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SAMBUTAN REKTOR 

 

Jika Engkau ingin meng”abdi”, maka tinggalkanlah “legacy” 

Ungkapan di atas member gabaran bahwa setiap 
manusia hedaknyaselalu melahirkan karya terbaiknyauntuk 
dipersembahkan kepada umat. Karya itu akan menjadi sebuah 
legacy yang akan selalu diingat dan dikenang, bahkan 
diabadikan dalam catatan sejarah peradaban manusia. Jutaan 
bahkan miliyaran anak manusia telah dan akan lahir di 
permukaaan dunia ini, namun tidak semua mampu 
mencatatkan dirinya dalam kelindan sejarah yang 
“menyejarah”.hanya sebagian kecil anak manusia yang 
mampu menghadirkan dan meng”abadi”kan dirinya dalam 
garis lingkaran linatasan sejarah. 

Dalam bingkai dan konstruksi emosional,manusia 
pada hakikatnya ingin abadi. Itulah sebabnya manusia ingin 
selalu mengabdikan momentum penting dalamruang dan 
waktu yang senantiasa berubah. Mereka membuat gambar, 
foto, lukisan, dan sejenisnya yang seakan-akan berkeinginan 
menyetop waktu yang senantiasa berubah. Demikian pula 
aktivitas manusia membangun monument bersejarah tidak 
lain tujuannya untuk mengabadikan sebuah peristiwa sejarah 
peradaban manusia, bahkan Khaeril Anwar berkata: “Aku 
ingin hidup Seribu tahun lagi” 

Karya Akademik pada hakikatnya merupakan sebuah 
monument penting dalam kehidupan yang dapat menjadi 
legacy. Karya itu dapat dinikmati oleh siapa saja yang cinta 
terhadap pengetahuan. Karya akademik bukan sekedar 
sebuah tulisan yang menjadi hiasan di dalam rak, lemari, atau 
ruang kaca, tetapi dia mampu melahirkan perubahan dan 
memberikan pencerahan kepada manusia. Terlebih lagi dalam 
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perspektif eskatologis, karya akademik dapat menjadi amal 
jariah di “alam sana” 

Karya Tulis merupakan perbendaharaan terbesar di 
dunia akademik. Hanya dengan budaya menulis dan 
membaca, maka dunia akademik menjadi hidup, bahkan al-
Qura‟an mengisyaratkan  bahwa lahir dan hadirnya 
pengetahuan serta peradaban harus diawali dengan budaya 
“iqra/baca” dan “al qalam/pena”. Karena itulah,UIN sebagai 
kampus peradaban harus menjadi pioneer dari tradisi literasi 
ini, sebab rendahnya budaya baca “baca-tulis” pada suatu 
bangsa atau sebuah kampus mengindikasikan lemahnya 
kesadaran terhadap eksistensi diri, alam, dan Tuhan. 

 
 
     Samata, 2 Oktober 2014 
 
    

Rektor  
 
 
 
   Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS 
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PRAKATA  

وام سلن س لنا  اْ ل ه  ب العل ن والص ة والس   الى اش ف اَنب اء
  .و ن تبعهم باءحسان اى يو  اللين.ه وصحبه امعن ح ل والى ال

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian Alam, 

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

Saw., para sahabatnya, para ulama sebagai pewaris Nabi dan 

segenap kaum muslimin hingga akhir zaman 

Penulis terdorong menulis buku ini sebagai suatu ikhtiar 

melengkapi buku literatur dakwah dan tasawuf. Saat ini, 

perkembangan dakwah  makin pesat dan problematika yang 

di hadapi oleh masyarakat juga makin meningkat. Maka 

kehadiran buku ini yang integratif dan komprehensif menjadi 

penting untuk membantu masyarakat mengetahui konsep, 

kerangka, dan aplikasi dakwah dan tasawuf di era 

kontemporer, baik secara teoritis maupun praktis.  

Buku yang berjudul “DAKWAH DAN TASAWUF DI 

ERA KONTEMPORER”Buku ini membahas perkembangan 

terkini mengenai konsep dakwah dan tasawuf. Materi buku 

dibagi menjadi 6 bagian yaitu: Bagian Pertama: Konsep Dasar 

dakwah; Bagian Kedua: dakwah diera kontemporer Bagian 

Ketiga:  tantangan dakwah zaman kontemporer, Bagian 

Keempat: hakikat tasawuf, Bagian kelima:  Konsep dakwah 

sufi dan Bagian keenam:  Relevansi Tasawuf di era 

Kontemporer. Setiap bagian yang membahas tentang dakwah 

dan Tasawuf secara lengkap dan sistematis.  
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Dalam penulisan buku ini, penulis mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan penuh kerendahan 

hati, kami menyampaikan terima kasih kepada: 

1.   Bapak Rektor dan Wakil  Rektor UIN Alauddin Makassar;  

2.   Ibu Dekan dan wakil Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar; 

3.   Teman sejawat di lingkungan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin; 

4.   Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu 

persatu. 

Penulis  menyadari buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Dengan kerendahan hati kami menerima 

segala saran dan kritik yang sifatnya konstruktif untuk 

perbaikan buku ini di masa mendatang. Semoga keterlibatan 

dan keikhlasan semua pihak dalam melahirkan buku ini 

dicatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah swt, Amin.  

 

Makassar, 26 Agustus  2014 
 

Dra. Audah Mannan, M.Ag 
 



 
 

vii 
 

Motto  

 
“Ya Allah…. 

