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MOTTO 

 

“Tidakadakesuksesanmelainkandenganpe

rtolongan Allah” 

(Q.S. Huud: 88) 

 

“Do the best don’t feel the Best.” 

                [jadilah yang terbaik  

Jangan merasa paling baik] -Miswandi HNI 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 

Huruf  Huruf 

Arab  Latin Arab  Latin 

 d / d = ض ‘ = ء

 t / t = ط B = ب

 z / z = ظ T = ت

 ‘ = ع Ts = ث

 Gh = غ J = ج

 F = ف h / ḥ = ح

 Q = ق Kh = خ

 K = ك D = د

 L = ل Dz = ذ

 M = م R = ر

 N = ن Z = ز

 H = ه S = س

 W = و Sy = ش

 Y = ي s / ṣ = ص

 

 

Vokal Vokal Panjang 

 ā  =  ىا َ a  :  َـ

 ī  =  ىِى                                 I :  َـ

  ū  =  ىُوَ                                U  :  َـ

 

 aw  =   ى وَ 

  ًَ                    ay =  ى 

 

Contoh 

 annasi = النَّاس  

ٍ ن  al’afin =  أ ل ع افِ

فَِ  ع ُرو   ma’rufi = م 

مَُ  yawm              = ٌ و 

ءَ                       ً syayiun          =  ش 
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Catatan : 

1. Kata alīf-lam alta ‘rīf  baik syamsiyyah maupun qamariyyah diawali dengan al- dan 

di sambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: al-bayt, al-insān, al-dār, al-

sahīh. 

2. Huruf tāmarbūtah() ditulis dengan ḧ. Contoh :al-mar’aḧ (bukan al-mar’a), Dzurriyaḧ 

(bukan dzurriya). 

3. Huruf tasydīd ditulis dua kali. Contoh :al-quwwaḧ, al-makkaḧ, al-nabawiyaḧ. 

4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan 

pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, dimana vokalnya ditulis sebagaimana 

adanya: 

a. Kata kerja(fi’il). Contoh: dzahaba (bukandzahab), qara’a (bukan qara’), 

yaqūlu (bukanyaqūl), yasma’ūna (bukanyasma’ūn). 

b. Kata milik. Contoh: baytuka (bukan baytuk), qauluhu (bukan qauluh). 

c. Vokal terakhir kata-kata fawqa (bukan fawq), tahta (bukan taht), bayna 

(bukan bayn), amama (bukan amam), warā’a (bukan warā’), dan sejenisnya. 
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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul: Pemahaman Akidah dan Dakwah Jamaah Tabligh di desa 
Lubuk Panjang, kecamatan Kota pinang Provinsi Sumatera Utara. 

Jama’ah Tabligh merupakan gerakan keagamaan yang pada mulanya lahir 
dan berkembang di India. pada  perkembangan ini Jama’ah Tabligh tumbuh dan 
berkembang ke seluruh plosok dunia termasuk di indonesia terutama di desa 
Lubuk Panjang Kecamatan Kota Pinang. Dan diadakannya penelitian tentang 
jamaah tabligh ini yang memiliki beberapa tujuan seperti:1. Untuk mengetahui 
Pemahaman akidah Jama’ah Tabligh di desa Lubuk Panjang. 2. Untuk mengetahui 
strategi dakwah Jamaah Tabligh dalam mendakwahkan agama di desa Lubuk 
Panjang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi 
Sumatera Utara. 3. untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan jamaah 
Tabligh melakukan aktifitas dakwah. Penelitian lapangan ini menggunakan 
metode pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi, wawancara 
diperoleh dari penganut Jamaah Tabligh di desa Lubuk Panjang. dan ini disusun 
berdasarkan melalui sumber kepustakaan berupa buku, ensiklopedia, majalah, 
jurnal, media massa, media elektronik maupun sumber-sumber ilmiah lainnya. 
dan juga Pembahasan penelitian ini melalui metode deskriptif analatik yaitu 
berusaha menggambarkan Jama’ah Tabligh di desa Lubuk Panjang. 

berdasarkan hasil penelitian menunjukkan yakni, 1.Aqidah Jamaah 
Tabligh di desa lubuk panjang tetap berpegang teguh kepada al-quran dan hadist 
dan bermadzhab syafii dan tetap berpedoman kepada ahlusunnah waljamaah. 2. 
bentuk-bentuk pemahaman Jama’ah Tabligh dalam gerakan dakwah Jamaah 
Tabligh antara lain yaitu: Musyawarah, Ta’lim wa Ta’lum, Bayan, silaturahmi, 
dan Jaulah dan metode maqami. 3. Faktor-faktor yang menyebabkab jamaah 
tabligh melakukan kegiatan dakwah di desa lubuk panjang adalah karena dakwah 
adalah tanggung jawab ummat mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah dari 
pada yang munkar dan mereka belajar mengorbankan waktunya untuk khuruj 
serta islah diri dari segi imaniyah, ubudiyahm muamalah, muasyarah dan akhlak. 
Semua aktivitas tersebut merupakan sarana tarbiyah dan pelatihan bagi Jamaah 
Tabligh untuk mengamalkan agama secara sempurna dan berusaha menghidupkan 
sunnah-sunnah Rasulullah dalam setiap aspek kehidupannya. 

kesimpulan daripada penelitian ini adalah Jama’ah Tabligh dalam 
berdakwah tidak lepas dengan 3 (tiga) prinsip, yaitu : 1. dakwah adalah tanggung 
jawab semua umat islam. 2. berinisiatif mendatangi umat untuk memperkuat iman 
dengan mendakwakan pentingnya iman dan amal sholeh. 3. berbaur dengan 
masyarakat tanpa memandang status sosial. 

 
Kata Kunci: Jama’ah Tabligh, Akidah, Strategi Dakwah, jaulah 
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ABSTRACT 

This thesis is Entitled: Understanding of the Faith and Da'wah of Jamaah 
Tabligh in Lubuk Panjang Village, Kota Pinang Sub-District, Sumatera 
Utara Province. 

Jamaah Tabligh  is a religious movement that was originally born and 
developed in India. in this development, Jama'ah Tabligh is growing and 
developing around the world, including in Indonesia, especially in the village of 
Lubuk Panjang, Kota Pinang Sub-district. And to conduct missionary research 
based on this that  have different purposes, such as : 1. To find out more about the 
concept of the credo of Jama'ah Tabligh in the village of Lubuk 
Panjang. 2. The preaching strategy of Jamaah Tabligh know in preaching religion 
in the village of Lubuk Panjang , Pinang City District, Labuhan Batu Selatan 
District, Sumatra Utara  province. 3. to find out the factors that cause the Jamaah 
Tabligh municipality to do da'wah activities. This research field using 
meth ode collecting observations, interviews and documentation, interviews 
obtained from supporters conduct missionary in the village of Lubuk Panjang. and 
this is compiled on the basis of via library sources in the form of books, 
encyclopedias, magazines, journals, media, electronic media and other scientific 
sources. and also a discussion of this research through an analytical descriptive 
method that the Jama'ah Tabligh tries to describe in the village of Lubuk Panjang.  

based on research results show that , namely : 1.Faith Tabligh in the 
village of Lubuk Panjang still adhere to the Magazine and Hadist and gendre 
syafii and remain led by Ahlusunnah waljamaah. 2. the forms of understanding of 
the  Jama'ah Tabligh in the propagation movement of the  Jamaah Tabligh 
include: Deliberation, Ta'lim wa Ta'lum, Bayan, hospitality, and Jaulah and 
maqami methods. 3. Factors that cause the pilgrims to do Dakwah activities in the 
village of Lubuk Panjang are because preaching is the responsibility of the people 
to invite the virtue and prevent the unjust, and they learn to use their time sacrifice 
for reconciliation and reconciliation in terms of imaniyah, ubudiyah, muamalah, 
muasyarah and morality. All these activities are a means of education and training 
for the Jamaah Tabligh to perfectly practice the religion and try to revive the 
tradition of the prophet in every aspect of his life .  

the conclusion of this study is that the Jama'ah Tabligh in da'wah is not 
free with 3 (three) principles, namely: 1. Da'wah is the responsibility of all 
Muslims. 2. took the initiative to come to the people to strengthen the faith by 
claiming the importance of faith and good deeds. 3. Connect with the community 
regardless of social status.                                        
Keywords: Jama'ah Tabligh , Faith, Da'wah Strategy, Jaulah      
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ودعوة جماعة التبليغ في قرية لوبوك بانجانج ، كوتا بينانغ ، البوهان باتو سيالتان ريجنسي ،  فهم العقيدة
 مقاطعة سومطرة الشمالية

Miswandi 
 طالب عقيدة والفلسفت اإلسالميت

 السلطان شريف قاسم رياو اإلسالميت بيكانبارو ، إندونيسيا جامعت

Wandi.diamond654@gmail.com 

)محاضر في كليت أصول الدين (امرينتحسني  ( ) 

husni2017husni@gmail.com 

(محاضر في كليت أصول الدين) ( سيف هللا)   

Saifullah@uin-suska.ac.id 
 

  الفرعية، ، منطقةبانجانجفي قرية لوبوك جماعة التبليغ دعوة  فهم العقيدة وىذه األطروحة بعنوان:  
ىي حركة دينية ولدت وتطورت أصاًل يف اهلند. يف ىذا  التبليغمجاعة .مقاطعة سومطرة الشمالية بينانغكوتا 

، باجنانجلوبوك ويتطور يف مجيع أحناء العامل مبا يف ذلك يف إندونيسيا، وخاصة يف قرية  ا مجاعة التبليغ التطور، ينمو 
 فهم عقيدةملعرفة املزيد عن ا اليت هلا عدة أىداف منها:  التبليغ وإجراء البحوث على مجاعةكوتا فيناغ   مقاطعة

يف الدعوة إىل الدين يف قرية لوبوك  بليغ. ملعرفة إسرتاتيجية الوعظ جلماعة الت2. باجنانجيف قرية لوبوك  مجاعة التبليغ
. ملعرفة العوامل اليت تؤدي إىل 3، البوىان باتو رجينسي، مقاطعة سومطرة الشمالية. غبينا  كوتاباجنانج، منطقة  

عوة. استخدم ىذا البحث امليداين طريقة مجع املالحظات واملقابالت والوثائق قيام مجاعة الطبلجة بأنشطة الد
. ويتم جتميعها بناًء على مصادر غواملقابالت اليت مت احلصول عليها من أتباع عبدة التابلي يف قرية لوبوك باجنا 

مية أخرى. وأيًضا املكتبة يف شكل كتب وموسوعات وجمالت وجرائد ووسائط إعالم وإعالم إلكرتوين ومصادر عل
 مناقشة 

ىذا البحث من خالل املنهج الوصفي التحليلي الذي حياول وصف مجاعة التابلي يف قرية لوبوك  
. عقيده طبلجة جامع يف قرية لوبوك باجنانغ ال يزالون متمسكني بالقرآن 1باجنانج. بناًء على نتائج الدراسة، فإن 

. تشمل أشكال فهم اجلماعة التبليغ يف 2بأىللسنة واجلماعة. واحلديث والربمذاب سيايف ويظلون يسرتشدون 
احلركة الدعائية جلماعة الطبلجي ما يلي: املصّورة، والتعلم والتعلم، والبيان، والصداقة، وأساليب اجلولة واجمللمي. 

