metode perdebatan diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Debat merupakan fitrah manusia. Dari sini manusia bisa dilihat 

menjadi dua kategori, yaitu baik dan tidak baik. Jika dilihat dari 

sifatnya, apakah dia membantah terhadap kebenaran atau 

sebaliknya. Allah SWT berfirman :  

                           

         

 

Artinya : 

“Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia 

dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Dan 
manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah”

41
 (Q.S. 

Al-Kahfi: 54) 

 

                                                             
40

Sayyid Qutb, fi dhibah al Quran, (Cairo: Dar al Syuruq, 1399 H/1979 M), Jilid IV,  

2202. 
41

Kementrian Agama RI,Mushaf Al-Qur‟an Terjemah, 300 
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b. Allah memerintahkan untuk menggunakan metode berdebat. 

Sebagaimana  Firman Allah SWT : 

                                

                              

        

Artinya : 

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan 

dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di 

antara mereka,
42

 dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada 

(kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan 

kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya 

kepada-Nya berserah diri”
43

 (Q.S. Al-Ankabut: 46) 

 

c. Metode ini digunakan oleh para Nabi dalam dakwah mereka. Ini 

dapat dilihat dari kisah yang diceritakan Allah SWT dalam Al-

Qur‟an tentang Nabi Nuh as. Ayatnya sebagai berikut: 

                         

      

 

 

Artinya : 

“Mereka berkata "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah 

(mendebat) dengan kami, dan kamu telah memperpanjang 

bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab 

yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-

orang yang benar”
44

 (Q.S. Huud: 32) 

                                                             
 

42
Yang dimaksud dengan "orang-orang yang zalim" ialah: orang-orang yang setelah 

diberikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling 

baik, mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan. 

 
43

Kementrian Agama RI,Mushaf Al-Qur‟an Terjemah, 402. 
44

Kementrian Agama RI,Mushaf Al-Qur‟an Terjemah, 225. 
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d. Dipakai dalam dakwah sejak masa Rasul hingga sekarang.Metode 

ini dipakai sejak masa sahabat hingga sekarang, para ulama salaf 

menggunakannya dengan baik dan mereka menghindari perbuatan 

debat yang tercela. 

Dalam hal ini, selayaknya orang yang melaksanakan kegiatan dakwah 

harus memiliki kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan metode 

ini. Kemampuan tersebut meliputi
45

 : 

a. Kemampuan Berkomunikasi. 

b. Kemampuan Menguasai Diri. 

c. Kemampuan Pengetahuan Psikologi. 

d. Kemampuan Kengetahuan Kependidikan. 

e. Kemampuan Pengetahuan di Bidang Pengetahuan Umum. 

f. Pengetahuan di Bidang Ilmu al-Qur‟an. 

g. Kemampuan Membaca Al-Qur‟an dengan fasih. 

h. Kemampuan Pengetahuan di Bidang Ilmu Hadits. 

i. Kemampuan di Bidang Ilmu Agama secara Umum 

Sebaiknya seorang da‟I juga bisa melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Al-Hiwar 

Al- Hiwar (dialog) dikemas dalam dalam bentuk dua orang 

berbicaradalam tingkat kesetaraan. Tidak ada dominasi yang satu 

dengan yang lainnya. 

 

                                                             
 

45
Slamet, Prinsip-prinsip Metodologi Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), 69. 
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b. As-Ilah Wa Ajwibah 

As-Ilah Wa Ajwibah yang dalam bahasa Indonesia berarti 

“tanya –jawab” merupakan salah satu metode di dalam berdakwah. 

Ia merupakan bahagian dari metode dialogis dalam menyampaikan 

pesan-pesan dakwah. Kesan yang ditimbulkan melalui metode 

tanya-jawab ini lebih kuat bila dibandingkan hanya dengan 

berkomunikasi satu arah. 

2. Tarekat Naqsyabandiyah 

1. Pengertian Tarekat Naqsyabandiyyah 

Tarekat adalah salah satu hal penting yang berkenan dengan 

lingkungan tasawuf adalah tarekat atau suluk. Tak lengkap pembicaraan 

tasawuf tanpa pembicaraan mengenai tarekat.Tarekat secara etimologi 

berasal dari bahasa Arab, tariqah. Tariqah berarti jalan, cara, atau metode. 