Pasrah aku dengan Takdirmu 
Sesungguhnya apa yang Telah 

Engkau Takdirkan 
Adalah Terbaik 

Untuk Hambamu ini 
Jauhkan rasa Lelah dari hati ini 
Kesabaranku menanti karena 
Keyakinanku akan Janji-Mu 

 

Persembahan 

Karya ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai: 
 
Aba  Abdullah Mannan  
dan Ummi Hj. St. Daminah Khattab.  
Suamiku Muh. Nuzul, ST, M.T. 
Putriku: Ishma Ramadani 
 
Semoga karya ini menjadi amal ibadah  dan sumber kebaikan bagi 
sesama, amin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

 

 

Islam adalah agama dakwah yaitu agama yang 

menugaskan umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan 

syiar Islam kepada seluruh umpat manusia sebagai rahmatan 

lil alamin, Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagian 

dan kesejahteraan manakala ajarannya dijadikan pedoman 

hidup dan dilaksanakan secara konsisten serta konsekuen. 

Usaha dan realisasi ajaran Islam adalah melalui dakwah. 

Dakwah merupakan sunnah para Nabi a.s. Mereka 

menyeru manusia kepada jalan kebahagiaan, menunjukkan 

manusia kepada jalan yang lurus (sirat-al-Mustaqim), sehingga 

manusia menerima seruan Allah dan Rasul-Nya. Dakwah 

Islamiyah berawal dari hati yang sadar bahwa inilah jalan kita, 

yaitu untuk menyeru manusia kepada Allah sehingga mereka 

mengikuti jejak langkah Rasulullah Saw. Yang menjadi 

pemisah antara dakwah Islamiyah dengan jalan lain adalah 

petunjuk Allah yang disampaikan melalui wahyu dan jalan 

(contoh) yang ditunjukkan oleh Rasulullah Saw. Musuh kita 

yang sebenarnya adalah syaitan dan konco-konconya yang 

menjelma melalui al-hawa? (hawa nafsu) yang ada di dalam 

diri manusia serta yang lebih nyata lagi adalah dalam bentuk 
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jahiliah yang zahir. Jahiliah yang sekecil-kecilnya dari dosa-

dosa yang berupa keingkaran hingga kepada al-kabair (dosa-

dosa besar), bid‟ah-bid‟ah yang menyesatkan, nifaq 

(kemunafikan), serta kekufuran kepada Allah. Jahiliah inilah 

yang seterusnya lahir dan menjelma di dalam bentuk 

keingkaran kepada Allah baik di dalam bentuk undang-

undang, negara, masyarakat, dan segala bentuk sistem yang 

bukan berasaskan Islam. 

Dakwah bukanlah semata-mata penentangan terhadap 

satu golongan, atau partai, ataupun individu,dan sebagainya. 

Namun merupakan pertarungan yang telah lama ada, yaitu 

semenjak penciptaan Adam a.s. dan keengganan Iblis untuk 

mematuhi perintah Allah agar sujud kepada Adam. 

Pertarungan di dalam dakwah adalah pertarungan antara 

yang haq dengan yang batil. Inilah pertarungan para Anbiya 

a.s. semenjak nabi Adam hingga Rasulullah Saw. Inilah dia 

hakikat dakwah Islamiyah  yang perlu kita dukung. 

Misi dakwah Islam adalah mencoba 

mentransformasikan dinamika-dinamika yang dimiliki, dan 

hal ini terus-menerus mendesak akan adanya transformasi 

sosial. Islam memiliki cita-cita ideologis yaitu menegakkan 

amar ma‟ruf dan nahi munkar dalam masyarakat di dalam 
kerangka keimanan kepada Tuhan. Sementara amar ma‟ruf 
berarti humanisasi dan emansipasi, nahi munkar merupakan 

upaya untuk liberasi. Kedua tugas ini berada dalam kerangka 

keimanan, maka humanisasi dan liberasi merupakan dua sisi 

yang tidak dapat dipisahkan dari transendensi. Di setiap 

masyarakat, dengan struktur dan sistem apapun, dan dalam 

tahap historis yang manapun, cita-cita untuk humanisasi, 
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emansipasi, liberasi dan transendensi akan selalu memotivasi 

gerakan transformasi Islam.1  

Sementara itu, dikatakan Islamiyah karena dakwah 

Islam ditujukan bagi manusia secara keseluruhan. Dakwah 

Islam yang diwariskan oleh Nabi Saw memiliki orientasi pada 

pembinaan manusia, tanpa memandang perbedaan-perbedaan 

fisik dan regional. Dakwah Islam tidak hanya dikhususkan 

bagi masyarakat lokal Arab di jazirah timur tengah. Namun, 

jauh dari batasan sempit tersebut. Dakwah Islam dikhususkan 

bagi seluruh masyarakat dunia, yang meliputi berbagai ras 

dan etnik, di berbagai penjuru dunia. Dengan pandangan ini, 

tidak ada alasan, terlebih tuduhan, bahwa dakwah Islam 

merupakan agenda rasial yang hanya ditujukan pada 

golongan tertentu dari umat manusia ini. 

Dakwah Islam bukan ajaran normatif yang tidak dapat 

direalisasikan dalam kehidupan manusia. Konsep dakwah 

Islam bukanlah nilai ideal yang abstrak yang jauh dari realitas 

kemanusiaan. Dakwah Islam merupakan seruan yang realistis 

dan acheivable bagi manusia. Hal tersebut tampak telah 

dibuktikan di masa Nabi Saw, yang mampu 

mengimplementasikan secara sempurna ajaran-ajaran 

rabbaniyah Islam dengan kapasitasnya sebagai manusia biasa. 