األمة يف  ألن الوعظ ىي مسؤولية غ. العوامل اليت جتعل احلجاج يقومون بأنشطة الدعوة يف قرية لوبوك باجنا 3
دعوة املعرف ومنع الظامل ويتعلمون التضحية بوقتهم من أجل املصاحلة واملصاحلة من حيث العمانية ، والودينية.  
كل ىذه النشاطات ىي وسيلة لرتبية وتدريب مجاعة الطبلية على ممارسة الدين متاًما وحماولة عيش السنة النبوية يف  

 كل جانب من جوانب حياتو.
. الدعوة ىي 1البحث ىو أنو ال ميكن فصل مجاعة الطبلية يف الدعوة بثالثة مبادئ، وىي: استنتاج ىذا  

. أخذ زمام املبادرة للمجيء إىل الناس لتعزيز اإلميان من خالل املطالبة بأمهية اإلميان 2مسؤولية مجيع املسلمني. 
 . االختالط مع اجملتمع بغض النظر عن الوضع االجتماعي.3والعمل الصاحل. 

 كلمات مفتاحية: طبلي جامع، عقيدة، اسرتاتيجية الدعوة، جول
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama yang haq dan sempurna, yang merupakan syariat Allah 

yang diturunkan kepada umat manusia di muka bumi agar mereka beribadah 

kepadanya.
1
 umat islam harus mendapatkan pembinaan agama agar kehidupan 

tidak kosong dari nilai islam karena dengan menguasai nilai islam mereka dapat 

mengendalikan diri serta dapat meraih nilai kesempurnaan yang meliputi segi-segi 

duniawi dan ukhrawi. Pembinaan hidup beragama tidak dapat diabaikan guna 

mewujudkan generasi yang kuat mental spritualnya, membentuk karakter, dan 

iman yang  kuat. sejak zaman Rasulullah saw hingga hari ini, pada setiap masa 

da„wah dan penyebaran agama dilaksanakan secara terus-menerus dengan 

mengikuti manhaj beliau. Para sahabat, para tabi„tabi„in, para „Ulama, para ahli 

hadits, para Fuqaha‟, para ahli kalam, dan para shalihin telah mengembangkan 

dakwah Islam pada zaman mereka menurut kepandaian dan kemampuan mereka 

masing-masing. Pekerjaan dakwah terus dilakukan seiring dengan perkembangan 

zaman. masing-masing kelompok dari umat Islam memiliki cara tersendiri untuk 

melangsungkan dakwahnya.  

Sejak awal tahun 1980-an, terjadi perkembangan dakwah di Indonesia. Saat 

itu berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri, 

sehingga muncul kepermukaan kelompok-kelompok dakwah yang bercorak  

salafih, seperti Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin), Jamaah Islamiyah (JI), Hizbut 

Tahrir (HT), dan Jamaah Tabligh (JT).
2
 Setiap kelompok-kelompok tersebut 

masing-masing memiliki corak pergerakan yang berbeda-beda dalam 

menyampaikan ajaran Islam, ada gerakan yang bertujuan untuk merubah 

masyarakat dari seluruh tatanan kehidupan sosialnya mulai dari elit-elit politik 

hingga pada sistem pemeritahannya. disisi lain ada juga gerakan dakwah yang 

                                                             
1
Abdul Madjid Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetinsi (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya 2005),  hlm. 130. 
2
 Hamiruddin, Gerakan Dakwah Al-Nadzir (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 
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2 

 

hanya fokus pada peningkatan spiritualitas dan peningkatan ibadah, namun tidak 

menyentuh sikap dan kehidupan politik serta bermunculan berbagai gerakan 

keagamaan yang bebasis sosial kemasyarakatan. apabila tugas dakwah telah 

ditinggalkan, akan datang bencana demi bencana yang melanda umat ini. berdiam 

diri ketika melihat kemungkaran adalah suatu bagian daripada kemungkaran. 

berpangku tangan melihat kemungkaran yang terjadi di depan mata berarti 

mendukung atau menyetujui kemungkaran itu dan bertanggung jawab atas dosa 

manusia. namun, jika memiliki kerisauan agar manusia kembali ke jalan allah, 

dengan mentaati segala peritah allah dan rasulnya secara kaffah, akan 

mendapatkan ampunan dan pahala dari allah yang derajatnya lebih baik daripada 

ibadah 60-70 tahun.
3
 

Jama‟ah Tabligh muncul di India dilatarbelakangi keadaan umat islam di 

india yang saat itu sedang mengalami kerusakan akidah dan degradasi moral yang 

dahsyat. Umat islam tidak lagi akrab dengan syiar-syiar islam. Disamping itu, 

juga terjadi percampuran antara yang baik dan buruk, antara iman dan syirik, 

antara sunah dan bid‟ah. Lebih dari itu, juga telah terjadi gelombang kemusyrikan 

dan pemurtadan yang di dalangi oleh misionaris kristen dimana Inggris saat itu 

sedang menjajah India. Selain itu, Jamaah Tabligh tumbuh pesat. Saat ini telah 

berkembang ke seluruh plosok dunia dan gerakan dakwah mereka hampir 

ditemukan di setiap negara, termasuk Indonesia. di Indonesia, gerakan ini muncul 

pada tahun 1952 di mesjid Al-hidayah Medan. hal itu dibuktikan dengan 

keberadaan prasasti yang terdapat di mesjid tersebut. Jamaah Tabligh juga 

merupakan pergerakan non-politik terbesar dunia, ini dikarenakan mereka ini 

adalah kelompok yang membawa misi da„wah bukan misi politik. Jamaah Tablîgh 

adalah sebuah Jamaah Islamiyah yang dakwahnya berpijak kepada penyampaian 

tentang fadhail amal (keutamaan-keutamaan ibadah) kepada setiap orang yang 

dapat dijangkau. Jamâ„ah ini menekankan kepada setiap pengikutnya untuk 

menjauhi bentukbentuk kepartaian dan juga masalah-masalah perpolitikan. 

Jamaah Tabligh adalah salah satu kelompok keagamaan yang aktif dalam 

bidang dakwah, dalam mengajarkan dan menyampaikan ajaran Islam mereka 
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berupaya menampilkan perilaku dan meggunakan metode yang menurut mereka 

dipakai oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. Jamaah Tabligh juga 

merupakan salah satu kelompok keagamaan yang menarik perhatian beberapa 

kalangan umat muslim sekarang ini. Kelompok ini memiliki keunikan tersendiri 

dalam mensosialisasikan pemahamannya yang tidak sama dengan kelompok 

keagamaan lain. 

Keunikan dalam mensosialisasikan dakwah Jamaah Tabligh adalah terletak 

pada bentuk pergerakan dakwah mereka yang mengharuskan untuk melakukan 

khuruj fi sabilillah. salah satu bentuk dakwah Jamaah Tablîgh adalah melalui 

ceramah, ceramah merupakan salah satu metode da„wah yang bertujuan untuk 

memberikan nasihat dan petunjuk sementara audiens bertindak sebagai pendengar. 

metode da„wah  mereka termasuk dalam kategori dakwah al-qawliyyah (oral), 

yaitu dakwah yang berbentuk ucapan atau lisan yang dapat didengar oleh mitra 

da„wah(da„wahbi al-lisan).
4
 dalam menyampaikan dakwahnya mereka berpijak 

kepada Tablîgh dalam bentuk Taaruf(perkenalan), Taalub(sambung hati), 

Targhîb(mengingatkan) dan Tasykil(ajak ke masjid). mereka telah berhasil 

menarik banyak orang kepangkuan iman. Terutama orang-orang yang tenggelam 

dalam kelezatan dunia dan dosa. Orang-orang tersebut diubah ke dalam kehidupan 

penuh ibadah dzikir dan baca Al-qur‟ân.
5
 kegiatan agama dan da„wah merupakan 

suatu hal yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat 

manusia, peranan agama dan dakwah bukan hannya mengajak manusia untuk 

mencapai kehidupan yang sejahtera di akhirat, memberikan bimbingan masalah 

yang bersifat „akidah, „ibadah, tetapi juga memberikan tata cara manusia dalam 

menjalani kehidupan yang meliputi masalah ekonomi, politik, budaya dan juga 

hubungan antar sesama manusia dalam meningkatkan kehidupan yang lebih 

maslahah baik di dunia maupun di akhirat. 

Orang-orang yang mereka dakwahi tidak diikat dalam satu struktur organisasi 

yang rapi. Ikatan diantara mereka lebih dititik beratkan kepada semacam kontak 

antar pribadi dengan da‟i yang berlandaskan saling pengertian dan cinta kasih. 

                                                             
4
Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 122. 

5
Rabi‟ Bin Hadi „Umair Al-Madkhali, Cara Para Nabi berda„wah, (Tegal: Maktabah Salafi 

Press, 2002), hal. 92 
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dalam konteks penegakan hukum Islam dan dalam kehidupan nyata juga dalam 

menghadapi aliran-aliran berfikir yang telah mengerahkan segala potensi dan 

kemampuan untuk merusak dan memerangi Islam dan ummatnya gerakan ini 

sama sekali kurang memadai. hukum berdakwah adalah  fardhu ain, yaitu 

kewajiban atas setiap pribadi muslim yang Mukallaf, baik laki-laki maupun 

perempuan.
6
 hal inilah yang ditanamkan oleh Jamaah Tablîgh ini. 

Sementara itu pengaruh dakwah Jamaah Tablîgh ini lebih membekas secara 

jelas kepada para pengurus masjid. hal ini dikarenakan masjid merupakan pusat 

pertama untuk usaha berda„wah seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad 

saw. sedangkan kepada orang-orang yang sudah mempunyai pemikiran dan 

idiologi tertentu hampir-hampir tidak ada pengaruhnya. dakwah merupakan tugas 

para Rasul pilihan Allah „Azza wa Jalla, untuk memikul risalah-nya dan 

menyampaikan ke segenap manusia. oleh karena itu, dakwah merupakan tugas 

risalah paling mulia, karena para Rasul yang mengembannya adalah makhluk 

paling mulia dan paling dicintai Allah swt. dengan tugas ini maka mereka berada 

pada kedudukan yang paling tinggi, karena dakwah itu tidak lain menunjuki 

manusia kepada kebaikan dan menggiring mereka untuk bersatu dalam satu 

kalimat tauhid, mengajak mereka untuk menghadapi kezaliman dan 

keteraniayaan. Tak ada satu amal dan tugas yang paling mulia dan utama selain 

pekerjaan dan tugas dakwah  ini. 