Secara terminologi, tarekat bermakna aturan-aturan berupa renungan batin 

dan berbagai riyadah yang ditentukan sufi. Sufi-sufi yang ikut dalam 

tarekat menggambarkan dirinya yang sedang mencari Tuhan bagaikan 

pengembara (salik).Mereka melangkah maju dari satu tahap ke tahap 

berikutnya.Tahapan-tahapan itu mereka menyebutnya dengan 

maqamat.Jalan yang mereka tempuh disebut dengan tariqah. Tarekat atau 

jalan sufi ini begitu penting sehingga seringkali ilmu tasawuf disebut juga 

dengan ilmu saluki.
46

 

                                                             
46

Akbarizan, Tasawuf Integratif Pemikiran dan Ajaran Tasawuf di Indonesia, 

(Pekanbaru: Suska Press, 2008), 9-10 



26 

 

Tarekat (thariqat jamaknya adalah tharaiq) secara etimologis berarti: 

(1) jalan atau cara (al-kairiyyah), (2) metode atau sistem (al-uslub), (3) 

madzhab, aliran atau haluan (al-madzhab), (4) keadaan al-halah), (5) 

pohon kurma yang tinggi (al-nahlah al-thawilah), (6) tiang tempat 

berteduh atau tongkat paying (al-„amud al-mizallah), (7) yang mulai atau 

terkemuka dari kaum (syarif al-qawum), dan (8) goresan (naqsy), dan (9) 

garis pada sesuatu (al-khattu fi al-syayyi‟). Menurut isilah mistisisme 

dalam islam, thariqat berarti perjalanan seorang salik (pengikut thariqat) 

menuju tuhan dengan cara menyucikan diri atau perjalanan yang harus di 

tempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin 

dengan Tuhan.
47

 

2. Sejarah Tareqat Naqsyabandiyah 

Di dalam dunia Islam, tareqat berkembang pesat, sehingga besar 

jumlahnya. Yang cukup terkenal diantaranya adalah (1) Thariqat 

Qadiriyyah yang didirikan oleh syekh Abd Al-Qadir al-Jailani, 470-561 H, 

(2) Thariqat Rifa‟iyyah yang dinisbahkan kepada syekh Ahmad ibnu Ali 

Abu al-Abbas al-Rifa‟I, w.578 H, dan anak saudaranya, Syihabuddin Abu 

Hafa Umar ibnu Abdillah al-Suhrawardi, 490-563 H, (4) Thariqat 

Syadziliyyah yang dinisbahkan kepada Abu al-Hasan al-syadzii, w.686 H, 

dan (5) Thariqat Naqsyabandiyyah yang dinisbahkan kepada Muhammad 

ibnu Muhammad Bahauddin al-Uwaisi al-Bukhari al-Nasyabandi, 717-791 

H.
48
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Pendiri Thariqat Naqsyabandiyyah adalah Bahauddin Muhammad al-

Bukhari al-Naqsyabandi dilahirkan di daerah Hinduan (Bukhara) pada 

tahun 717 H/1317 M. Ia digelar dengan al-Nawsyabandi, karena mampu 

menempa dan mengukir (naqasya) berbagi sifat keutamaan dan kebaikan 

dalam hati setiap insan yang menjadi pengikutnya. Al-Naqsyabandi belajar 

ilmu-ilmu dasar keislaman didaerahnya (Bukhara), kemudian melanjutkan 

kajian ilmunya kepada ulama di luar daerah dalam masa yang cukup 

panjang. Ia belajar antara lain kepada syekh Muhammad Baba al-

Sammasi. Setelah syekh ini wafat pada tahun 740 H/1340 M, ia belajar 

lagi kepada syekh Arif al-Dikarni sampai ia beroleh khirqah keshuifan. 

Pada waktu menerima khirqah keshufian itu ia berumur sekitar 30 tahun. 

Setelah selesai belajar dengan syekh al-Dikarani, ia berangkat menuju 

Samarkand dan bekerja pada istana Sulthan Khalil sebagai penasehat 

bidang keagamaan dan tugas ini dilaksanakannya dengan baik selama 

lebih dari 12 tahun. Selesai melaksanakan tugas di Samarkand, ia menetap 

di zewartun dan masuk dalam dunia zuhud (asketik) secara intensif, 

banyak berbakti kepada masyarakat melalui shadaqah, infak dan zakat 

serta pelayanan sosial bagi mereka yang tidak mampu. Di samping itu, ia 

juga membuka pengajian untuk memberikan penyuluhan keagamaan bagi 

masyarakat. Di sini ia mengabdi selam 14 tahun dan selama itu banyak 

masyarakat merasa terbantu olehnya dan banyak orang yang datang belajar 

di pesantrennya. Entah karena apa sebabnya, ia kemudian pindah dan 

menetap di daerh kelahirannya (Hinduan) dan membuka pesantren dan 
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membangun ribat (khanqah atau zawiyyah) untuk tareqatnya. Di kampung 

halamannya ini pula ia berpulang ke rahmatullah dengan tenang pada 

tahun 791 H/1389 M dalam usia 74 tahun.
49

 