Di sini, dakwah Islam memiliki tujuan untuk membina 

manusia dengan karakter kemanusiaannya dalam panduan 

nilai-nilai ilahiyah. Konsep Rabbaniyah „Alamiyah  inilah yang 

                                                         
1Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, 

(Bandung: Mizan, 1995), h.338 
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seharusnya menjadi basis gerakan dari dakwah Islam dalam 

menghadapi setiap tantangan di setiap masanya. 

Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang 

selalu mendorong umatnya untuk senantiasa aktif melakukan 

kegiatan dakwah. Kemajuan dan kemunduran umat Islam, 

sangat berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang 

dilakukannya. Karena itu, Al-Qur'an menyebut kegiatan 

dakwah dengan ahsanul qaula, ucapan dan perbuatan yang 

paling baik.2 Predikat khairu ummah, umat yang paling baik 

dan umat pilihan, hanya diberikan Allah Swt kepada 

kelompok umat yang aktif terlibat dalam kegiatan dakwah.3, 

juga predikat ummatan wasatha, umat yang menjadi ukuran 

dan barometer bagi yang lainnya.4 Dengan kegiatan dakwah 

inilah pertolongan Allah swt. akan diraih5, demikian pula 

dengan rahmat dan karunia-Nya6. Sebaliknya, jika umat 

meninggalkan kegiatan dakwah, maka kerusakan yang akan 

terjadi, keberadaan wahyu akan dicabut, dan kezaliman akan 

merajalela. Ungkapan di atas merupakan garis normatif 

(wahyu) yang ada dalam Islam, namun aktivitas dakwah 

sering dimaknai sangat sempit, sehingga penyiaran agama 

dengan agresivitas tinggi merupakan salah satu pemicu 

timbulnya peristiwa SARA (suku, ras, agama dan antar 

golongan).  

Secara teoritis dakwah merupakan proses transformasi 

ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat sebagai 
                                                         

2 Q.S. Fushilat : 33 
3Q.S. Ali Imran : 110  
4 Q.S. Al-Baqarah : 143 
5Q.S. Al-Hajj : 40-41  
6 Q.S. Al-Taubah : 71 
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sasarannya sehingga diharapkan terjadi perubahan positiff. 

Dakwah dalam pengertian tersebut, sebagai upaya pendorong 

terjadinya perubahan pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam 

term al Quran adalah amar ma‟ruf, nahi munkar dan tu‟minu 
billah (Ali Imran : 110), yaitu segala kegiatan yang bertujuan 

untuk mengelola kegiatan hidup dan kehidupan manusia agar 

mengerjakan yang positif, dan meninggalkan berbagai 

perbuatan yang membawa dampak negatif, serta 

mewujudkan keteguhan iman. Rumusan tersebut meminjam 

istilah Kuntowijoyo, sebagai satu kesatuan “emansipasi, 
liberasi dan transendensi7. Dalam konteks sosial, pembebasan 

berarti pembebasan dari kebodohan, kemiskinan dan 

penindasan; sedangkan amar ma‟ruf diarahkan untuk 
mengemansipasikan manusia kepada pencerahan diri (nur 

ilahi) sehingga akan tumbuh kesadaran beriman kepada 

Allah.  

Watak dinamisme Islam yang produktif itu sebetulnya 

berangkat dari sikap anti kemapanan dan otoritas. Islam 

sendiri – melalui kacamata historis global - lahir sebagai anti 

tesis dari pelbagai kemapanan dan otoritas yang 

menghegemoni di masanya, baik otoritas agama, politik 

maupun budaya. Dari sudut pandang keyakinan, Islam lahir 

sebagai protes atas sejumlah praktik keagamaan populer saat 

itu yang telah menjauh dari arti agama dalam pengertian yang 

sebenarnya. Paganisme sebagai wujud anthropomorpisme 

agama pada akhirnya telah menyimpangkan keyakinan 

agama yang suci melalui penetrasi kurafat dan takhayul 8. 

                                                         
7Kuntowijoyo. Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi. 

Bandung: Mizan, 1994).h 229. 

8Muhammad Husein Haekal, Hayât Muhammad, (Kairo: Dar 
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Yudaisme dan kristen sebagai dua agama samawi yang 

pernah mendapat bimbingan nabi dan kitab suci, juga dinilai 

gagal dalam mengemban tugas membumikan risalah langit. 

Sementara Yudaisme terpedaya dalam sikap oportunisnya 

yang kotor dengan mengatasnamakan agama, Kristenisme 

terjebak dalam pertikaian sekte-sekte di mana satu sama 

lainnya saling mengkafirkan dan bahkan memusnahkan9. 

Beranjak ke Timur dari tempat lahirnya Islam, Majusisme 

sebagai sebuah agama tua di Persia dianggap sebagai yang 

bertanggung jawab atas merebaknya kebobrokan moral dan 

sosial10, disamping praktik kerahiban yang menjauhkan 

manusia dari kodrat materinya, baik yang dipraktikan oleh 

penganut kristen hingga agama-agama spiritual di Timur 

jauh11. Kondisi politik tribalistik arab yang liar dan primitif, 

atau pemerintahan diktator Romawi dan Persia yang secara 

keseluruhan tidak berpihak kepada keadilan dan 

kemanusiaan dalam artinya yang utuh, adalah keperihatinan 

dalam latar belakang kelahiran Islam12 .  Dari sudut pandang 

kultur, Islam tidak diragukan sebagai suatu gerakan 

revolutioner signifikan yang dengan tegas menyatakan 

ketidakberpihaknnya pada budaya populer di saat itu .  
                                                                                                                       
al Ma'arif, 2001), Cet. Ke 14, h. 19. 

