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BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian Metode

Metode berasal dari bahasa Yunani methodos, yang merupakan

gabungan dari kata meta dan hodos. Meta berati melalui, mengikuti atau

sesudah, sedangkan hodos berarti jalan, arah atau cara. Jadi, metode bisa

diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang bisa ditempuh.1 Sumber utama

dalam penelitian diperoleh dengan menyelami motif-motif dakwah para da’i,

mendalami motif penolakan, mengamati tindakan-tindakan para da’i, mencari

informasi tentang masyarakat dan peneliti harus terlibat dan bergaul dengan

para da’i sehingga lebih dekat dengan pendekatan emic (ikut terlibat bersama

subjek penelitian).2Adapun metode-metode dakwah sebagai berikut:

a) Dakwah bil Mau’izhatil Hasanah

Mau’zhah hasanah adalah kaliat atau ucapan yang diucapkan oleh seorang

da’i atau mubaligh, disampaikan dengan cara yang baik, berisikan

petunjuk-petunjuk ke arah kebijakan, diterangkan dengan gaya bahasa

yang sederhana, supaya yang diterangkan itu dapat ditangkap, dicerna,

dihayati dan pada tahapan selanjutnya dapat diamalkan.

1Fathul Bahri An-Nabiry, Meniti Jalan Dakwah, Bekal Perjuangan Para Da’i, (Jakarta:
Amzah, 2008), hlm. 238

2 Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2011), hlm. 2
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b) Dakwah bil Hikmah

Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, kata hikmah diartikan

sebagai bijaksana, yaitu suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga akan

timbul suatu kesadaran pada pihak mad’u untuk melaksanakan apa yang

didengarnya dari dakwah tersebut, atas dasar kemauannya sendiri, tidak

merasa ada paksaan, konflik maupun rasa tertekan.

c) Dakwah bil Mujadalah

Dakwah dengan metode bil Mujadalah lebih sering digunakan dengan

cara berdiskusi degan maksud tidak menjelek-jelekkan pihak lawan, yang

bertujuan untuk menunjukkan jalan kebenaran sesuai dengan ajaran Allah

SWT.

2. Pengertian Dakwah

Dari segi bahasa (etimologi), dakwah dapat diartikan memanggil,

mengundang, mengajak, menyeru, mendorong ataupun memohon. Dalam

ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah merupakan bentuk mashdar dari kata

kerja da’a, yad’u, da’watan, yang berarti memanggil, menyeru atau

mengajak.3 Selain itu juga agama Islam mendorong dan mewajibkan manusia

untuk menggunakan ra’yu-Nya dalam menghampiri kebenarannya.4

1. Istilah-istilah Dakwah

a. Tabligh

3Fathul Bahri An-Nabiry, Op Cit, hlm. 17-21
4 Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam(Pokok-pokok  Pikiran Tentang Paradigma

dan Sistem Islam), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 119
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Tabligh berasal dari kata kerja ballagha, yuballighu, tablighan yang

berarti menyampaikan. Yakni menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-

Nya kepada umat manusia. Disampaikan dengan keterangan yang

jelas, sehingga dapat diterima oleh akal dan dapat ditangkap oleh hati.

b. Washiyah/Nashihah

Antara washiyah dan nashihah mempunyai arti yang sama, yaitu

memberi pesan kepada umat manusia agar menjalankan syariat Allah

SWT, guna mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang Islami.5 Pesan

atau amanat tersebut harus dijaga dan disampaikan kepada yang

berhak, karena ia bisa menjangkau dan meliputi semua jenis

hubungan, terutama hubungan sosial masyarakat.6

c. Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Istilah amar ma’ruf nahi munkar tidak kalah populer dibandingkan

dengan istilah-istilah dakwah lainnya. Ia merupakan salah satu ikhtiar

(upaya) untuk menegakkan kalimah Allah dimuka bumi ini, yaitu

dengan menyuruh umat manusia untuk berbuat yang ma’ruf dan

mencegah mereka dari perbuatan munkar.