3. Ajaran Tareqat Naqsyabandiyah 

Ajaran tarekat Naqsyabandiyyah didasarkan atas enam dalam 

maqamatnya, yaitu (1) al-„ilm, (2) al-hilm, (3) al-shabar, (4) al-ridha, (5) 

al-ikhlas, (6) al-akhlaq al-karimah 

Upaya pembinaan jati diri dalam tarekat Naqsyabandiyyah 

dilakukan melalui empat tahap yaitu shuhbat al-syekh, al-ribath, iltizham 

dan al-dzikr. 

1) Shuhbat al-syekh adalah suatu usaha yang terus menerus dalam 

bentuk pengabdian secara murni tanpa pamrih, hingga penerimaan, 

penyerahan dan pengabdian penuh kepada syekh Kamil (Mursyid). 

2) Al-Ribath yaitu suatu usaha meningkatkan keterikatan dengan syekh 

Kamil bukan hanya jasmani tetapi lebih ruhani-ruhani. 

3) Litizham yaitu upaya keras untuk tetapnya seorang salik dalam 

bimbingan (talqin) dari seorang syekh Kamil terus menerus dan 

berkesinambungan. 

4) Al-dzikr yaitu upaya seorang salik selalu berkekalan dengan 

dzikrullah. 
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Tarekat ini memiliki ritual bai‟at, tawajuh, khataman, belasan, dan 

haul untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam tarekat, untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan seorang hamba harus suci atau bersih dari 

dosa. Sebagaimana dinyatakan Sri Mulyati, bahwa tujuan utama tarekat 

adalah dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan bukan materi dan suci, maka 

manusia yang ingin mendekatinya harus suci pula. Penyucian itu ditempuh 

melalui beberapa jalan (turuq). Kaum sufi yang tergabung dalam tarekat 

menempuh jalan untuk mendekati Tuhan tidak dengan formalisme yang 

rigid (kaku). Mereka memaknai Tuhan sebagai zat yang ramah dan 

toleran. 

Bai‟at merupakan bentuk legitimasi keanggotaan tarekat. Bai‟at 

dilakukan oleh seorang khalifah kepada anggota yang baru bergabung. 

Tanpa bai‟at, seseorang tidak bisa dianggap sebagai pengikut tarekat. Pada 

masa pembai‟atan seseorang diberi arahan untuk berubah menjadi manusia 

(hamba Allah) yang baik. Pesan yang biasa disampaikan adalah “hati-

hati”. Artinya, pengikut tarekat harus menjaga perilakunya, baik terhadap 

Allah, manusia, dan lingkungan. 

Tawajuh merupakan masa pelatihan dan mengulang-ulang amalan 

(zikir) yang diajarkan oleh Khalifah. Pengulangan dilakukan dihadapan 

khalifah atau badal (pengganti khalifah) selama minimal 20 kali. Pelatihan 

dan pengulangan dilakukan untuk mempertajam kemahiran berzikir. 

Secara implisit, tawajuh melatih untuk hidup tidak serakah, tidak 

sombong, tidak dengki, dan sebaliknya mengedepankan hidup rukun dan 
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damai (tenang). Inilah yang kemudian membentuk perilaku santun para 

pengikut tarekat terhadap lingkungannya. 

Khataman merupakan aktivitas mingguan para pengikut tarekat. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari kamis malam jum‟at. Saat 

khataman, badal (guru) melakukan evaluasi terhadap amalan zikir yang 

dilakukan para pengikut tarekat. Badal (guru) juga memberikan nasehat 

untuk hidup bersyukur dan pasrah terhadap Allah. Terkait dengan 

lingkungan, ternyata kepasrahan dipahami sebagai upaya memberikan 

kesempatan tumbuh-tumbuhan untuk hidup. M. Nasir mengatakan “biji 

getah sing tibo ojo dituturi. Jorne wae men tukul dadi anak getah. Iku kan 

kuosone Gusti Allah” Artinya, biji pohon karet yang jatuh ke tanah harus 

dibiarkan saja supaya bisa tumbuh dan menjadi bibit. Ini merupakan kuasa 

Allah. 