9Ahmad al Syalaby, al Mujtama' al Islâmy: Asâs Takwînuhu, 
Asbâb Tadhûruhu, al Târiq Ilâ Islâhihi, (Kairo: Maktabah al Nahdlah al 

Mishriyyah, tt), h. 3-4. 
10Ahmad al Syalaby, al Mujtama' al Islâmy: Asâs Takwînuhu, 

Asbâb Tadhûruhu,  h. 5. 
11Ahmad al Syalaby, al Mujtama' al Islâmy: Asâs Takwînuhu, 

Asbâb Tadhûruhu, h. 7. 
 
12Ahmad al Syalaby, al Mujtama' al Islâmy: Asâs Takwînuhu, 

Asbâb Tadhûruhu h. 8. 
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Islam bukan serentetan keyakinan yang memfosil, juga 

bukan sekedar ajaran ritus spiritualitas yang bersifat 

individual, ia merupakan ideologi universal yang bergerak 

dinamis membentang melampaui sekat tempat dan zaman 

dan terus berkembang sesuai perkembangan peradaban 

manusia. Untuk  menjawab persoalan kemanusian yang terus 

berubah dan memberikan harmoni bagi peradaban, karena itu 

misi utama dakwah Islam adalah memberikan keselamatan 

dan rahmah  bagi seluruh mahluk di jagad makrocosmos 

(rahmatan lil alamin)  

Sorotan terhadap dakwah Islam yang mengemuka 

akhir-akhir ini adalah  pada ranah empirik implementasi 

dakwah Islam belum banyak memberikan implikasi signifikan 

terhadap perubahan prilaku masyarakat sasaran dakwah, 

salah satu tujuan utama dakwah Islam adalah terjadinya 

perubahan, baik pola fikir (Way of thinking), perasaan dan 

kepekaan (Way of felling), maupun pandangan hidup (Way  of 

Life) pada masyarakat sasaran dakwah. Hingga kini strategi 

dakwah Islam masih cenderung dogmatis serta kurang 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

sehingga melahirkan pemahaman agama yang eksklusif serta 

lemah dalam memahami kearifan budaya, akibatnya dakwah 

Islam belum berhasil membangun manusia Islami yang 

berkarakter.  

Tidak disangsikan bahwa dalam Islam, eksistensi 

dakwah menempati posisi sentral, utama dan strategis. 

Karena itu Al-Qur'an secara imperatif menyuruh setiap 

muslim untuk menyeru umat manusia ke jalan  Tuhan dengan 

cara yang  bijaksana, dengan nasihat yang memukau serta 

dengan argumentasi  logis dan tak terbantahkan. (Os/16/125). 
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Predikat  khairu ummah  disematkan oleh Allah swt  hanya 

kepada orang atau kelompok umat yang  aktif melakukan 

kegiatan dakwah (Q.S. 3:110).  

               

                         
                

Terjemahnya: 
kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan 
mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 
fasik. 
 
Hadits yang diriwayatkan Turmudzi menyebutkan 

“Orang yang paling tinggi kedudukannya disisi Allah pada hari 

kiamat ialah yang paling banyak berkeliling dimuka bumi dengan 

memberi nasehat kepada manusia mahluk Allah” Bahkan Yusuf 
Qardawi menegaskan maju mundurnya kaum muslimin 

sangat ditentukan oleh efektivitas dakwah yang dilakukan 

umatnya13. 

Sebagai  proses berkesinambungan dalam 

mengarahkan manusia mengikuti al fitroh al ghaiziyah14  yang  

                                                         
13 Yusuf Qordawi, Pengantar kajian Islam (Jakarta: Pustaka 

Al-Husna, 1995), h. 9              

14Al-fitrah al-ghaiziyah, juga ditegaskan dalam QS.30 ayat 30 
Lihat juga  QS. Ali Imran : h. 83-85 
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dipandu oleh nurani dan akal rasio dalam etos mujahadah 

yang tak kenal henti,  dakwah bukan proses insidental, 

melainkan harus benar-benar direncanakan secara sistematik 

dan metodologis serta dievaluasi secara terus menerus agar 

tujuan dakwah untuk mewujudkan harmoni kehidupan yang 

lebih baik dapat dicapai secara efektif. Artinya sudah bukan 

waktunya dakwah dilakukan asal jalan tanpa  planning yang  

matang  baik  menyangkut  strategi, model, matei  maupun 

metode yang  digunakannya. Memang benar sudah menjadi 

sunnatullah bahwa yang  haq pasti menghancurkan yang  

bakhil (Qs. al-Isra‟ :81) tetapi sunnatullah tersebut berkaitan 

pula dengan sunnatullah yang lain, yaitu bahwasanya Allah 

sangat mencintai dan meridai kebenaran yang diperjuangkan 

dalam sebuah barisan yang rapi dan teratur (Qs. Ash Shaf : 4). 

               

     

Terjemahnya:  
Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang 
dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan 
mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. 
 
Upaya  pengembangan dakwah Islam, dalam arti 

i‟adah, ibanah dan ihya dengan maksud  reaktualisasi, revitalisasi 

dan reevektifity  sesungguhnya telah lama dirintis oleh banyak 

pihak, namun hingga kini berbagai upaya tersebut belum 

sepenuhnya mencapai tujuan sebagaimana diharapkan. 

 Sorotan terhadap dakwah Islam yang mengemuka akhir-

akhir ini adalah  bahwa pada ranah empirik implementasi 

dakwah Islam belum banyak memberikan implikasi signifikan 
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terhadap perubahan prilaku masyarakat sasaran dakwah, 

salah satu tujuan utama dakwah Islam adalah terjadinya 

perubahan, baik pola fikir (Way of thinking), perasaan dan 

kepekaan (way of felling), maupun pandangan hidup (way of 

life) pada masyarakat sasaran dakwah 15.  