d. Tadzkirah

Tadzkirah artinya peringatan, yakni memberi peringatan kepada umat

manusia agar selalu menjauhkan diri dan keluarganya dari perbuatan

5Ibid, hlm. 22-25
6 Syahid Sabaq, Islam Dipandang dari Segi Rohani, Moral, Sosial, (Jakarta: Rineka

Cipta, 1989), hlm. 188
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yang dapat mendatangkan murka dan azab Allah SWT.7Untuk

menjauhkan manusia dari azab Allah, keimanan harus tertanam di

dalam hati, maka akan didapati buah tingkah laku yang baik.8

e. Tabsyir dan Indzar

Tabsyir artinya memberikan kabar gembira tentang rahmat dan

limpahan karunia Allah SWT, yang akan diturunkan sebagai balasan

kepada orang-orang yang beriman dan mengamalkan ajaran-ajaran

yang dibawa oleh para Rasul-Nya. Sedangkan Indzar artinya menakut-

nakuti atau memberikan peringatan tentang ancaman akan datangnya

azab Allah SWT, bagi orang-orang yang ingkar dan menyimpang dari

jalan yang telah digariskan oleh-Nya.

2. Unsur-unsur Dakwah

Dakwah disebut juga dengan komunikasi Islam, karena memiliki

beberapa unsur, diantaranya:

a. Da’i

Da’i adalah bentuk fa’il dari lafal da’a yang berarti orang yang

berdakwah. Berhasil atau tidaknya suatu dakwah Islam, sangat

bergantung pada pribadi sang pembawa dakwah (da’i) itu sendiri. Para

da’i berfungsi sebagai central of change dalam suatu tatanan

7Ibid, halm. 25-32
8 Muhammad Al-Ghazali, Memahami Islam, Cara Terbaik Menanamkan Nilai-nilai

Agama, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 167
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masyarakat. Selain menyampaikan pesan, para da’i mempunyai tugas

untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat.

b. Mad’u (Objek)

Mad’u atau penerima dakwah adalah seluruh umat manusia, baik laki-

laki ataupun perempuan, tua maupun muda, miskin ataupun kaya

muslim maupun non muslim, kesemuanya menjadi objek dari kegiatan

dakwah Islam, semua berhak menerima ajakan dan seruan ke jalan

Allah SWT.

c. Materi

Materi yang disampaikan dalam dakwah adalah ajaran-ajaran yang

disyariatkan dalam Islam.Ajaran Islam yang menitikberatkan pada

akhlaqulkarimah, yang wajib untuk disampaikan kepada manusia,

supaya ajaran tersebut dapat diketahui, dipahami, dihayati serta

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi-materi

dakwah adalah sebagai berikut:

1) Akidah Islam, yang meliputi tauhid dan keimanan

2) Pembentukan pribadi yang sempurna, dengan

berpondasikan pada nilai-nilai akhlaqul karimah

3) Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur

4) Kemakmuran dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat

5) dan berbagai pembahasan lainnya
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Adapun sumber dari keseluruhan materi yang didakwahkan pada

dasarnya merujuk pada Al-Quran, hadits, ra’yu para ulama serta

beberapa sumber lainnya.

d. Media

Media dakwah adalah peristiwa penting yang ada hubungannya

dengan kegiatan agama Islam yang dapat digunakan dalam rangka

menegakkan syiar Islam.Adapun media dakwah yang dapat

dimanfaatkan antara lain:

1) Lisan

Dakwah bil lisanyaitu penyampaian informasi atas pesan dakwah

melalui lisan. Termasuk dalam bentuk ini adalah ceramah,

khutbah, tausiyah, pengajian, pendidikan agama (lembaga

pendidikan formal), kuliah, diskusi, seminar, nasihat dan lain

sebagainya.

2) Tulisan

Dakwah bil qalamyaitu penyampaian materi dakwah dengan

menggunakan media tulisan. Termasuk dalam jenis ini adalah

buku-buku, majalah, surat kabar, risalah, buletin, brosur dan lain

sebagainya.