Belasan adalah rutinitas bulanan yang dilakukan oleh pengikut 

tarekat. Belasan dilakukan tanggal 11 setiap bulan tahun Hijriah. 

Tujuannya adalah mengontrol amalan zikir yang dilakukan oleh para 

penganut tarekat. Dalam belasan, pengikut tarekat secara bergilir 

ditugaskan membawa makanan (ambeng) untuk dinikmati bersama. 

Kegiatan ini menjadi wadah silaturrahmi sesama pengikut tarekat. Badal 

pada kesempatan ini memberikan arahan tentang berbagai hal, termasuk 

persoalan lingkungan dan lain-lain. 

Haul adalah pertemuan tahunan bagi pengikut tarekat Qadiriyah wa 

Naqsabandiyah se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam haul dibacakan 
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manaqib (sejarah para guru tarekat).Para pengikut tarekat menerima 

pembekalan agama dari para ulama, kyai dan ustadz. Selain dihadiri oleh 

para pengikut tarekat, kegiatan ini juga diikuti oleh simpatisan, 

masyarakat, pemeritah, dan sebagainya. Pesan menjaga lingkungan selalu 

muncul karena kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan termasuk 

pemerintah, sehingga pesan moral keagamaan, pesan moral 

kemasyarakatan, dan pesan etika lingkungan selalu diperbincangkan.
50

 

Untuk meningkatkan peran ruh dalam pembinaan tarekat, 

diperlukan adanya kesesuaian antara ruh dan dzikr atau dengan kata lain, 

ruh itu menghendaki santapan yang kontiniu (istimrar) yang bersifat 

ruhani. Dalam tarekat ini, diklasifikasikan ruh dalam tujuh tingkatan yaitu: 

a. Lathifat al-qalb dengan 5.000. dzikir. 

b. Lathifat al-ruh dengan 1.000. dzikir. 

c. Lathifat al-sirr dengan 1.000. dzikir. 

d. Lathifat al-khafi dengan 1.000. dzikir. 

e. Lathifat al-akhfa dengan 1.000. dzikir. 

f. Lathifat al-nafs al-nathiqah dengan 1.000. dzikir. 

g. Lathifat al-kulli jasac dengan 1.000. dzikir.
51

 

Dalam tarekat Naqsyabandiyyah dzikir dalam pembinaan ruh di 

sini adalah menyebut dan mengingat Allah SWT dalam qalbu (hati). 
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Jumlah zikirnya secara keseluruhan adalah sebanyak 11.000 kali 

dengan mengucapkan zikir Allah-Allah pada semua tingkatan. Dalam 

perjalanan Ruhani yang menggunakan zikir pada setiap tingkatan tersebut, 

si Salik dengan niatnya yang tulus dan ikhlas akan memperoleh 

pengalaman bathin yang tiada terhingga.
52

 

a. Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyyah di Kabupaten Rokan Hulu 

Tarekat Naqsyabandiyyah dinisbatkan kepada syeikh 

Baharuddin al- Naqsyabandi, (1317-1389 M) lahir disebuah daerah di 

Bukhara. Adapun peta perkembangan tarekat Naqsyabandiyyah 

hingga sampai ke Rokan Hulu tidak terlepas dari usaha Tuan Guru 

Syekh Abdul Wahab Rokan di Besilam Langkat Sumatra Utara.
53

 

Pada masa kesultanan siak pertama kali berpusat di bagan siapi-api. 

Usaha kesultanan siakmerekrut orang-orang tarekat 

Naqsabandiyyah memiliki sedikitnya tiga tujuan: pertama, dalam 

rangka mengajar di berbagai lembaga pendidikan, kedua, untuk tujuan 

mengembangkan ajaran tarekat, dan ketiga, untuk mendakwahkan 

ajaran islam di tengah-tengah masyarakat terutama di daerah 

terpencil. Berdasarkan fakta tersebut tampak bahwa kesultanan siak 

pada saat itu memberi peluang yang besar terhadap tumbuh dan 

berkembangnya tarekat, sehingga tarekat Naqsayabandiyyah menjadi 

orgnisasi keagamaan terbesar yang tersebar ke berbagai daerah 
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sehingga Kabupaten Rokan Hulu dijuluki „‟Negeri Seribu Suluk 

(Seribu Nosa)‟‟. 