Banyak kalangan menilai bahwa hingga kini strategi 

dakwah Islam masih cenderung dogmatis serta kurang 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

sehingga melahirkan pemahaman agama yang tekstual dan 

eksklusif serta lemah dalam memahami konsep kearifan 

budaya, akibatnya dakwah Islam belum berhasil membangun 

manusia Islami yang berkarakter. Fenomena maraknya 

kekerasan, eksklusifisme dan lemahnya toleransi yang 

berkembang di masyarakat dalam segala bentuknya 

merupakan indikator nyata dari belum efektifnya strategi, 

model dan fungsi dakwah Islam yang selama ini dijalankan. 

Terkikisnya semangat ke-bhineka tunggal ika-an bangsa, 

tergerusnya semangat saling menghargai antarsuku, etnis, ras, 

dan antar-pemeluk agama saat ini mengindikasikan bahwa 

tujuan dakwah Islam untuk memberikan harmoni bagi 

peradaban manusia masih jauh dari harapan.   

Aktivitas dakwah pada hakikatnya suatu proses 

mengadakan perubahan secara normatif sesuai dengan al-

Qur‟an, dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sebagai contoh 
adalah perubahan dari beriman kepada selain Allah swt. 

menjadi beriman Kepada Allah swt, atau dari ideologi  yang 

batil,  sesat kepada  ideologi yang benar, dari kebodohan 

                                                         
15Mohammad Ali Mansur. Dakwah Islam dalam masyarakat 

transformatif  (Bandung: Topika Press, 2007), h. 48 
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kepada kepintaran, dari kultur, dan akhlak yang sesat kepada 

kultur, dan akhlak yang benar, dan mulia, dari malas 

beribadah menjadi rajin beribadah, dari kehidupan yang 

bertentangan dengan Islam menjadi berkehidupan yang 

Islami, dari tidak perduli pada agama menjadi perduli dan 

semangat beragama. 

Fenomena ini kemudian dipandang perlu 

mereaktualisir  model dakwah Islam berbasis marhamah 

sebagaimana dipraktekkan Nabi Saw selama puluhan tahun 

dan diikuti oleh  salafunas  sholeh yang mampu mengantarkan 

Islam pada masa kejayaan. Sejarah mencatat bahwa gerakan 

dakwah pada masa Nabi Saw banyak diorientasikan pada 

gerakan pembebasan masyarakat dari eksploitasi, penindasan, 

dominasi dan ketidakadilan dalam segala aspeknya. Karena 

itu dalam dakwahnya,  Nabi saw tidak langsung menawarkan 

Islam sebagai sebuah ideologi normatif, melainkan dengan 

akhlak yang agung berbasis kasih sayang dan hikmah Nabi 

Saw memperjuangkan secara serius penyelesaian atas problem 

bipolaritas spiritual-material kehidupan manusia dengan 

 merekonstruksi tatatan yang ada menjadi tatanan yang adil, 

egaliter dan tidak eksploitatif16. Para pakar dakwah menyebut 

ini sebagai dakwah berbasis rahmatan lil alamin, yakni sebuah 

model dakwah Islam yang fokus pada pentingnya 

penghormatan terhadap keragaman dan pengakuan 

kesederajatan terhadap semua orang (equal for all) serta 

penghapusan berbagai bentuk diskriminasi demi membangun 

                                                         
16Abdul  Wasi‟, Tarikhul  Islam  (Kairo: Darr Al-Sya‟bie, 

1992), h. 162. 
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kehidupan yang damai, toleran, humanis, inklusif, tenteram 

dan sinergis tanpa melihat latar belakang kehidupannya, 

apapun etnik, status sosial, agama dan jenis kelaminnya17.  

Dakwah Islamiyah yang telah berjalan ratusan dan 

bahkan ribuan tahun lamanya di permukaan bumi ini telah 

mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dengan 

tolak ukur banyaknya berdiri rumah ibadah, jumlah madrasah 

yang semakin bertambah, jumlah jamaah haji yang semakin 

meningkat dari tahun ke tahun dan lain-lain sebagainya. 

Namun demikian sering dengan terjadinya proses 

modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

telah menyebabkan tolak ukur keberhasilan itu berubah. Tolak 

ukur keberhasilan dakwah tersebut bukan hanya ditentukan 

keberhasilan di atas, tetapi keberhasilan tersebut lebih 

ditentukan sejauh mana kualitas kerja sama ummat manusia 

secara sosial dalam arti menurunnya angka kemaksiatan 

dalam masyarakat, terhindarnya generasi muda dari ancaman 

narkoba, HIV/AIDS, dan meningkatnya akhlak dan atau 

moralitas masyarakat. 

Di era perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, pola pikir masyarakat semakin kritis, terutama 

bagi golongan masyarakat terpelajar. Mereka biasanya tidak 

tertarik pada ceramah-ceramah, atau pengajian-pengajian 

yang bersifat umum yang cenderung klise, monoton, tidak 

rasional dan berulang-ulang, bersifat indoktrinasi dan 

menggurui. Bahkan terkadang mereka mengkritik atau 

                                                         
17Afifuddin, Dakwah Berwawasan Kasih Sayang  (Jogjakarta: 

Rihlah Group, 2012), h. 45. 
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menentang penjelasan-penjelasan tentang ajaran agama yang 

dalam anggapan mereka tidak rasional atau tidak bisa 

dibuktikan secara rasional atau ilmiah. Atas dasar fenomena 

tersebut maka perlu metode dakwah yang sesuai dengan 

kemajuan zaman dan perkembangan masyarakat. 