Dan dakwah yang dipakai oleh para Jamaah Tabligh secara umum ini adalah 

dengan cara terjun langsung ke lapangan, mereka mengajak orang satu persatu 

atau dari rumah kerumah (door to door), selain itu mereka juga melakukan yang 

namanya khurŭj atau keluar beberapa hari untuk menyampaikan da„wah mereka 

kepada orang lain, dengan cara turun ke desa-desa (khurŭj keluar daerah) paling 

kurang selama tiga (3) hari dalam satu bulan, ada yang empat puluh (40) hari 

dalam setahun dan ada yang empat (4) bulan bahkan ada yang satu (1) tahun 

semasa hidupnya. Untuk saat ini kita lihat, setiap perbuatan yang menyuruh 

kepada yang ma„ruf  dan mencegah yang munkar selalu ada hambatan, seperti 

halnya da„wah yang mereka (Jamaah Tablîgh) lakukan pada saat ini, adanya 
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  Abdullah, Wawasan Da„wah, (Medan: IAIN Press Medan, 2002), hlm. 199. 
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orang-orang atau golongan-golongan tertentu yang tidak menyukai cara 

berdakwah mereka karena terkesan dakwah yang mereka embankan tidaklah 

sesuai lagi dengan zaman sekarang ini, karena dakwah yang seperti mereka itu 

harusnya dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw. di dalam perjalananya 

dakwah tidak selalu dihiasi dengan bunga-bunga yang menyenangkan, akan tetapi 

dakwah juga dipenuhi dengan cobaaan dan rintangan yang panjang. 

Pertarungan yang haq dengan dan yang bathil merupakan suatu fenomena 

yang digambarkan semenjak dakwahnya para Rasul dan para Nabi-Nabi hingga 

saat ini. dakwah yang selalu mengajak pada kebaikan akan selalu bertentangan 

dengan kebathilan yang selalu diserukan oleh godaan syaitan. Maka diperlukan 

kesabaran dan ketabahan yang tinggi dan kuat dalam memikul tanggung jawab 

dakwah dan allah akan memberikan balasan kepada mereka yang selalu istiqomah 

dalam menjalankan dakwahnya, dan kemuliaan hanya dalam amal agama.
7
Seluruh 

manusia membuutuhkan agama untuk ketentraman hidupnya di dunia dan akhirat. 

Salah satu indikasi keberhasilan suatu dakwah yaitu terbentuknya suatu 

komunitas(jamaah) dakwah yang sama-sama memiliki keyakinan, pikir dan 

kerisauan , maksud dan tujuan hidup, tertib hidup untuk umat. 

Allah swt berfirman: 

ِصُمْواَِِبَْبِلَاهللَمِجيْ ًعاَواَلَتَ َفرَّقْواَواْعتََ  

artinya: dan berpegang tegulah kalian semua kepada tali(agama) allah, dan 

jangan lah kamu bercerai berai. (Q.S. Ali imran, 103). 

 

Perkembangan Jamaah Tabligh yang cepat tersebar di berbagai daerah di 

indonesia ini sangat menarik untuk diamati dan diteliti. Penelitian skripsi ini 

mengangkat permasalahan seputar gerakan keagamaan yang bernama Jama‟ah 

Tabligh, baik dari segi Akidah Jamaah Tabligh, serta metode, strategi Dakwah, 

dan Faktor- Faktor yang menyebabkan Jamaah Tabligh melakukan aktifitas 

dakwah di desa Lubuk Panjang karena semenjak kedatangan jamaah tabligh 
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memiliki perubahan yang positif dan memberikan kesemangatan bagi masyarakat 

dalam melaksanakan ibadah baik dari aspek imaniyah, ubudiyah, muamalah, 

muasyarah dan akhlak. Karena dalam metode Jamaah Tabligh mengedepankan 

tentang tersebut. dengan demikian, penulis mengambil objek skripsi berjudul: 

Pemahaman Akidah dan Dakwah Jamaah Tabligh di desa Lubuk 

PanjangKecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera 

Utara. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, sudah jelas. maka 

pertanyaan dasar yang menjadi fokus Skripsi ini adalah : 

a. Bagaimana Pemahaman Akidah Jamaah Tabligh di desa Lubuk panjang? 

b. Bagaimana Strategi Dakwah Jamaah Tabligh  di desa Lubuk Panjang? 

c. Apakah Faktor-Faktor Jamaah tabligh melakukan aktivitas Dakwah di desa   

Lubuk Panjang? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan diadakannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui Pemahaman akidah Jama‟ah Tabligh di desa Lubuk 

Panjang. 

b. Untuk mengetahui Strategi Dakwah Jamaah Tabligh dalam 

mendakwahkan agama di desa Lubuk Panjang. 

c. Untuk mengetahui Faktor penyebab Jamaah Tabligh melakukan aktifitas 

dakwah di desa Lubuk Panjang. 

2.  Manfaat Penelitian  

a. Secara Teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai informasi dalam bidang Akidah Filsafat Islam yang berkaitan 

dengan meningkatkan pemahaman  keagamaan pada masyarakat. 



7 

 

b. Secara Institusional penelitian ini untuk menambah khazanah 

kepustakaan UIN SUSKA RIAU dan juga tulisan ini dapat dijadikan 

salah satu studi banding bagi para peneliti selanjutnya. 

c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang positif dan dapat dijadikan referensi serta rujukan mengenai 

bagaimana Pemahaman Akidah dan Dakwah Jamaah Tabligh di desa 

Lubuk Panjang. 

 

D. Sistematika Penulisan. 

Agar para pembaca lebih mudah memahami maksud dan tujuan yang 

dikehendaki, maka sistematika pembahasan penulisan penelitian ini disusun 

sebagai berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN, Uraian yang berisi tentang latar belakang,  

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  :  KAJIAN KEPUSTAKAAN, yakni tinjauan tentang 

pemahaman Akidah dan Dakwah Jamaah Tabligh yang ada di  

masyarakat, yang mencakup pengertian Akidah, Akidah 

menurut para Ahli, Pengertian Jamaah Tabligh, dan definisi 

tentang dakwah serta   metode yang digunakan dalam Jamaah 

Tabligh, dan aspek-aspek kependidikan dalam Jama‟ah Tabligh, 

ideology, dan lain sebagainya. 

BAB III :  METODE PENELITIAN, yang mencakup jenis penelitian, 

waktu dan tempat penelitian, metode pendekatan kualitatif, 

informan penelitian, teknik pengumpulan data 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN,  pengujian hipotesis  yang 

didalamnya menyajikan Geografis, Demografi, Agama, 

Pendidikan, Budaya dan Adat istiadat, dan Ekonomi, Akidah, 

strategi Dakwah dan Faktor-faktor Jamaah Tabligh melakukan 

aktifitas dakwah di desa Lubuk Panjang serta respon masyarakat 

terhadap kegiatan Jamaah Tabligh. 
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BAB V  :  PENUTUP,yang berisikan kesimpulan, implikasi, dan saran. 

dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan ini, selanjutnya merekomendasikan saran-saran 

yang dibutuhkan demi perbaikan perubahan dimasa yang akan 

datang. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN  

 

A. Tinjauan Pustaka 

Demi melengkapi referensi penulis dalam penulisan skripsi dengan judul 

penelitian Pemahaaman Akidah dan Dakwah Jamaah Tabligh di desa  Lubuk 

Panjang Kecamatan Kota Pinang. sehigga penulis menelusuri hasil penelitian-

penelitian terdahulu untuk mendukung penulisan skripsi ini, antara lain sebagai 

berikut:  

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi (11141103735) dari S1 jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi  

Universitas Islam Negeri suska riau,  dengan judul “Metode Dakwah 

Jama‟ah Tabligh Dalam Meningkatkan Silaturahmi dengan Masyarakat di 

Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.dalam 

penelitian tersebut terdapat pokok masalah, yakni Dakwah Jama‟ah 

Tabligh dalam Meningkatkan Silaturahmi dengan Masyarakat,yakni: 

melakukan kunjungan ke para tokoh masyarakat untuk silaturahim, juga 

sekaligus menyampaikan amanah dan melakukan penelitian. Berdasarkan 

pada hasil penelitian tersebut, belum membahas atau mengkaji tentang 

pemahaman Akidah dan Dakwah Jamaah Tabligh di desa Lubuk Panjang 

Kecamatan Kota Pinang, oleh karena itu sehingga penelitian ini harus 

dilanjutkan. 

2.   Penelitian yang dilakukan oleh Liza Rahmawati (10961007050) dari S1 

Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Suska Riau, 

dengan judul “Khuruj Dan Komitmen Pada Keluarga‟‟ (Studi Deskriptif 

Pada Jamaah Tabligh” Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukan 

bahwa penelitian membahas tentang tanggung jawab, hubungan 

interpersonal dan masalah khuruj yang dilakukan Jamaah Tabligh. 

Penelitian tersebut belum membahas dan mengkaji lebih jauh Pemahaman 

Akidah dan Dakwah Jamaah Tabligh di desa Lubuk Panjang Kecamatan 

Kota Pinang. 
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3.  penelitian yang dilakukan Murwandi(10461025748) dari S1 Jurusan 

PsikologiFakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Suska Riau, dengan 

judul ;hubungan antar frustasi dengan motivasi beragama(Studi pada 

Jamaah Tabligh Masjid Al-Falah jalan Sumatera Pekanbaru) 

 

B. Pengertian Akidah 

Al-„Aqdu (ikatan) lawan kata dari al-hallu(penguraian, pelepasan). dan kata 

tersebut diambil dari kata kerja: ” „Aqada” “Ya‟qidu” (mengikatnya), ” „Aqdan” 

(simpulan  atau ikatan},
8
 setelah itu berbentuk akidah yang berarti keyakinan.

9
 

dan ” uqdatun Nikah” (ikatan menikah), asy-syaddu biquwwah(pengikatan dengan 

kuat),
10

 at-tamaasuk (pengokohan) dan al-itsbaatu (penetapan). diantaranya juga 

mempunyai arti al-yaqiin(keyakinan) dan al-jazmu(penetapan). dengan demikian, 

aqidah menjadi landasan bangunan peradaban manusia, tempat keluarnya berbagai 

aturan dan peraturan kehidupan, norma, dan tata nilai masyarakat. aqidah pula 

yang menentukan cara dan arah pandang, cita-cita, dan tujuan yang dianut oleh 

para pemeluknya. berkaitan dengan hal tersebut, dari hidup Rasulullah saw. fakta 

menunjukkan bahwa Rasulullah saw bukan hanya membina para shahabatnya 

dengan aqidah yang kuat, namun juga membangun masyarakat Islam di Madinah 

untuk selalu bersandar pada akidah Islam walaupun ayat-ayat tasyri‟ (hukum) 

belum seluruhnya diturunkan. Rasulullah menjadikan syahadat Laa Ilaaha Illallah 

sebagai asas bagi segalanya, asas kehidupan muslim, asas yang menghubungkan 

interaksi sesama muslim, asas untuk menyelesaikan berbagai perkara kezaliman, 

menyelesaikan perselisihan, asas bagi kekuasaan dan mengatur pemerintahan  

 

 

 

 

                                                             
8
 Ramli Awang, Akidah: Penghayatan Tauhid Al-Qur‟an, hlm. 1. 

9
 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan 

Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah, 1993), hlm. 1. 
10

  Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, Syarah „Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah, (Bogor: 

Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 2006), hlm. 27. 
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Allah Ta‟ala berfirman: 

َُكُمَالّلُوَبِاللَّْغِوِفَاَْْيَاِنُكْمََوَلِكْنَي َُّؤاِخذُُكْمَِبَاَ َعَقْدُُتَُْااَلْْيَانَِاَلَيُ َؤاِخُذ  

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 

dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpah yang kamu sengaja …” (Al-Maa-idah : 89). 