3) Audio Visual

Dakwah dengan media audio visual merupakan suatu cara

penyampaian yang merangsang penglihatan dan pendengaran
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audience. Yang termasuk dalam jenis ini adalah televise, film,

sinetron, sandiwara, drama, teater dan lain sebagainya.

4) Lingkungan Keluarga

Suasana keluarga mempunyai kontribusi yang cukup kuat dalam

kelancaran dakwah.Apabila ikatan keluarga itu senantiasa

bernapaskan Islam, maka akidah dan alamiahnya pun akan

semakin kuat. Dengan demikian, dakwah dalam keluarga akan

selalu berjalan dengan baik, bahkan ia dapat mempengaruhi cara

berpikir keluarga lain.

5) Uswah dan Qudwah Hasanah

Suatu cara penyampaian dakwah yang dilakukan dalam bentuk

perbuatan nyata. Ia tidak banyak bicara, namun langsung

mempraktikkannya. Ia tidak menganjurkan, tetapi langsung

memberi contoh kepada mad’unya.

6) Organisasi Islam

Dengan mengadakan berbagai acara keagamaan yang diikuti oleh

keluarga besar organisasi tersebut. Salah satu yang menjadi agenda

kerjanya adalah turut serta dalam menyebarkan dakwah Islami,

dengan cara yang ma’ruf, efektif, efesien dan penuh rasa

kekeluargaan.9

9Ibid, hlm. 33-237
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3. Tujuan Dakwah

Faedah yang diperoleh dari tujuan dakwah ialah terealisasinya tujuan dan

sasaran dari apa yang dilakukan antara da’i dan mad’u. Target atau tujuan

dakwah yang hendak dicapai antara lain:

a) Memperdalam pemahaman dakwah Ilallah

b) Memantapkan dakwah dalam jiwa, akal dan kehidupan manusia

c) Mengukuhkan potensi dakwah dalam berbagai sektor

d) Memperkokoh gerakan dan kemampuan dakwah agar menarik dan

memikat

e) Membuat pondasi dakwah yang kokoh

f) Pembinaan individu yang memiliki ilmu-ilmu khusus

g) Membentuk pribadi yang soleh untuk mengisi kekosongan dalam amal

Islami umumnya dan dalam aktivitas dakwah khususnya.10

4. Bentuk-bentuk Dakwah

Adapun bentuk-bentuk dakwah diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Dakwah bil Hal

Dakwah bil Hal adalah dakwah yang diberikan oleh seseorang melalui

amal perbuatan yang nyata. Dalam kenyataan dilapangan

membuktikan betapa efektifnya dakwah bil Hal tersebut. Dakwah bil

Hal merupakan rangkaian dari dakwah bil Qalb. dakwah bil Qalb

10Ali Abdul Halim Mahmud, Dakwah Fardiyah, Metode Membentuk Pribadi Muslim,
(Jkarta: Gema Insani, 1995), hlm. 105-120
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adalah dakwah dengan hati dan sebenarnya kunci keberhasilan.

Dakwah bil Qalb jauh lebih signifikan, karena hatilah yang mampu

menggerakkan perubahan diri seseorang ketika perilaku dan lisan tidak

mempan.

b) Dakwah bil Lisan

Dakwah bil Lisan yaitu penyampaian informasi atas pesan dakwah

melalui lisan. Termasuk dalam bentuk ini adalah ceramah, khutbah,

tausiyah, pengajian, pendidikan agama (lembaga pendidikan formal),

kuliah, diskusi, seminar, nasihat dan lain sebagainya.

c) Dakwah bil Kitabi

Dakwah bil Kitabi yaitu penyampaian materi dakwah dengan

menggunakan media tulisan. Termasuk dalam jenis ini adalah buku-

buku, majalah, surat kabar, risalah, buletin, brosur dan lain

sebagainya. Dalam memanfaatkan media ini, hendaknya digunakan

dengan gaya bahasa yang lancar, mudah dicerna, dan menarik minat

publik, baik mereka yang awam maupun yang terpelajar.11

3. Jama’ah Tabligh

Jama’ah Tabligh merupakan sebuah program dan dengan konsep

khuruj fisabilillh yang bergerak di bidang dakwah yang berpusat di

Nizamuddin India. Jama’ah Tabligh ini didirikan oleh Syekh Muhammad

Ilyas Ismail al-Kandahlawy pada periode ke-13 H di kota India.