Seharusnya dakwah ibarat lentera kehidupan, yang 

memberi cahaya dan menerangi hidup manusia dari nestapa 

kegelapan. Tatkala manusia dilanda kegersangan spiritual, 

dengan rapuhnya akhlak, ketimpangan dan sederet tindakan 

tercela lainnya, yang disebabkan terkikisnya nilai-nilai agama 

dalam diri manusia. Tidak berlebihan jika dakwah merupakan 

bagian yang cukup penting bagi umat saat ini.   

Hasan al-Banna dalam Risalah Pergerakan menulis 

bahwa hakikat dakwah Islam adalah Rabbaniyah Alamiyah. 

Dikatakan rabbaniyah karena hakikat dakwah Islam ini adalah 

memperkenalkan manusia kepada Rabbnya. Dimensi materi 

bukan menjadi orientasi utama dari dakwah Islam ini, 

melainkan sebuah ketunduk-patuhan kepada Allah swt. 

sebagai Rabb semesta alam. Namun, bukan berarti dakwah 

Islam menegasikan eksistensi materi. keberadaan materi 

hanyalah orientasi pengantara yang ditujukan sebagai sarana 

dalam membangun hubungan transendental yang mengikat 

manusia sebagai hamba kepada Allah18. 

Sementara itu, dikatakan „alamiyah  karena dakwah 

Islam ditujukan bagi manusia secara keseluruhan. Dakwah 

Islam yang diwariskan oleh Nabi Saw memiliki orientasi pada 

pembinaan manusia, tanpa memandang perbedaan-perbedaan 

                                                         
18Dakwah Islam dan Tantangan Kontemporer, dalam 

http://hanumisme.wordpress.  (1Maret 2014) 
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fisik dan regional. Dakwah Islam tidak hanya dikhususkan 

bagi masyarakat lokal Arab di jazirah timur tengah. Namun 

dakwah Islam dikhususkan bagi seluruh masyarakat dunia, 

yang meliputi berbagai ras dan etnik, di berbagai penjuru 

dunia. Dengan pandangan ini, tidak ada alasan, bahwa 

dakwah Islam merupakan agenda rasial yang hanya ditujukan 

pada golongan tertentu dari umat manusia ini. 

Era globalisasi seakan tidak bisa dibendung lajunya 

memasuki setiap sudut negara dan menjadi sebuah 

keniscayaan. Era ini menghendaki setiap negara beserta 

individunya harus mampu bersaing satu sama lain baik antar 

negara maupun antar individu. Persaingan yang menjadi 

esensi dari globalisasi sering memiliki pengaruh dan dampak 

yang negatif jika dicermati dengan seksama. Pengaruh yang 

ada dari globalisasi pada aspek kehidupan meskipun awal 

tujuannya diarahkan pada bidang ekonomi dan perdagangan 

serta memberikan dampak multidimensi. Globalisasi memang 

menjadi lokomotif perubahan tata dunia yang tentu saja akan 

menarik gerbong-gerbongnya yang berisi budaya, pemikiran 

maupun materi.  

Dampak negatif globalisasi yang digulirkan oleh dunia 

Barat yang rawan mempengaruhi kehidupan seorang muslim, 

dan sekaligus menjadi tantangan dakwah di era globalisasi, 

yaitu: 

1. Kecenderungan maddiyyah (materialisme) yang selalu kuat 

pada zaman sekarang ini.  
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2. Proses atomisasi, individualistis. Kehidupan kolektif, 

kebersamaan, gotong royong, telah diganti dengan 

semangat individualisme yang kuat.  

3. Sekulerisme yang senantiasa memisahkan kehidupan 

agama dengan urusan masyarakat, karena agama dinilai 

hanya persoalan privat antar individu semata.  

4. Munculnya relativitas norma-norma etika, moral, dan 

akhlak. Sehingga dalam suatu konteks masyarakat yang 

dianggap tabu bisa saja dalam konteks masyarakat yang 

lain dianggap boleh.19 

Orang orang yang demikian kata Ali Syari'ati 

sebagaimana yang dikutip oleh Ari Ginanjar Agustian 

mengatakan bahwa bahaya yang paling besar yang dihadapi 

oleh umat manusia zaman sekarang ini  bukanlah ledakan 

bom atom, tetapi perubahan fitrah.Unsur kemanusiaan dalam 

dirinya sedang mengalami kehancuran sedemikian cepat, 

inilah mesin-mesin berbentuk manusia yang tidak sesuai 

dengan kehendak Tuhan dan kehendak alam yang fitrah.20 

Dampak globalisasi dalam dunia dakwah sangat 

dirasakan dampaknya. Banyak kasus yang muncul, misalnya 

pergaulan bebas yang juga muncul adalah dampak negatif 

dari nilai-nilai di atas. Persoalan miras, narkoba, dan lain-lain, 

dikarenakan sebuah pemujaan terhadap kebebasan pribadi 

yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai agama. Sehingga 

                                                         
19Amin Rais, Tauhid Sosial (Cet. I; Bandung: Mizan, 198S), 

h.65-66 

20Ari Ginanjar Agustian, ESQ; Emotional Spiritual Quetiont 
(Cet. VI; Jakarta: Arga, 2002), h. xiii 
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dampaknya ternyata bukan hanya menimpa dirinya sendiri, 

tetapi juga terhadap masyarakat dan siswa yang lain. Oleh 

karena itu, nilai-nilai negatif tersebut haruslah dinetralisir 

dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang sangat menekankan 

keseimbangan kehidupan. 