Sedangkan menurut istilah (terminologi), ialah Aqidah (credo), artinya 

kepercayaan. Yaitu sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang 

membuat jiwa tenang tentram kepadanya, dan yang menjadi kepercayaan atau 

keyakinan yang bersih dari bimbang dan ragu.
11

 akidah adalah iman yang teguh 

dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya.Yaitu 

perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, 

sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri 

oleh keraguan dan kebimbangan.dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak 

terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang  menyakininya. dan harus 

sesuai dengan kenyataannya; yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika 

hal tersebut tidak sampai pada singkat keyakinan yang kokoh, maka tidak 

dinamakan Aqidah. dinamakan Aqidah, karena orang itu mengikat hatinya diatas 

hal tersebut. 

Menurut Hasan al-Banna „ Aqaid adalah: 

َُُِتَالََّرَُاالموَْ َدكَالََعنََْنفسكَوتكونَيكىناًََهاََاليََْتطمئنَََّقلبكَوَََهباَََقََدَّانَيصََبج
 َُ َلطوَشكَ َاخاََواَلََْيازجوَري

Beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, 

mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur 

sedikitpun dengan keragu-raguan
12

. 

 

Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy mengatakan Akidah adalah:  

                                                             
11

  Suyatno Prodjodikoro, Aqidah Islamiyyah dan Perkembangannya, (Yogyakarta: 

Sumbangsih Offset, 1991), hlm. 29. 
12

Hasan Al-bana, Majmu‟atu Ar-Rasail, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah), hlm. 465. 
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قلبوََانَُنسََااِلََعليوََِدَُرةَيعقَِطَْوالفََِعَِلعقلَوالسمَْمةَباَِاملسلََّةَِقَالبدىيَّالَََياََقضامنََجمموعةَ 
 يكونَابداًََاوََْحَُصَِهتاَالَيرىَخالفهاَانوَيَُوَْب َُاَوث َُىََدَِبوجوََْقاطعاًََهاََبصحتََِجازماًََهاََليََْعََِنَثَْوي َُ

Yaitu sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia 

berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati dan 

diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu 

yang bertentangan dengan kebenaran itu.
13

 

Sedangkan Ulama-Ulama Fiqh mendefinisikan Akidah sebagai berikut: 

Akidah ialah sesuatu yang diyakini dan dipegang teguh, sukar sekali untuk 

diubah. ia beriman berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan kenyataan, seperti 

beriman kepada Allah swt. para Malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, dan Rasul-

rasul Allah, adanya kadar baik dan buruk, dan adanya hari akhir.
14

 

 

C.   Pengertian Dakwah 

Ditinjau dari segi bahasa dakwah berasal dari bahasa Arab da‟ayad‟u -

Da‟wah yang berarti panggilan, Seruan, Ajakan dan undangan(Yunus, 

1972:127).dakwah lebih di pahami sebagai usaha dan ajakan kepada jalan 

kebenaran. Abdullah Ba‟lawy al-Haddad mengemukakan bahwa, dakwah adalah 

mengajak, membimbing dan memimpin orang yang belum mengerti atau sesat 

jalannya dari agama yang benar, untuk dialihkan ke jalan ketaatan pada Allah 

beriman kepadanya serta mencegah dari apa yang menjadi lawan kedua hal 

tersebut.  Bakhyul Khuly, bahwa dakwah adalah suatu pergerakan atau usaha 

perbaikan, memindahkan umat dari situasi kekufuran kesituasi keimanan, dari 

situasi terjajah kesituasi kemerdekaan, dari situasi kemelaratan, kesituasi 

kemakmuran, dari keadaan mundur ke kemajuan, dari berpecah belah kepersatuan 

dan seterusnya. Sayyed Quthub memberikan pengertian dakwah adalah ajakan 

kepada Allah bukan kejalan da‟i atau ke kaumnya, tiada bagi da‟i  dari dakwah 

yang dilakukan, kecuali menjalankan tugas dan kewajibannya kepada Allah swt. 

Dari pengertian terminologi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, dapat 

                                                             
13

Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan 

Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1993), hlm. 1-2. 
14

Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, terj. H.A. 

Mustofa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 116. 
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dikatakan bahwa hakekat dakwah adalah, seruan kejalan tuhan, ditegaskan dalam 

al-qur‟an surah al-anfal ayat 24 :  

َ َاََمنُ ْوا ْرِءَياايهاالذيَن
َ
َامل َبَ ْْيَ َحَيُْوُل َاهلَل َانَّ َواْعلمْوا َحْيِيُكْم َملَا َاذادعاكم َوللرسوِل اْسَتِجْيبُ ْواهلِل

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََوقلِبِوََواَنَُّوَاَلْيِوَحتَشُرونََ  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan 

Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan 

kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia 

dan hatiny dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan 

Ayat di atas menurut Thahir ibnu Asyur bahwa suruan yang di maksud 

dalam ayat ini adalah mencakup dalam segala sesuatu yang merupakan 

kesempurnaan manusia meliputi; Pertama, pencerahan akalnya melalui keyakinan 

yang benar. Kedua, Budi pekerti yang tulus. Ketiga, petunjuk yang menyangkut 

Aktivitas yang benar. Keempat, Perbaikan individu dan masyarakat.
15

Sehubungan 

dengan pengertian tersebut, ada beberapa kata yang maksud dan pentingnya  

hampir sama dengan Dakwah, istilah tersebut diantaranya adalah Tabligh. Tabligh 

artinya menyampaikan. Maksudnya adalah menyampaikan ajaran Nabi 

Muhammad Saw. (agama islam) kepada orang lain, melalui lisan atau dengan 

perkataan. Sesuai sabda Rasulullah Saw yang artinya: Sampaikanlah dariku 

sekalipun hanya satu ayat. 

Kewajiban berdakwah merupakan kewajiban yang bersifat taklifi dari 

Allah kepada umat-Nya, agar apa yang menjadi tujuan Islam dapat tercapai. 

Karena sifatnya taklifi dan qat‟i, maka jelaslah bahwa dasar hukum dakwah 

pastinya berasal dari sumber utama hukum Islam yaitu Al-qur‟an dah Hadis. 

dalam hal ini, seluruh ulama telah bersepakat mengenai wajibnya berdakwah.  

 
D.  Sejarah  Jamaah Tabligh 

Pembentukan Jamaah Tabligh beserta pemikiran dan pola Dakwahnya  

muncul bukan tanpa alasan. Kemunculan itu tidak dapat dipisahkan dari pada 

aspek Sejarah, Geografis dan kultural India sebagai tempat kelahiran Jama‟ah 

                                                             
15

Arifuddin Tike,  Dakwah & Pengembangan Masyarakat Islam, hlm. 9 
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Tabligh di daerah Mewat, pendiri Jama‟ah Tabligh adalah Maulana Ilyas  Al-

Kandahlawi. Pada saat itu menyaksikan amal agama umat islam India yang saat 

itu sedang mengalami kerusakan akidah, degradasi moral semakin menjauh dari 

ajaran islam,
16

 Menurut penilaiannya, mental umat Islam sudah bobrok  dan 

banyak masjid yang kosong, ibadah-ibadah wajib sudah banyak ditinggalkan oleh 

umat Islam. Banyak orang yang mengaku beragama Islam, tetapi sebenarnya 

mereka telah jatuh ke lembah kemusyrikan. Maulana berpendapat, tidak ada jalan 

untuk memperbaikinya kecuali dengan kembali kepada ajaran Rasulullah saw. dan 

cara inilah yang dapat menyembuhkan orang-orang sakit itu. Padahal, daerah suku 

rajput yang dikenal sebagai bangsa meo ini mengenal islam sejak lama pada abad 

pertama hijriyah, bahkan pada abad pertengahan pernah menjadi salah satu 

pusat(central) perkembangan budaya islam ketika kekhalifahan di baghdad 

bergerak ke India. Namun meski sudah ratusan tahun hadir, islam saat itu asing di 

kalangan masyarakat. Dan kebanyakan orang meo yang ber-KTP Islam sulit untuk 

melafadzkan syahadat dengan benar.
17

 

Setelah Syekh Ilyas meninggal dunia pada tahun 1948, kepemimpinan 

Jamaah Tabligh diteruskan oleh anaknya, Syekh Muhammad Yusuf Kandhalawi 

(1917-1965). Maulana Yusuf adalah seorang organisator hebat dan pekerja ulet. 

dia menghabiskan sebagian besar masa dewasanya dengan melakukan perjalanan 

bersama kelompok-kelompok pengkhutbah di seluruh Anak Benua India-Pakistan. 

dia memperluas operasi gerakan melintasi provinsi-provinsi utara dan menggalang 

ribuan kelompok untuk melakukan perjalanan ke seluruh india. Selama masa 

jabatannya pula, aktivitas Jamaah Tabligh menyebar ke negerinegeri di Asia 

Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Sejak Maulana 

Yusuf wafat pada 1965, Maulana In‟amul Hasan memimpin Jamaah dan 

memperluas operasi internasionalnya secara besar-besaran. Dewasa ini Jamaah 

Tabligh telah menjadi gerakan Islam yang benar-benar mendunia.
18

 Menurut 

Sayed Abdul Hasan Ali An-Nadhawi, menyatakan bahwa Jamaah Tabligh lahir di 

India pada tahun 1925 dengan tokohnya Maulana Muhammad Ilyas Al-

                                                             
16

Major powlett The Customs Of Meos Are A Mixture Of Hindu And Musim Customs, hlm. 4.  
17

Bill Multazam, Menapak Jejak Rasul, (Depok: Rumah Brillian, 2010), hlm. 30. 
18

Abd. Rasyid Masri, Perubahan Sosial: Efektifitas Komunikasi dan Dakwah, hlm. 123. 
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kandahlawi. Beliau memulai usaha tablighnya dan menyeru orang lain ikut 

bersama masyarakat Islam.
19

 