11Ibid, hlm. 238-254
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Gerakan ini mulai berkembang dari gerakan lokal hingga

Internasional, bahkan gerakan ini sudah menjangkau hampir seluruh belahan

dunia. Di Indonesia gerakan ini mulai berkembang pada tahun 1974 dan

sekarang hampir tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Di kota Pekanbaru

Jama’ah Tabligh berpusat di jalan Cipta Karya.12

Dalam memberikan dakwah atau bimbingan kepada masyarakat, ada 6

prinsip yang dipakai:

a. Yakin dengan kalimat Thayyibah Laa Ilaaha Illallah Muhammadur

Rasulullah

Laa Ilaaha Illallah maksudnya mengeluarkan keyakinan pada makhluk

dari hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam

hati.Fadhilah yang didapatkan dalam meyakini kalimat Thayyibah Laa

Ilaaha Illallah, “Barangsiapayang mati sedangkan ia yakin tidak ada

yang berhak disembah selain Allah maka dijamin masuk surga”

(Hdits).Cara untuk mendapatkannya adalah mendakwahkan pentingnya

iman, latihan dengan membentuk halaqatul iman dan berdo’a agar diberi

hakikat iman.

Muhammadur Rasulullah maksudnya adalah bahwa satu-satunya jalan

untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan cara

Rasulullah SAW.Fadhilah yang didapatkan dengan meyakini kalimat

12 Dewan Redaksi Ensiklopedia, Op Cit, hlm. 178
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Thayyibah Muhammadur Rasulullah, “Tidak akan masuk neraka

seseorang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah

dan aku (Muhammad SAW) utusan Allah.”(Hadits).Cara untuk

mendapatkannya adalah mendakwahkan pentingnya sunnah, latihan

dengan menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari 24 (jam) dan

berdoa kepada Allah agar dapat mengikuti sunnah Nabi SAW.

b. Shalat Khusyu’ wal Khudhu

Yakni shalat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri, mengikuti

cara Rasulullah SAW.

Maksudnya adalah membawa sifat ketaatan kepada Allah dalam shalat ke

dalam kehidupan sehari-hari.Fadhilah yang didapatkan “Sesungguhnya

shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.”(Al-Quran).Cara

mendapatkannya adalah mendakwahkan pentingnya shalat, latihan dengan

memperbaiki zahirnya shalat, menghadirkan keagungan Allah dalam

shalat dan belajar menyelasaikan semau masalah dengan shalat dan berdoa

kepada Allah agar diberi hakekat shalat yang khusyu dan khudhu.

c. Ilmu Ma’ad Dzikir

Ilmu merupakan semua petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda

Rasulullah SAW.Sedangkan dzikir mengingat Allah sebagaimana

Agungnya Allah. Maksudnya adalah mengamalkan perintah Allah pada

setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam

hati, mengikuti cara Rasulullah SAW.Fadhilah ilmu adalah, “Barangsiapa
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yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya

jalan ke surga.”(Hadits).Sedangkan fadhilah dzikir adalah, “Ingatlah

kamu kepada-Ku, niscaya Aku akan ingat padamu.”(Al-Quran). Cara

mendapatkan ilmu adalah dakwahkan pentingnya ilmu fadhail dan ilmu

masail, latihan dengan duduk dalam halaqah  ta’lim ilmu fadhail dengan

mengajak manusia dalam halaqah ta’lim fadhail dan menghadirkan dalam

setiap amal dan duduk dalam halaqah ilmu masail, menanyakan masalah

dunia dan agama pada ulama dan berziarah (silaturahmi) pada ulama dan

berdoa agar diberi hajat pada ilmu fadhaildan ilmu masail.Cara

mendapatkan dzikir dengan mendakwahkan pentingnya dzikir, latihan

dengan membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, tasbihat, shalawat dan

istighfar setiap hari 100 kali pagi dan petang.