Seharusnya dakwah ibarat lentera kehidupan, yang 

memberi cahaya dan menerangi hidup manusia dari nestapa 

kegelapan. Tatkala manusia dilanda kegersangan spiritual, 

dengan rapuhnya akhlak, ketimpangan dan sederet tindakan 

tercela lainnya, yang disebabkan terkikisnya nilai-nilai agama 

dalam diri manusia. Tidak berlebihan jika dakwah merupakan 

bagian yang cukup penting bagi umat saat ini.   

Tasawuf adalah menyangkut masalah rohani dan batin 

manusia yang tidak dapat dilihat, maka ia amat sulit 

ditetapkan definisinya untuk menyatukan apa hakikat 

tasawuf itu. Ia termasuk masalah kejiwaan, oleh karena itu ia 

dapat dipahami bukan mengenai hakikatnya, melainkan 

gejala-gejala yang tampak dalam ucapan, cara dan sikap. 

dengan demikian para ahli dalam memberikan definisi 

tasawuf meski saling berbeda sesuai dengan pengalaman 

empirik masing-masing di dalam mengamalkan tasawuf. 

Tasawuf sering disamakan dengan mistisisme, namun para 

pakar sepakat bahwa tasawuf atau sufisme adalah khusus 

bagi Islam. Ilmu tasawuf membahas tingkah laku manusia 

yang bersifat amalan terpuji maupun tercela, agar hatinya 

menjadi benar dan lurus menuju Allah swt. Sehingga, ia dekat 

sedekat-dekatnya di hadirat-Nya. 
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Tasawuf sebagai salah satu tipe mistisisme, dalam 

bahasa Inggris disebut sufisme. Kata tasawuf mulai 

dipercakapkan pada akhir abad kedua hijriah yang dikaitkan 

dengan salah satu jenis pakaian kasar yang disebut shuff atau 

wol kasar. Kain tersebut digemari oleh para zahid karena 

menjadi simbol kesederhanaan pada masa itu. Kebiasaan 

memakai wol kasar juga merupakan karakteristik kehidupan 

orang-orang saleh sebelum datangnya Islam, sehingga mereka 

dijuluki sufi, orang-orang yang memakai shuff. Disampingkan 

itu ada juga yang mengaitkan tasawuf dengan sekelompok 

muhajirin yang hidup dalam kesederhanaan di Madinah, di 

mana mereka selalu berkumpul di serambi Masjid Nabi, 

mereka itu disebut shuffah. Kelompok ini dinamai ahl as-

shuffah. Karena cara hidup saleh dalam kesederhanaan yang 

dipraktekkan menjadi pola panutan bagi sebagian umat Islam 

yang kemudian disebut sufi dan ajarannya disebut tasawuf.21 

Tasawuf secara harfiah berasal dari kata shuff yang 

berarti bulu atau wool kasar. Saat itu, para sufi memakai bulu 

untuk pakaiannya sebagai simbol untuk merendahkan diri 

dan kesederhanaan pada masa itu.22 Menghubungkan sufi 

“tasawuf” dengan shuff, agaknya memiliki korelasi yang 

mempertemukan antara jenis pakaian yang sederhana dengan 

                                                         
21A. Rivay Siregar, Tasawuf : Dari Sufisme Klasik ke Neo-

Sufisme, h. 31-32  

22Sri Mulyati, Tarekat-tarekat Muktabaroh di Indonesia 
(Jakarta: Kencana, 2005), h. 8. 
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kebersahajaan hidup para sufi.23 Sehingga sebutan sufi 

memang cocok bila dikaitkan dengan kehidupan selanjutnya, 

dengan alasan bagi siapa yang mampu menjaga 

keseimbangan dalam berkehidupan, dengan artian yang tidak 

jauh dari pengertian sufi sebagai pelaku ajaran tasawuf. 

Untuk memahami apa hakekat tasawuf dengan 
berbagai alirannya, perlu juga dipahami ciri khas atau 
karakteristik tasawuf, yaitu;  

1. Tasawuf memiliki obsesi kedamaian dan kebahagiaan 

spiritual yang abadi. Tasawuf berfungsi sebagai 

pengendali berbagai kekuatan yang bersifat merusak 

keseimbangan daya dan jiwa, agar ia kebal terhadap 

pengaruh luar dirinya untuk mencapai kedamaian dan 

kebahagiaan jiwa.  

2. Tasawuf sebagai model epistemologi untuk 

mendapatkan pengetahuan langsung melalui tanggapan 

intuisi. Epistemologi sufisme ini tujuannya mencari 

hakekat kebenaran hakiki atau Realitas Mutlak (Wujud) 

melalui penyingkapan tabir (hijab), sehingga seorang 

sufi secara langsung melihat dan merasakan realitas itu.  

3. Bahwa dalam setiap perjalanan (maqam) seorang sufi 

untuk meningkatkan kualitas moral dan penyucian jiwa 

( tashfiyah an-nafs) melalui serial riyadlah yang ketat dan 

kontinyu.  

                                                         
23R.A. Nicholson, The Mystic of Islam, (London: Kegan Paul 

Ltd, 1966), dalam A. Rivay Siregar, Tasawuf : Dari Sufisme Klasik ke 
Neo-Sufisme (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), h. 31. 
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4. Adanya peleburan diri pada kehendak Realitas Mutlak 

(Tuhan) melalui fana‟, baik dalam pengertian simbolis 
(sifat-sifat Tuhan) maupun pengertian substansial (Dzat-

Nya).  