Jamaah Tabligh muncul sebagai gerakan yang mengimbangi gerakan 

pengalihan hindu yang agresif di india pada saat itu. Maulana ilyas al-kandahlawi 

berkeyakinan bahwa gerakan keagamaan islamyang kultural merupakan metode 

yang dapat memurnikan kaum muslimin dari kehinduaan meraka. Institusi 

pendidikan tradisional yang disebut dengan madrasah. madrasah pun didirikan 

sebagai langkah awal untuk memperbaiki dan mendidik kaum muslim. daerah 

mewat sebagai kelahiran tempat jama‟ah tabligh yang berhasil membentuk 

jaringan sekolah agama berbasis masjid yang mengajarkan praktek keislaman 

yang benar sesuai dengan syariat islam. Perjuangan Maulana Muhammad Ilyas 

dalam merintis usaha tablighnya dikenal sangat ulet dan gigih serta tidak 

mengenal putus asa, dengan susah payah meyakinkan orang. Akibat kesabaran 

dan kegigihannya, maka makin hari makin banyak umat Islam yang berminat 

untuk bergabung kepada Jamaah Tabligh.
20

 Maulana Ilyas Al-Kandahlawi 

semakin menegaskan misi dakwahnya pada tahun 1926 ketika harus bertanggung 

jawab atas madrasah peninggalan ayahnya di Basti Nizamuddin dan di 

Nizamuddin itulah  pusat internasional Jamaah Tabligh. Sebagai gerakan 

international,  kini aktivitas dakwah mereka ini sudah menjangkau hampir seluruh 

dunia. Pengikut terbesar terdapat di India, Pakistan, dan Bangladesh. Sejak awal 

1980-an, gerakan ini mulai marak melakukan dakwah di Timur Tengah (termasuk 

Makkah dan Madinah), ASEAN, Eropa, Australia, dan bahkan sampai ke 

Amerika Latin.
21

 

Dasar pemikiran Jamaah Tabligh adalah menyampaikan dakwah Islamiyah ke 

semua orang, berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, dan mengadakan 

perjalanan ke negara-negara Islam untuk berdakwah. Selain itu, juga 

menyampaikan dakwah Islamiyyah sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw dan 

                                                             
19

Sayed Abdul Hasan dan Ali An-Nadhawi, Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana 

Muhammad Ilyas, terj.Abdul Asis dan Abdul Hamid, Markas Masjid India, hlm. 20. 
20

Abd.Rasyid  Masri, Perubahan Sosial: Efektifitas Komunikasi dan Dakwah, hlm. 122. 
21

 Azyumardi Azra, Suplemen EnsiklopediaIslam (Cet. VII; Jakarta: PT ikhtiar Baru  Van 

Hoeve, 2001), hlm. 266-267 . 
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para sahabatnya dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam, dengan cara 

bertatap muka langsung dengan masyarakat, menyampaikan dengan bijaksana, 

serta berbicara dengan lemah lembut dan penuh pengharapan, dan memberikan 

dorongan kepada mereka untuk meniggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi dan 

kesenangan-kesenangan jasmani guna memperoleh kenikmatan iman.
22

 di dalam 

Jamaah Tabligh dikenal dengan namanya (al-khuruj) dan itu sesuai dengan firman 

Allah dalam Al-quran: 

َنََمََاََوَْلََوَََهللَِباََِنََوَْن َُمَِؤَْتُ َوَََرَِنكََمَُالََْنَِعَََونََهََن َْتَ َوَََفَِروَْملعَْباََِنََْوَرَُمَُءَْتاَََاسَِلنَِّلََتَْحََِرَخَُْاََةَ مََُّاََرََي َْخَََتمَْنَْكَُ
 نََوَْقَُسَِالفَََمَْىَُرَُث ََكَْاََوَََنََوَْن َُمَِاملؤََْمَْنهَُمََِمَْلَََُاًَيَْخَََنََكاََلََابَِتََلكَِْاََلَُىَْاََ

artinya: kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia. (Karena kamu) menyuruh(berbuat) yang ma‟ruf, dan mencegah dari 

yang mungkar, dan beriman kepada allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah 

itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun 

kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.
23

(al-baqarah:110) 

E.  Tujuan Jamaah Tabligh 

Pada dasarnya, jamaah tabligh adalah jamaah yang mempusatkan diri dalam 

masalah peningkatan iman dan amal shalih, yakni dengan cara bergerak, 

mengajak dan menyampaikan kepada umat islam mengenai kepentingan iman dan 

amal shalih. hal ini sesuai dengan peryataan syaikh maulana Ilyas Al-kandahlawi 

rah.a sebagai orang yang pertama memulai kembali usaha Dakwah. Maulana ilyas 

berkata ‟‟ pergerakan ini(Jamaah Tabligh) sebenarnya adalah pergerakan semata-

mata untuk memperbaharui dan menyempurnakan keimanan.
24

 Tujuan Jamaah 

Tabligh juga adalah: 

1. Belajar untuk islah diri(memperbaiki diri imaniyyah, ubudiyah, 

muamalah,muasyarah, dan akhlak) pada diri sendiri dengan usaha Dakwah, 

taklim, ibadah, dzikir serta khidmat dan menyempurnakan agama dalam diri 

dan juga mengajak manusia untuk taat(menjalankan perintah Allah) dan 

                                                             
22

 Abdul Mun‟im Al-Hafni, Ensiklopedia: Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab,Partai, dan 

Gerakan Islam Seluruh Dunia (Cet. II; Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009), hlm. 194. 
23

Departemen RI, Al-Quran Dan Terjemahnya  Mushaf Quantum Tauhid, (PT: Mutiara Qolbi 

Salim, bandung, 2010), hlm. 64. 
24

Abu Muhammad Bin Ahmad Abduh, Kupas Tuntas Jamaah Tabligh, (Bandung: Khairu 

Ummah), hlm. 9. 
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dengan mempergunakan harta, berkorban tenaga dan waktu serta 

meninggalkan anak dan istri di rumah untuk mengajak umat taat kepada Allah 

swt. 

2.  Belajar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah saw selama 24 jam, 

terutama mengenai keimanan, akhlak dan amal kepada sesama manusia. 

3.  Belajar untuk menangguhkan sementara perkara dunia untuk kepentingan 

akhirat. 

F. Metode Dakwah Jamaah Tabligh   

Abdul Khalik Pirzada telah menerangkan tentang Jamaah Tablîgh yang telah 

ditunjukkan Allah kepada hamba-Nya Muhammad Ilyas Al-kandahlawi dan Allah 

telah memberikan beliau taufik untuk mengamalkannya, sehingga menghasilkan  

kebaikan yang sangat banyak. cara ini menampilkan metode pendidikan yang baik 

dan bijak, yang tidak terdapat tandingannya dalam metode-metode pendidikan 

(zaman ini). Hal ini karena keringkasan dan kelengkapan cakupannya. karena 

hanya memuat enam materi dan disebut enam sifat,
25

 yaitu:  

Pertama: Memasukkan atau meyakini hakikat kalimat Thayyibah Lāa ilaha 

illāaAllah Muhammadur-Rasulullah. 

َالوَاالاهللَََََََََََال

Maksudnya :Yaitu mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati dan 

memasukkan keyakinan hanya kepada allah ke dalam hati kita. 

Keutamaannya, Allah swt berfirman: 

ِمْنَذََكرِاَْوَاُن َْ ََامَََنَِسََحَْااََِبََمَْىَُرََجََْاََمَْهَُن ََّي ََزَِجََْنَلََوَََةًََبَيَ طَََاةًَيََحَََوَُنَّي ََيَِحَُْنَلََف َََنَ مَِؤَْمََُوََىَُىَوََثَََمْنََعِمَلََصاِلاًَ
َنوَْلَُمََعَْي َََاوَْان َُكََ

Artinya: barang siapa yang mengerjakan amal sahaleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan 

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan. An-nahl: 97). 
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 Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandhalawi, Enam Sifat Para Sahabat Dan Amalan 

Nurani,(Cet; 10 :Pustaka Ramadhan, 2008), hlm. 3. 

 



18 

 

Nabi saw. bersabda: 

 ةنَّالَََْلََخََدَََاهللََُالَِّاََوََلَََاَِاَلََوَُنَََّاََمَُلََعَْي َََوََىَُوَََتََماََََمنَْ

artinya : barang siapa yang meninggal sedangkan ia mengetahui 

bahwasanya tiada tuhan yang berhak disembah selain allah, maka ia masuk 

surga.( Hr. Muslim)  

َُمَُمَّد ََرُسْوُلَأهلِلَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

Maksudnya: meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan 

kebahagian di dunia dan akhirat hanyalah dengan mengikuti cara hidup baginda 

Rasulullah saw. 

Keutamaannya, allah swt berfirman 

َاوَْهََت ََان َْفَََوَُْنَعََََوَماَاَتَاُكُمَالرَُّسْوُلََفُخُذْوُهََوَماَنَ َهاُكمَْ

Artinya: apa yang diperintahkan rasul kepadamu maka taatilah dia, dan apa 

yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (al-hasyr-7). 

Nabi saw. bersabda: 

ََرُسْوُلَالَلِوَفَ َيْدُخَلَالنَّاَرَاَْوََتْطَعَموََُيْشَهُدََاَحد َاَْنَالاَِلَوَِاالالََ  الَلِوََوَاِّ 

Artinya: tidak akan masuk neraka atau tidak akan ditelan api neraka seorang 

yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain allah dan bersaksi 

bahwa aku(muhammad) adalah utusan allah.(H.r. Muslim dari Itban Bin Malik 

r.a potongan hadist- Muntakhab Ahaadits hal. 30) 

Kedua: Shalat Khusyu‟ dan Khudhu„.  

Maksudnya: yaitu shalat yang diiringi dengan konsentrasi batin dan 

merendahkan diri dihadapan allah serta dilakukan dengan cara Rasulullah saw. 

dan mendirikan shalat dengan rukun dan sunnah yang sempurna serta khusyu‟ 

dalam mengerjakannya. Shalat yang demikian akan memiliki ruh dan pengaruh 

untuk mencegah hal-hal yang keji dan mungkar. Pada saat ini, banyak orang yang 

shalat, tetapi shalat mereka tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan 

mungkar. sebabnya, karena shalat mereka tidak Khusyu‟ dan Khudhu. 
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Nabi saw. bersabda: 

 اتّصاَلُةََخي ُْرََمْوُضوْعَ 

Artinya: shalat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan(allah untuk 

hambanya). 

Allah swt. berfirman:  

 انََّالصَّاَلَةَتَ ن َْهىََعِنَاْلَفْخَشاِءََواْلُمْنَكرَِ

Artinya: sesungguhnya shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. 

(Qs. Al-Ankabut 29 : 45 ) 

Ketiga:  Ilmu dan Dzikir. 

Ilmu artinya segala petunjuk  yang datang dari Allah melalui baginda 

Rasulullah saw. hendaknya kita mempelajari ilmu yang kita perlukan, kemudian 

mengamalkannya. mengamalkan ilmu juga termasuk dzikir. Ilmu tanpa amal 

adalah kemaksiatan. Semoga Allah menghindarkan kita dari ilmu yang tidak 

bermanfaat dan doa yang tidak dikabulkan.  