d. Ikramul Muslimin

Memuliakan sesamamuslim maksudnya adalah menunaikan hak-hak

sesama muslim tanpa menuntut hak dari padanya. Fadhilah dari ikramul

muslimin adalah “Barangsiapa yang menutup aib saudaranya yang

muslim, maka Allah akan menutup aibnya, barangsiapa yang membuka

aib saudaranya maka Allah akan membuka aibnya sampai ia

dipermalukan di rumahnya sendiri.” Cara mendapatkannya adalah

mendakwahkan pentingnya ikramul muslimin , latihan dengan

mengucapkan salam pada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal,
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memuliakan ulama, orang tua, menyayangi yang muda dan menghargai

sesama dan begaul dengan orang yang wataknya berbeda-beda.

e. Tashihun Niyat

Yakni membersihkan niat maksudnya membersihkan niat dalam setiap

amalan semata-mata karena Allah. Fadhilah dari tshihun niyat adalah

“Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan

mengharapkan ridha-Nya.”(Hadits).Cara mendapatkannya adalah dengan

mendakwahkan pentingnya ikhlas, latihan dengan mengkoreksi niat

sebelum beramal, sedang beramal dan selesai beramal.

f. Dakwah wat Tabligh

Mengajak dan menyampaikan maksudnya adalah memperbaiki diri yaitu

dengan menggunakan diri dan hartanya seperti yang diperintahkan Allah

serta menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua

manusia diseluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri.

Fadhilah dari dakwah wat tabligh adalah “Tidak ada perkataan yang lebih

baik dari perkataan mengajak manusia taat kepada Allah.” (Al-Quran).

Cara mendapatkannya dengan cara mendakwahkan pentingnya dakwah

dan tabligh, latihan dengan meluangkan waktu keluar dijalan Allah

minimal 4 bulan dalam seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap
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bulan dan 2,5 jam setiap hari serta berdoa kepada Allah agar diberi hakikat

dakwah wat tabligh.13

Mendakwahi manusia supaya beriman kepada Allah SWT dan beramal

dengan mentaati Allah dan Rasulnya dengan perintah-perintah yang jelas

dalam Al-Quran dan Assunnah agar seorang hamba menjadi sempurna dan

bahagia dunia dan akhirat.Sedangkan metode dakwah Jama’ah Tabligh dalam

meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat yaitu dengan cara berkunjung

dari rumah ke rumah setelah shalat fardhu maghrib, memberi nasihat, dengan

memuliakan saudara muslim serta mengajak agar bisa melaksanakan shalat

fardhu secara berjama’ah di Masjid.14

4. Silaturahmi

Kata “Silaturahmi’ terbentuk dari dua kosa kata, silahun dan rahim.

Silah artinya hubungan dan rahim artinya kasih sayang, persaudaraan atau

rahmat Allah SWT. Ada yang menyebut “silaturahim,” atau “silaturahmi”

pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Yaitu sebuah hubungan

persaudaraan yang terikat atas dasar kebersamaan, persaudaraan, saling

mengasihi, melindungi, sehingga rahmat Allah menyertai di tengah ikatan

persaudaraan itu. Bentuk silaturahmi ada bermacam-macam, ada yang

dilakukan dengan berkunjung ke rumah keluarga, orang tua, saudaranya,

teman, bejabat tangan, bentuk organisasi, persatuan, ikatan formal atau non

13An Nadhr M. Ishaq Shahab, Mudzakarah Enam Sifat Para Sahabat R.A(Al Khoir Self
Publishing: Bandung, 2003), hlm. 2-23

14Ibid, hlm. 72-80
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formal, pemerintah rekonsiliasi, organisasi sosial, kelompok teman, bahkan

kerjapun ada nilai silaturahmi.