Dari perjalanan sejarah perkembangan tarekat Naqsyabandiyyah di 

wilayah Rokan Hulu ada tiga persoalan yang sangat urgen, yaitu: 

1. Islamisasi masyarakat pedalaman 

2. Menumbuh kembangkan dan mempertahankan pengalaman 

keagamaan tradisional, dan 

3. Membendung isi dakwah lain 

Keberadaan tarekat Naqsyabandiyyah yang dengan konsisten 

melaksanakan pengembangan ajaran melalui rumah (madrasah) suluk 

telah menjadi kekuatan tersendiri sehingga sampailah tarekat 

Naqsyabandiyyah sampai kepelosok desa dan keberadaan tarekat ini masih 

eksis sampai sekarang terutama di Desa Rambah Hilir dan juga pada 

umumnya di Kabupaten Rokan Hulu, hingga Kabupaten Rokan Hulu di 

juluki Negeri Seribu Suluk. Kegiatan dakwah dari luar Islam. 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-

penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di 

atas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan 

penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul :  

Pertama, “Metode Dakwah Tarekat Naqsyabandiyah Yayasan Prof. Dr. 

Kadirun Yahya Dalam Mengembangkan Paham Ahlussunnah Waljama‟ah 

Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru”, Pekanbaru, 2012 karya Muhammad 
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Kahiri. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Metode Dakwah Tarekat 

Naqsyabandiyah Yayasan Prof. Dr. Kadirun Yahya dalam Mengembangkan 

Paham Ahlussunnah Waljama‟ah yaitu: Metode Hikah, metode ceramah, 

metode diskusi, metode karyawisata. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian 

bahwa metode yang selalu digunakan dalam mengembangkan paham 

Ahlussunnah Aaljama‟ah hanya ada 4 (empat) metode. Keempat metode ini 

sudah cukup memadai dalam mengembangkan paham Ahlussunnah 

Waljama‟ah.
54

 

Kedua, “Etos Kerja Masyarakat Penganut Tarekat Naqsyabandiyyah di 

Dusun II Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri 

Indrapura”, Pekanbaru, 2009 karya Zali Aris. Skripsi ini menyimpulkan 

bahwa Etos Kerja masyarakat penganut tarekat Naqsyabandiyah di Desa 

Teluk Masjid Kecamatan Sunga Apit Kabupate Siak Sri Indrapura, ternyata 

penganut tarekat Naqsyabandiyah kurang memiliki Etos Kerja, karena berada 

pada standar proses antara 56-75 % yaitu sebanyak 71,42 % hal ini 

berdasarkan pada item angket yang disebarkan kepada responden.
55

 

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, penelitian ini menekankan pada 

Metode Dakwah Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu. Dengan tujuan penelitian ini untuk mengkaji metode dakwah 
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yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas 

tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam 

menjawab pertanyaan penelitian.
56

 Kerangka berpikir itu bersifat operasional 

yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa penryataan-

pernyataan logis. Di dalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah 

penelitian yang telah diidentifikasikan dalam kerangka teoritis yang relevan 

dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif 

terhadap atau dengan masalah penelitian. Untuk mengetahui metode dakwah 

yang digunakan oleh Tarekat Naqsyanbandiyah di Desa Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu maka kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut : 

1. Dakwah Bi Al-Hikmah 

1) Mursyid (Tuan Guru) mengenal strata mad‟u 

2) Mursyid (Tuan Guru) tahu bila harus bicara dan bila harus diam 

3) Mursyid (Tuan Guru) mampu mencari titik temu dalam dakwah 

4) Mursyid (Tuan Guru) bertoleransi tanpa kehilangan sibghah 

5) Mursyid (Tuan Guru) memilih kata yang tepat 
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6) Mursyid (Tuan Guru) melakukan uswatun hasanah 

2. Dakwah Al-Mauidzatil Hasanah 

1) Mursyid (Tuan Guru) memberikan nasihat 

2) Mursyid (Tuan Guru) melakukan tabsyir wa tandzir 

3) Mursyid (Tuan Guru) memberikan wasiat 

4) Mursyid (Tuan Guru) menceritakan kisah 

3. Dakwah Bi Al- Mujadalah 

1) Mursyid (Tuan Guru) melakukan Al-Hiwar 

2) Mursyid (Tuan Guru) melakukan As-Ilah Wa Ajwibah 

Selanjutkan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat 

dilihat dari bagan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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