Keutamaannya, allah swt berfirman: 

 ِذْيَنَاُْوتُواَاْلِعْلَمََدَرَجاتَ يَ ْرَفِعَالَلُوَالَِّذْيَنَاََمنُ ْواَِمْنُكْمََوالََ

Artinya: niscaya allah akan meninggikan orang yang beriman diantara kamu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.(Al-Mujadalah-11) 

Nabi saw. bersabda:  

 اهللََُلُوََطرِيْ ًقاَِاََلَْالَنَّةََِمْنََسَلَكََطرِيْ ًقاَيَ ْلَتِمُسَِفْيِوَِعْلًماََسّهَلَ

Artinya : barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka allah 

akan memudahkan baginya jalan menuju syurga.(Hr. Muslim, abu dawud, nasai, 

ibnu majah, ibnu hibban.) 

Dzikir artinya : mengingat allah sebagaimana agungnya allah. 

Maksud/tujuan ilmu dan dzikir: mengamalkan perintah-perintah allah swt 

dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan allah dalam hati 

kita serta dilakukan dengan cara rasulullah saw. 

Allah  swt. berfirman: 
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َاْلُقُلْوبَُاللهََِرَِكَْذَِِبََالََاََ  َتْطَمِئنُّ

Artinya: ingatlah, hanya dengan mengingat allah hati menjadi tenang. (Qs. 

Ar- rad 13 : 28) 

 

Rasulullah saw bersabda:  

َُسْبَحانََ َاَقُ ْوَل َِاالَََََلَْن ََوالاَِلَو َلِلَِّو ََوالَْْمُد َِمَّاالَلو َِا َي َُّ ََاَح َاَْكب َُر ََوالَلُو ََعَلْيِوَََالَلو طََلَعْت
َالشَّْمُس)رواهَمسلم(

Artinya: sungguh, apabila aku membaca subhanallah walhamdulillah 

wallahu akbar‟‟ adalah lebih aku senangi dari pada apa yang disinari oleh 

matahari. (H.R. Muslim 2695). 

Keempat:  Ikramul-Muslimin. yaitu memuliakan sesama saudara muslim. Dan 

menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak-hak kita dari 

mereka.
26

Maksudnya: adalah mewujudkan kembali persaudaraan sesama muslim 

yang telah lama hilang sehinga tidak terjadi bahwa seorang muslim sanggup 

memusuhi saudaranya, menyakiti badannya, membunuh nyawanya, mengambil 

hartanya, dan menginjak-injak harga dirinya. dengan sifat ini, seorang muslim 

hendaknya memuliakan saudaranya, menghindari hal-hal yang dapat 

menyakitkannya, serta mencipakan hubungan yang sebaik-baiknya. Sungguh, 

keadaan ini sejak lama telah hilang dari kehidupan kaum muslimin. 

Keutamaannya, Allah swt berfirman: 

َاْخِفْضََجَناَحَكَلِلُمؤِمِني َْنو

Artinya: dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Al-

hijr, 88). 

Nabi saw. bersabda : 

َوَُتَََرَوَْعَََاهللََُفََشََكََََمَِلَِسَْمَُالََْوَِيَْخََِاََةَََرَوَْعَََفََشََكََََنَْمََوَََةَِامََيََلقَِْاََمََوَْي َََوََُستَ َرََعْورََةََاِخْيِوََستَ َرَاهللََُعْورَتَََمْنَ
 َوَِِتَيََْب ََاَفََهبَََِوَُحََصََفََْي ََتََّحََ

                                                             
26

Ibid, hlm. 20. 
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Artinya: barang siapa menutupi aib saudaranya( yang muslim), maka allah 

akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa membuka aib 

saudaranya( yang muslim), maka allah akan membuka aibnya, sehingga allah 

akan mempermalukan dirinya disebabkan aibnya di rumahnya sendiri. (Hr. 

Muslim, abu dawud, tirmidzi). 

Kelima:Tashhihun-niyyat. Yakni meluruskan atau memperbaiki niat. 

Maksudnya, membersikan niat kita dalam setiap amal dari niat-niat lain kecuali 

hanya untuk mencari keridhaan Allah.
27

dan dalam semua amalannya, seorang 

muslim hendaknya hanya mengharapkan keridhaan Allah swt. hendaknya ia tidak 

berkeyakinan, berkata atau bertaubat, kecuali hanya untuk mengaharapkan ridha 

Allah swt. Inilah ikhlas yang dikehendaki oleh Al-Kitab dan As-Sunnah.  

Keutamaannya, allah berfirman: 

َِدَماُؤَىاََوَلِكْنَيَ َناُلُوَالت َّْقَوىَِمْنُكمََْيَ َناَلَالَلَوَُلُْوُمَهاََوالَََلْنَ

Rasulullah saw. bersabda: daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali 

tidak dapat mencapai keridhaan allah tetapi ketakwaan dari kamulah. (Al-Hajj, 

33) 

اَلَيَ ْقبََ َكََمَََالَِّاََلَِمََعََالََْنََمََِلََُانََّاهللََ َوَُهَُجَْوَََوَِىَبَِغَِتََاب َْاَوََصًَالَِخَََوََُلََانََا

Artinya: sesungguhnya allah tidak menerima suatu amal kecuali yang disertai 

keikhlasan dan semata-mata mengharapkan keridhaanya. (Hr. Nasai.) 

Nabi saw. berwasiat kepada Muadz bin Jabal r.a ketika beliau mengutusnya 

ke yaman. 

 ياََُمَعاُذ.ََاْخِلْصَِديْ َنَكََيْكِفْيَكَاْلَعَمُلَاْلَقِلْيلَُ

Artinya: wahai Muadz, ikhlaslah dalam(setiap amal) agamamu, niscaya 

dengan keikhlasan itu amal yang sedikit akan mencukupimu. (Hr. Hakim.)  

Keenam:  Dakwah dan Tabligh. Yakni suatu usaha mengajak umat manusia 

taat kepada allah dan rasul dengan niat  memperbaiki diri(ishlah nafsi).
28

 agar kita 

dapat mempergunakan harta, diri dan waktu sesuai dengan perintah Allah dan 

                                                             
27

Ibid, hlm. 24. 
28

An-Nadhr M. Ishaq Shahab Khuruj Fi Sabilillah, Bandung: Pustaka Al-Ishlah  hlm 116. 



22 

 

untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada diri 

seluruh manusia di seluruh alam.dan menyeru manusia kepada Allah dan keluar di 

jalan Allah. Maksudnya mengajak manusia agar beriman kepada Allah serta 

mentaaati Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-

qur‟ân  dan Hadîst, agar manusia dapat berbahagia di dunia dan di akhirat.
29

 

ْسِلِمْْيَََِمَّْنََدَعاَِاََلَاهللَََِوَمْنََاْحَسُنَقَ ْوالًَ
ُ
ََوَعِمَلََصِالًاَوََّقاَلَاِنَِِّنَِمَنَامل

Artinya: dan siapakah yang lebih baik perkatannya dari pada orang yang 

menyeru manusia kepada allah dan mengerjakan amal shalih dan ia berkata, 

sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (Qs. Fushillat(41): 

33) 

Nabi saw. bersabda:  

نْ َياََوَماَِفي َْها. َِمَنَالدُّ ََلَغْدَوة َِفََسِبْيِلَاهلِلَاَْوََرْوَحة ََخي ْر 

Artinya: sesungguhnya sepagi atau sepetang keluar di jalan allah lebih baik 

dari pada mendapatkan dunia dan seluruh isinya. (Hr. Bukhari dan Muslim.)  

Inilah enam buah metode/sifat yang selalu digunakan oleh Jamâ„ah Tablîgh 

dalam mengembangkan da„wahnya. dengan memiliki metode inilah maka para 

Jamâ„ah ini telah banyak menarik orang-orang yang telah terjerumus ke dalam 

kemaksiatan, sehingga telah menarik simpati banyak orang bahkan sampai 

keseluruh dunia.  

Selain berpijak pada metode yang di atas, Jamâ„ah Tablîgh di desa Lubuk 

Panjang juga selalu mengkaji dan mengamalkan isi dari kitab Fadhail al-„amal 

yang di tulis oleh Maulana Muhammad Zakaria. Kitab ini merupakan panduan 

wajib bagi setiap Jamaah karena di dalam kitab ini banyak memuat kisah-kisah 

para sahabat, fadhilah shalat, fadhilah dzikir, fadhilah Al-qur‟an, fadhilah Tabligh, 

dan juga fadhilah ramadhan.
30

  Kitab ini di baca oleh semua Jamâ„ah Tablîgh 

yang ada di dunia, kecuali di negara Arab. Untuk di Negara arab di baca kitab 

Riyadhussolihin yang di tulis oleh imam Nawawi. Kedudukan kitab ini bagi 

                                                             
29

  Abdul Khalik Pirzada, Muhammad Maulana Ilyas Al-Kandahlawi hlm. 26-27. 
30

Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, Fadhail A‟mal, (Bandung: Pustaka 

Ramadhan, 1993). 
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Jamâ„ah Tablîgh sangatlah tinggi karena dengan membaca kitab ini dapat 

membangkitkan semangat dan gairah para Jamaah dalam berdakwah dan juga 

beramal saleh. 

Dakwah merupakan kewajiban atas setiap individu muslim kapanpun dan 

dimanapun berada. Berdakwah tidak dapat dilaksanakan dengan asal-asalan, 

melainkan harus dengan metode, karena yang diseru adalah manusia yang 

mempunyai pikiran dan pendirian.
31

 

 

 

 

                                                             
31

 Nana Rukmana, Masjid Dan Dakwah, (Jakarta: Al -Mawardi Prima, 2002), hal. 164. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitan lapangan (field research) jenis deskriptif 

dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan 

sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, dan hubungan suatu fenomena.jenis 

penelitian deskriptif yaitu data yang berasal dari naskah wawancara, catatan 

lapangan, skema dan gambar dan dokumen resmi lainnya.
32

Penelitian deskriptif 

juga merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-

fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu.
33

 Penelitian deskriptif merupakan penggambaran 

suatu fenomena sosial keagamaan dengan variabel pengamatan secara langsung 

yang sudah di tentukan secara jelas dan spesifik. Penelitian deskriptif dan 

kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari 

fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan 

pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat 

tertentu.
34

Oleh karena itu penelitian ini  mendekskripsikan tentang bentuk 

pelaksanaandi dalam kegiatan Jama‟ah Tabligh. 

B. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada 

subyek sebagai sumber informasi yang dicari.
35

 Disini peneliti mendapatkan 

sumber data langsung dari subyek penelitian yaitu Aktivis jamaah Tabligh di desa 

Lubuk Panjang. Jamaah Tabligh sebagai sumber informasi yang dicari untuk 

                                                             
32

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 

hlm.5.  
33

Nurul Zuriah Metologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan (Cet. III;  Jakarta : PT.  Bumi 

Aksara 2009) hlm.  47. 
34

Sayuti ali, metode penelitian agama  pendekatan teori dan praktek, ( Cet. 1; Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2002),  hlm.  69. 
35

Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 2000), hal. 57 
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mendapatkan data bagaimana Akidah, Strategi dakwah Jamaah Tabligh di desa 

Lubuk Panjang kecamatan Kota Pinang. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung 

diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini berwujud data 

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Adapun data sekunder untuk 

penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan 

deskripsi tentang Akidah dan Strategi dakwah Jamaah Tabligh. Penelitian ini 

deskriptif ini menggambarkan tentang pemahaman Akidah Jamaah Tabligh, 

strategi Dakwah Jamaah Tabligh serta factor yang menyebabkan Jamaah Tabligh 

melakukan aktivitas yang berada di desa Lubuk Panjang serta respon masyarakat 

terhadap kedatangan jamaah tabligh dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan 

Apakah kegiatan itu berdampak positif ataupun negative terhadap masyarakat, 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

Sumatera Utara adalah provinsi dan Kota Pinang adalah 

sebuah kecamatan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan, Sumatra Utara, Indonesia. Jarak kota ini adalah 345 km dari kota 

Medan, Ibu Kota Provinsi Sumatra Utara. Kota pinang yang juga merupakan ibu 



26 

 

kota Kabupaten Labuhanbatu Selatan pernah menjadi ibu kota Kesultanan Kota 

Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang beribu kota di Kota Pinang, Kota 

Pinang adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten 

Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 

Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, semasa 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan merupakan salah satu kota yang memiliki penduduk yang bermacam-

macam suku dan adat istiadat. dan jugapintu gerbang Provinsi Sumatra 

Utara ditinjau dari provinsi Riau. Kesultanan Kota Pinang dahulu terletak di 

Kabupaten ini, yang beribu kotakan Kota Pinang. 

Penelitian ini berlokasi di desa Lubuk Panjang KecamatanKota Pinang 

kabupaten Labuhan Batu Selatan provinsi (sumut). Pemilihan lokasi penelitian 

atas pertimbangan bahwa, lokasi tersebut merupakan salah satu tempat Jamaah 

Tabligh melaksanakan aktivitas Dakwahnya. 

 

D. Informan Penelitian 

Tabel I. Informan Penelitian. 

Nomor Jabatan Jumlah Nama Umur 

1 Amir 1orang Pak Sapon 45 

2 Taklim Shubuh 1 orang Apin 21 

3 Taklim Magrib 1 orang M. Dandi 20 

4 Ma‟mur 1orang Pak Adi 50 

5 Takrir Dan Adab Jaulah 2 orang Pak Abu Dzar 

dan Pak Anto 

33 dan 38 

6 Mudzakirin 1 orang Pak Nazaruddin 42 

7 Qari‟ 1 orang Pak Syainuddin 40 

8 Istiqbal 1 orang Pak Hosin 25 

9 Khidmat 2 orang Pak Tursimen 

dan Muliono 

46 dan 26 

Jumlah Total                                  12 orang 

      Sumber: hasil penelitian 2019. 

 

E.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi 

yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan 
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terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung, sutrisno hadi 

mengatakan ” observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan 

dan pencatatan secra sistematis terhadap fenomena yang diteliti.
36

 Metode ini 

dilakukan untuk mengetahui secara langsung situasi lingkungan dan tempat 

penelitian. Observasi(pengamatan) peneliti yaitu pada saat kegiatan berlangsung 

dan wawancara dengan beberapa anggota Jama‟ah Tabligh. 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Metode Observasi Partisipan.  

Observasi partisipan, yakni peneliti mengambil bagian dalam kelompok 

dengan menempatkan diri di samping sebagai pengamat, juga menjalankan fungsi 

tertentu dalam kelompok yang diteliti.
37

 Kemudian melakukan pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan untuk 

mendapatkan data, kemudian melakukan suatu pengamatan terhadap bentuk 

pemahaman Akidah dan Dakwah Jamaah Tabligh di desa lubuk panjang 

kecamatan Kota Pinang. dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan diri dalam 

kelompok Jamaah Tabligh untuk mendapatkan data langsung secara mendalam 

dan jelas. 

2. Wawancara  

Yakni proses untuk memperoleh keterangan yang valid untuk tujuan 

penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab, dalam hal ini peneliti 

menggunakan panduan wawancara agar data jelas dan sesuai dengan kejadian 

yang jelas, tertib dan terarah. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. di dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, surat-surat pribadi, jurnal, otobiografi, majalah,  

koran, catatan harian dan sebagainya 

                                                             
36

Sutrisno Hadi, Metodologi research 2, Yogyakarta: 2000, Hlm. 136. 
37

 Arthur Asa Berer, Media and Communicaton Reasearch Methods, (London: Sage 

Publications, 2000), hlm. 161 
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4. Jenis dan Sumber Data.  

Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data empirik yang 

diperoleh dari informan penelitian dan hasil observasi partisipasi dengan 

pertimbangan bahwa yang disebut di atas dapat memberikan informasi terkait 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini. 

5. Instrument Penelitian.  

Peneliti merupakan instrument inti dalam penelitian ini. Peneliti menjelaskan 

tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang 

dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Alat-alat yang digunakan 

dalam observasi yaitu:  

a. Alat tulis menulis: buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk mencatat 

informasi yang didapatkan pada saat observasi.  

b. Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan yaitu pada 

tempat observasi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemahaman Akidah dan Dakwah 

Jamaah Tabligh di desa Lubuk Panjang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Akidah Jama‟ah Tabligh di desa Lubuk Panjang: bahwasanya Jamaah 

Tabligh berpedoman dan tetap berpegang teguh kepada Al-quran dan Al-

hadist dan bermadzhab Syafi‟I di Indonesia. Maulana Saad (guru jamaah 

tabligh) bermadzhab Hanafi karena tinggal di India dan ia tidak malarang 

siapapun/pengikutnya untuk bermadzhab maliki, Syafi‟i dan Hambali, 

karena masih berpegang teguh kepada ahlusunnah waljamaah. dan dalam 

bidang Tasawuf mereka mengikuti pandangan Al-Junaidi Al-Bagdadi.  

2.  Jamaah Tabligh di desa Lubuk Panjang  berdakwah menggunakan metode 

dan  Strategi Dakwah sebagai berikut: 

Metode dakwah Jamaah Tabligh di desa Lubuk Panjang yaitu:  

a. Memasukkan atau meyakini hakikat kalimat Thayyibah Lāa ilaha 

illāaAllah Muhammadur-Rasulullah.  

b.  Shalat Khusyu‟ dan Khudhu 

c.  Ilmu dan Dzikir 

d. Ikramul-Muslimin 

e.  Tashhihun-niyyat. (Yakni meluruskan atau memperbaiki niat). 

f. Da„wah dan Tabligh.  

Dan Strategi dakwah Jamaah Tabligh di desa Lubuk Panjang yaitu: 

a.  musyawarah (karghuzari, usul, takaza dan taklim rumah dan  taklim 

subuh. 

b.  Amalan maqami yang dihidupkan . 

c.  Jaulah  
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Tujuan dari pelaksanaan tersebut yaitu sebagai sarana tarbiyah 

untuk melatih diri setiap jamaah dalam menjalankan agama secara 

sempurna dan menjaga amalan-amalan serta belajar menghidupkan 

sunnah-sunnah Rasulullah sawselama 24 jam dalam setiap aktivitas 

kehidupan mereka. 

3. Faktor-Faktor yang menyebabkan Jamaah Tabligh berdakwah di Lubuk 

Panjang yaitu:  

a. Karena Agama adalah tulang punggung semesta dan tulang punggung 

agama adalah dakwah yang sampai saat ini masih dilakukan oleh 

Jamaah Tabligh, agama tanpa dakwah tidak akan berdiri. 

b. Dakwah adalah ruhnya agama, apabila agama tidak dibuat maka agama 

akan mati seperti bangkai. dengan dakwah agama akan tersebar dengan 

dakwah dan hati manusia akan diterangi dengan cahaya hidayah. 

 

B.   Implikasi Penelitian 

Penelitian ini secara khusus telah memberikan gambaran yang cukup jelas 

mengenai pemahaman Akidah dan Dakwah Jamaah Tabligh di desa Lubuk 

Panjang, Kecamatan Kota Pinang. Bagi penulis penelitian seperti ini sangat 

membantu bagaimana memahami fenomena-fenomena keagamaan Jamaah 

Tabligh kepada khalayak umum. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan untuk 

merumuskan suatu pemikiran guna pengembangan dakwah di Indonesia yang 

Jamaah Tabligh, sehingga pesan-pesan dakwah dapat tersampaikan dengan baik 

dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang sistemnya door to door 

Sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengkaji lebih jauh tentang 

Akidah gerakan dakwah Jamaah Tabligh.  

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diajukan saran-saran sebagai 

berikut: 

Kepada setiap umat islam laki-laki dan perempuan baik yang muda 

maupun yang tua yang kaya maupun yang miskin hendaklah memiliki prinsip 
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keyakinan yang benar bahwa setiap umat islam didunia ini memiki tugas dan 

kewajiban untuk menyeruh kepada kebaikan dan melarang daripada yang 

mungkar serta umat islam diwajibkan untuk mengajak manusia taat kepada allah 

swt. Karena tugas ini bukan hanya untuk ulama, ustad akan tetapi tugas ini 

diembankan untuk seluruh umat islam. Penelitian ini secara khusus telah 

memberikan gambaran yang cukup jelas. mengenai pemahaman/kegiatan-kegiatan 

serta ajaran-ajaran dalam gerakan Dakwah Jamaah Tabligh di dusun Lubuk 

Panjang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Bagi penulis 

penelitian seperi ini sangat membantu bagaimana memahami fenomena-fenomena 

keagamaan kepada masyarakat.Penelitian ini juga dapat menjadi bahan untuk 

merumuskan suatu pemikiran guna pengembangan dakwah di Indonesia seperti 

kemasyarakatan, sehingga pesan-pesan dakwah dapat tersampaikan dengan baik 

dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga penelitian ini dapat 

menjadi referensi untuk mengkaji lebih jauh tentang gerakan Dakwah Jamaah 

Tablig. 
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KAMUS BEBERAPA ISTILAH DALAM JAMAAH TABLIGH  

Amir : Pimpinan yang diangkat untuk satu tempat, juga pimpinan yang 

diangkat untuk suatu jamaah keluar di jalan Allah. Tugas amir adalah berkhidmat 

kepada jamaah, bukan sebagai diktator.  

Bayan :Majelis penerangan untuk penerangan maksud dan tujuan usaha 

Tabligh. Bayan biasanya berkisar untuk membicarakan enam sifat utama yang perlu 

diusahakan. (a) kenyakinan kepada Allah swt, dan kenyakinan yang teguh kepada 

sunnah Rasulullah saw. Sebagai sumber kejayaan yang hakiki. Inilah yang dianjurkan 

dalam kalimat Tayyibah : La Ilaha Illallah Muhammadurasululah. (b) Shalat khusu’ 

dan khuduk(memperbaiki sahalat supaya menjadi shalat yang ampuh untuk 

mendapatkan pertolongan Allah. Shalat diusahakan supaya mirip dengan shalatnya 

Rasulillah saw). (c) Ilmu dan Dizikir, keduannya saling berkaitan, sebagai alat untuk 

mengingat Allah swt, dan mendekati Allah. (d) Ikramul muslimin, yaitu menghormati 

dan menjaga hak-hak orang islam. (e) memperbaiki niat (tasyhih niat), yaitu menjaga 

niatnya semata-mata karena Allah, bukan untuk tujuan lain. (f) Dakwah dan tabligh, 

yaitu suatu usaha yang perlu dilakukan untuk menerapkan pentingnya usahan dakwah 

dan tabligh di kalangan umat yang menjadi teras umat terbaik. Di akhir bayan  

dilakukan tasykil untuk mengajak orang banyak agar  dapat meluangkan waktunya 

untuk keluar di jalan Allah.  