a. Keistimewaan Silaturahmi

Segala perihal hubungan dengan kemanusiaan di era modernitas tidak

selalu dilandasi oleh rasa ketakwaan dan kejujuran. Asas ketakwaan

adalah asas yang yang dilandasi oleh iman dan takwa dengan pembuktian

amaliah takwa seperti jujur, silaturahmi saling tolong menolong.Orang-

orang yang melakukan silaturahmi selalu memperoleh beberapa

keistimewaan yang besar diantaranya sebagai berikut:

1) Rezeki yang luas

Silaturahmi bisa meluaskan rezeki seseorang sederajat dengan

pemahaman akliyah, bahwa orang yang bekerja keras bisa

menghasilkan uang banyak, orang yang bekerja sesukanya

menghasilkan uang biasa-biasa saja, dan orang yang tidak bekerja

tidaklah mendapatkan apa-apa. Silaturahmi adalah bagian dari usaha-

usaha itu. Bedanya bekerja adalah usaha lahiriah menarik rezeki, dan

silturahmi adalah usaha batiniah (tidak langsung)bisa menarik rezeki.

2) Umur yang panjang

Silaturahmi mampu memanjangkan umur, semula misalnya ditentukan

wafatnya umur 7 tahun, kemudian Allah memanjangkan melalui

irodah-Nya karena perbuatan silaturrahmi para hamba-Nya.

3) Hidupnya dikenang orang
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Orang yang rajin melaksanakan silaturahmi hidupnya kelak dikenang

orang akan kebaikan-kebaikannya. Orang-orang yang hidup senantiasa

mendoakan, baik ketika sudah mati atau masih hidup. Sebab orang ahli

silaturahmi melakukan suatu amal dilandasi kepentingan kebersamaan,

kasih sayang, dan persaudaraan (ikhwah) yang tinggi antar saudara

muslim.

4) Husnul khatimah

Keistimewaan yang dijanjikan Allah dan Rasul bagi para penyambung

silah, baik langsung melakukan silaturahmi atau memegang teguh

prinsip silaturahmi, maka baginya peluang wafat dengan husnul

khatimah sangat terbuka lebar.

5) Memiliki rasa kasih sayang terhadap keluarga

Satu-satunya jalan kembali ke jalan yang benar dengan mempererat

hubungan silaturahmi. Silaturahmi menjadi senjata ampuh dalam

mempererat tali persaudaraan keluarga.

6) Jaminan masuk surga

Tujuan silaturahmi adalah memepererat hubungan ukhuwah atas dasar

kasih dan sayang. Silaturahmi merupakan pertalian kekeluargaan yang

mengandung kekuatan natural dalam menyelenggarakan tugas-tugas

kekhalifahan di muka bumi.

7) Mempererat kekerabatan famili, tetangga, relasi, dan dekat dengan

keberuntungan
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Faedah silaturahmi sangat banyak sekali, mempererat persaudaraan,

tetangga, relasi, dan akhirnya dekat dengan keberuntungan. Allah

menciptakan makhluk beraneka ragam jenis sesuai dengan kebutuhan

dan fungsinya agar saling berinteraksi dan kenal mengenal.

b. Bentuk-bentuk Silaturahmi

Silaturahmi adalah bagian dari aktualisasi diri dalam menunjukkan

ketulusan dan kejujuran kebersamaan. Kerangka silah dan boleh serta bisa

berjabat tangan atau bertamu yang dilakukan dengan ketulusan dan

kejujuran.

1) Bertamu, berziarah dan berjabat tangan

Bentuk silaturahmi yang terkenal dikalangan umat Islam adalah saling

berkunjung ke rumah keluarga atau saudara. Bahasa resminya disebut

bertamu. Orang yang bertamu harus dengan etika sabagai tamu, dan

menerima tamupun menggunakan etika menghormati tamu.

2) Berbuat baik terhadap orang tua

Bentuk perbuatan silaturahmi yang kedua adalah berbuat baik kepada

kedua orang tua. Orang tua adalah wasiat yang wajib ditunaikan

dengan hormat dan ramah.
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3) Kasih sayang terhadap keluarga

Keluarga merupakan kerabat yang sangat dekat karena hubungan

nasab. Ikatan darah mereka sangat kuat karena adanya hubungan

famili, dan ikatan itu tumbuh dengan alamiah semenjak ada kelahiran.

4) Pergaulan dan persaudaraan dengan teman atau tetangga

Manusia adalah makhluk sosial. Nilai sosial kemakhlukan seseorang

bisa dilihat dari amaliah silaturrahmi terhadap sekitarnya.

5) Sosial kemasyarakatan

Bentuk pengabdian sebagai makhluk sosial dilakukan terhadap

masyarakat sebagai bukti perwujudan nilai sosial yang dikembalikan

terhadap masyarakat. Masyarakat bukan pasar bebas, omset,

melainkan masyarakat adalah obyek sosial yang harus dipelajari,

dibimbing, diarahkandan kemudian berjalan ke satu arah menuju

kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

6) Pendidikan dan pengabdian

Kekuatan silaturahmi di bidang pendidikan sangat kokoh untuk

menjalin kebersamaan bangsa, negara dan rakyat, sekaligus kerjasama

dengan pihak luar negeri. Lembaga pendidikan mampu menyatukan

kekuatan suku, politik, dan perbedaan ras disuatu daerah.
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7) Pekerjaan dan kegiatan sosial

Bekerja adalah kegiatan keahlian yang murni bertujuan mencari dan

menghasilkan uang, dan kegiatan sosial cenderung pada pekerjaan

sosial untuk mengabdi ke masyarakat. Biasanya berbentuk ornop-

ornop (organisasi non pemerintah seperti LSM dan lain-lain)dan uang

bukan tujuan utama.

c. Silaturahmi adalah Rohnya Islam

Pada dasarnya Islam dimulai dari iman. Disebutlah menjadi iman dan

Islam, keduanya harus saling berkaitan dan bekerjasama dalam rangka

menciptakan kepribadian mukmin mukminah yang muslim muslimah.

Sehingga lahirlah yang disebut kepribadian yang Islami, yaitu lahir dari

keperibadian muslim yang dalam hatinya ada ikatan iman.15

B. Kajian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan kajian terdahulu adalah penelitian yang

dilakukan oleh Irwan Saputra mahasiswa UIN Suska Riau, 2011 dengan judul

Metode Dakwah Pengajian I’tiqad Ahlussunnah Wal Jama’ah dalam Membina

Akhlak Pengikutnya (Studi Desa Kuala Nenas Kabupaten Kampar), dimana Irwan

Saputra terfokus pada metode dakwah pengajian I’tiqad dalam membina akhlak

pengikutnya, sedangkan peneliti meneliti Metode Dakwah Jamaa’ah Tabligh

dalam Meningkatkan Silaturahmi dengan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo

15Fatihuddin, Op Cit, Hlm. 13-21
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Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana peneliti terfokus pada metode

dakwah Jama’ah Tabligh dalam meningkatkan silaturahmi.

C. Kerangka Pikir

Yang dimaksud dengan metode dakwah Jama’ah Tabligh adalah kegiatan

dalam menemukan dan mencari bentuk aplikasi tentang metodedakwah Jama’ah

Tabligh dalam meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat di Kelurahan

Sidomulyo Barat KecamatanTampan Kota Pekanbaru,dapat dilihat dari indikator-

indikator sebagai berikut:

1. Konsep metode dakwah menurut Jama’ah Tabligh dan masyarakat

2. Konsep silaturahmi menurut Jama’ah Tabligh dan masyarakat

3. Bentuk-bentuk dakwah menurut Jama’ah Tabligh dan masyarakat

4. Penerapan atau pelaksanaan metode dakwah dalam meningkatkan silaturahmi

menurut Jama’ah Tabligh dan masyarakat

5. Efek atau akibat dari aplikasi metode dakwah dalam meningkatkan

silaturahmi menurut Jama’ah Tabligh dan masyarakat

6. Faktor yang mempengaruhi metode dakwah dalam meningkatkan silaturahmi

menurut Jama’ah Tabligh dan masyarakat.