Bayan Hidayah : Bayan yang menerapkan Ushul-ushul tabligh yang perlu 

diperhatikan ketika keluar di jalan Allah.   

Bayan Wafsi   :Bayan untuk mereka yang baru pulang dari keluar di jalan 

Allah kerangka kerja tempatan juga diterangkan kepada mereka.  

Buzruq :Orang alim atau ulama  serta orang-orang yang telah lama mengikuti 

usaha tablig serta mempunyai kepahaman cukup luas di bidang usaha tablig.  

Cillah  : Satu jangka waktu (sekitar 40 hari) yang dijalani oleh ahli-ahli 

tabligh (karkun) untuk berusaha memperbaiki diri dari segi iman, amal, akhlak dan 

lain-lain. Untuk itu, para tabligh hendaknya menyempurnakan cillahnya sekurang-



kurangnya satu bulan dalam setahun. Dan paling sedikit meluangkan waktunya 3 

cillah ( 4 bulan) seumur hidup.   

Zihin  : Membuat pikir supanya senantiasa risau dengan keadaan agama. Juga 

membentuk pikir supanya senantiasa bergairah untuk berusaha ke arah iman dan pikir 

umat.  

Gast : Ziarah dari rumah ke rumah atas maksud iman. (jaulah) usaha yang 

mirip dengan yang dilakukan Rasulullah saw. Ketika pergi menjumpai setiap orang di 

Mekkah.   

Hadraji  : Amir bagi seluruh peserta dakwah tabligh di seluruh dunia.  

Halaqah : Dalam setiap markas, di bagi lagi menjadi beberapa kawasan yang 

disebut halaqah. Halaqah terdiri dari beberapa sub halaqah dan sub halaqah di bagi 

lagi menjadi mohala-mohala.   

I’tikaf : Bermalam atau duduk di mesjid dalam jangka waktu tertentu sambil 

melakukan beberapa amalan masjid.   

Ijtima : Satu perhimpunan tahunan yang diadakan untuk menghimpun orang 

banyak untuk keluar di jalan Allah.   

Ijtima’i   : Usaha secara bersama-sama.  

Ikhtilat dan tafaqud : Memilih dan mempertemukan mereka yang layak untuk 

dibentuk ke dalam jamaah yang akan keluar di jalan Allah.  

Ikram   : Memuliakan.   

Infiradi   : Usaha secara perseorangan.   

Intizam  : Pekerjaan pengurusan, pengendalian dan pengelolaan untuk 

menyelanggarakan perhimpunan, (jorh, ijtima, dan sebagainya).  

Islah  : memperbaiki diri dalam usaha jamaah tablig. Prongramprongram 

dibuat untuk tujuan pengislahan melalui usaha dakwah, taklim ibadat dan dzikir serta 

khidmat.   

Israf    : Berlebihan.  

Istiqbal  : Penyambut tamu yang menyambut tamu-tamu yang datang untuk 

menghadiri majelis p erhimpunan atau majelis bayan dsb.  



Jama’ah  : Sekelompok orang yang memiliki pikir yang sama dan maksud 

serta usaha yang sama pula.  

Jaulah  : Berkeliling menjumpai manusia untuk mengajak taat kepada. 

Jazbah    : Semangat atau kegairahan dan perasaan cinta seseorang `   terhadap 

usaha agama dan yang berkaitan dengan itu.  

Jord  : Perhimpunan untuk mendapatkan nasehat serta memperbaharui tekad 

untuk azam. Dan juga untuk memper erat hubungan antara ahli. Jamaah-jamaah juga 

dibentuk di sini untuk dikirim keseluruh dunia.  

Josh  : Perasaan berkobar-kobar yang luar biasa  yang kadangkadang 

melewati batas kewajaran karena terlalu suka atau terlalu marah.  

Kalamullah   : Firman Allah.  

Karkun   : Rekan-rekan satu usaha dalam dakwah dan tabligh.  

Khadim   : Orang yang bertuigas melayani.  

Khuruj Fi Sabilillah  : Keluar di jalan Allah, yaitu keluar dari tempat 

kediaman bergerak di jalan Allah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu mesjid ke 

mesjid yang lain di seluruh dunia untuk menjalin silaturahmi untuk berdakwah atau 

tabligh.  

Korban  : Maksudnya adalah mengorbangkan waktu, harta dan tenaga. Tanpa 

pengorbanan itu usaha jamaah tidak tercapai.  

Mahabbah   : Kecintaan.  

Maqami   : Kerja dakwah di tempat sendiri.  

Markas  : Tempat perhimpunan atau tempat pertemuan untuk menyelaraskan 

kerja-kerja tabligh, membentuk jamaah serta mengekuarkan jamaah di jalan Allah. 

Juga tempat bermalam setiap pekan yang dikenal sebagai sabguzarri.  

Muhalla  : Tempat tinggal para aktifis tablig di tempat medan usahanya di 

tengah-tengah masyarakat setempat. Disinilah dihidupkan Ghast tempat.  

Mu’amalah  : Hubungan yang berkaitan dengan transaksi atau peniagaan.   

Mu’asyarah  : Hubungan dalam pergaulan sosial.  

Mudzakarah   : Saling mengingatkan. 



Mujahadah  : Bekerja keras melawan hawa nafsu yang rendah serta tabah 

menghadapi berbagai ujian baik lahiriah maupun batiniah atau perasaan.  

Musaffah  : Berjabat tangan atau salam. Biasanya dalam jamaah, musaffah 

dilakukan sebelum jamaah keluar dengan orang lama atau alim ulam.  

Mutakallim  : Juru bicara, yakni orang yang ditugaskan untuk berbicara ketika 

berjumpa dengan orang-orang yang ditemui pada waktu membuat ghast (jaula).  

Purdah   : Sejenis kain yang menutupi wajah-wajah wanita.  

Rahaba : Petunjuk jalan yang akan mempertemukan orang yang akan di 

jumpai dengan mutakallim.  

Routes  : Tempat atau rangkaian tempat yang akan dikunjungi jamaah dalam 

usahannya.  

Ta’lim    : Mengajar atau mempelajari.  

Takazah  : Kehendak, keperluan dan tuntunan yang dibentangkan untuk 

disebut dan dipenuhi karkun-karkun tabligh dalam usaha agama.  

Taqrir  : Pembicaraan mengenai iman dan amal saleh untuk lebih menguatkan 

dan menumbuhkan semangat, juga untuk menghadirkan hati dan pikiran sehingga 

dapat ditasykil untuk keluar di jalan Allah. Biasanya dilakukan di mesjid ketika 

rombongan jaulah sedang berkeliling ke rumah-rumah. Atau pada hari (malam) ijtima 

markas yang dilakukan pada sore hari.  

Targib  : Memberi perkataan kepada orang lain yang bersifat dorongan untuk 

membangkitkan rasa suka.  

Tarhib    : Kata-kata untuk mempringatkan diri sendiri.  

Tasykil : Usaha membujuk atau mengajak orang-orang dengan memberikan 

ajakan-ajakan dan keterangan-keterangan agar dapat meluangkan waktu di jalan 

Allah.   

Tawajjuh   : Memusatkan perhatian kepada sesuatu.  

Tilawah  : Membaca, biasanya diggunakan sebagai istilah dam membaca Al-

Qur’an.   



Usul-usul  : (adat atau usul), tata tertib, tertib-tertib jamaah yang perlu di 

perhatikan ketika sedang menjalangkan usaha tabligh.  

Zon  : Pembagian kawasan  menurut rangka usaha tabligh. Kawasan-kawasan 

ini tidak di batasi oleh zina politik.  

Zumidar  : Orang yang bertanggung  jawab dalam suatu tugas dalam rangka 

usaha jamaah. dia juga mengambil tugas akhir jamaah ketika amir tidak ada.  

 



I. Daftar Pertanyaan untuk Jamaah Tabligh. 

 

A.  Identitas Informan  

1.  Nama      : ............................... 

2.  Umur       : ............................... 

3.  Jenis Kelamin       : ............................... 

4.  Pekerjaan    : ............................... 

5.  Alamat       : ............................... 

B.  Petunjuk  

1.  Tulislah identitas anda pada kolom yang telah disediakan!  

2.  Jawablah pertanyaan di bawah sesuai dengan kondisi dan pengalaman 

saudara (i) dengan sebenarnya!  

C.  Daftar Pertanyaan   

1).  Bagaimana pemahaman Akidah Jamaah Tabligh di desa Lubuk Panjang? 

2).  Bagaimana strategi dakwah jamaah Tabligh di desa Lubuk Panjang? 

3).  Apakah faktor-faktor jamaah tabligh melakukan dakwah di desa Lubuk 

Panjang? 

 

2.  Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat. 

1).  Bagaimana reaksi masyarakat terhadap dakwah Jamaah Tabligh di desa 

Lubuk Panjang? 

2). Bagaimana reaksi masyarakat terhadap materi isi dakwah Jamaah Tabligh? 

3). Bagaimana reaksi masyarakat terhadap karakteristik makan satu nampan 

Jamaah Tabligh?  
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Salah Satu Program Ta’lim JamaahTabligh yang  Khuru j Ba’da Dzuhur di desa Lubuk Panjang. 
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Program Ta’lim Harian Ba’daMagrib di desaLubuk Panjang 

 

 
Salah SatuProgram  JamaahTabligh Yang Khuruj Selama 3 Hari di desaLubukPanjang 
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Program JamaahTabligh Door To Door Di desaLubukPanjang 

 

 
Program  Jamaah Tabligh Ceramah Tentang Pentingnya Iman dan Amal Sholeh Pada Malam Jaulah 
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Istimai(Makan-Makan Setelah Jaulah Sambil Menunggu Waktu Isya. 

 

 
Wawancara bersama  Pak Sofwan Aktivis Jamaah Tabligh di desaLubuk Panjang 
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Wawancara Bersama  Pak Umar Aktivis Jamaah Tabligh Di Desa Lubuk Panjang 

 

 
Wawancara Bersama  pak Adi Aktivis JamaahTabligh di desaLubuk Panjang. 
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Wawancara Bersama  Abu Dzar Aktivis Jamaah Tabligh Di DesaLubukPanjang. 

 

Wawancara Bersama Alpin Khoir Aktivis Muda Jamaah Tabligh di desaLubukPanjang 
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Wawancara Bersama Pak Nazaruddin Aktivis Jamaah Tabligh di desaLubuk Panjang. 
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