5. Penggunaan kata-kata simbolis dalam mengungkapkan 

pengalaman batin, sehingga menimbulkan makna 

ambigu, tetapi yang ia maksud adalah makna yang ia 

rasa dan alami, bukan arti harfiahnya, yang dikenal 

dengan syathahat.24 

Banyak yang meragukan relevensi konsep dakwah sufi 

di era modern ini. Mereka menganggap bahwasanya konsep 

dakwah sufi adalah konsep yang sudah usang dan tidak layak 

pakai lagi di era modernisasi dan globalisasi sekarang ini. 

Bahkan ada yang beranggapan bahwa konsep dakwah sufi 

hanya cocok di era yang sudah lampau dan tidak akan pernah 

kembali lagi. Tapi kiranya orang yang meragukan hal tersebut 

menelaah kembali dan menguji konsep dakwah sufi tersebut 

maka dia akan tahu sampai seberapa relevansi konsep 

dakwah sufi di era sekarang.  

Banyak cara yang diajukan para ahli untuk mengatasi 

masalah yang muncul akibat modernisasi dan globalisasi dan 

salah satu cara yang hampir disepakati para ahli adalah 

dengan cara mengembangkan kehidupan yang berakhlak dan 

bertasawuf. Salah satu tokoh yang begitu sungguh-sungguh 

memperjuangkan akhlak tasawuf untuk mengatasi masalah 

                                                         
24At-Taftazani, dalam Syamsun Ni‟am,  The Wisdom Of KH 

Achmad Siddiq: Membumikan Tasawu,  h. 4-5 
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tersebut adalah Husein Nashr. Menurutnya, faham sufisme ini 

mulai mendapat tempat di kalangan masyarakat (termasuk 

masyarakat barat) karena mereka mulai mencari-cari dimana 

sufisme yang dapat menjawab sejumlah masalah tersebut. 

Ketika peradaban ummat manusia sampai pada 

puncaknya, pertanyaan yang mendasar tentang eksistensi 

kehadirannya di dunia kembali muncul untuk mendapatkan 

jawaban. Apa sebenarnya hakikat manusia hidup di dunia? 

Ketika pertanyaan itu muncul, peradaban puncak itu runtuh 

dengan sendirinya. Maka, kehidupan yang masuk fase 

digitalisasi, dunia serba di ujung jari25, hanya menjadi tiada 

berarti. Muncul kegersangan jiwa dan manusia kembali 

mencari jati diri dalam bentuk lain. Manusia akhirnya kembali 

mencari dan menggali kedalaman makna kehidupan dan 

hakikat dirinya.  

Hamdan Rasyid, mengatakan, fenomena menarik pada 

sebagian masyarakat di kota-kota besar sekarang , yaitu 

mereka mulai tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkan 

pola hidup sufistik. Hal ini dapat dilihat dari banjirnya buku-

buku tasawuf di tokok-toko buku, bermunculannya kajian-

kajian tasawuf dan maraknya tayangan-tayangan, baik di TV 

maupun radio.26  

                                                         
25Abdullah Khusairi, Hipokrisi dalam Posmodernisme dalam 

http://www.khusairi.blogspot.com. Hipokrisi dalam-Posmodernisme, 
(Tanggal 21 Maret 2014) 

26Rasyid Hamdan, Sufi Berdasi, Mencapai Derajat Sufi dalam 
Kehidupan Modern (Jakarta: Al-Mawardi, 2006), h 30. 
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Kemajuan yang telah merambah dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, budaya dan polotik, 

mengharuskan individu untuk beradaptasi terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan pasti. 

Padahal dalam kenyataannya tidak semua individu mampu 

melakukannya sehingga yang terjadi justru masyarakat atau 

manusia yang menyimpan banyak problem. 

Sebuah fenomena sosial masyarakat yang kini hidup di 

era modern, dengan perubahan sosial yang cepat dan 

komunikasi tanpa batas, dimana kehidupan cenderung 

berorientasi pada materirialistik, hedonistik, skolaristik, dan 

rasionalistik dengan kemajuan IPTEK di segala bidang. Mereka 

semakin kehilangan visi keilahian. Kondisi ini ternyata tidak 

selamanya memberikan kenyamanan, tetapi justru melahirkan 

abad kecemasan. Kemajuan ilmu dan teknologi hasil karya 

cipta manusia yang memberikan segala fasilitas kemudahan, 

ternyata juga memberikan dampak berbagai problema 

psikologis bagi manusia itu sendiri. Masyarakat modern kini 

sangat mendewa-dewakan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sementara pemahaman keagamaan yang didasarkan pada 

wahyu sering di tinggalkan dan hidup dalam keadaan sekuler. 

Bagi masyarakat, kehidupan semacam ini sangat terasa di 

daerah-daerah perkotaan yang saling bersaing dalam segala 

bidang. Sehingga kondisi tersebut memaksa tiap individu 

untuk beradaptasi dengan cepat.  
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BAB II 

HAKIKAT DAKWAH ISLAM 

 

 

 
A. RAGAM MAKNA DAKWAH  

  
Secara historis-teoritis, pemaknaan dakwah telah 

terjadi penyempitan dan perluasan pengertiannya. Secara 

ketata-bahasaan, dakwah dan padanannya dalam teks Al-

Qur‟an naskah Ustmani, banyak yang dipakai untuk mengacu 
pada pengertian tablig. Di sisi lain, pemahaman bahwa 

kedudukan nabi sebagai Rasulullah adalah pemberi kabar 

gembira, sedangkan hidayah itu hanya milik Tuhan, semakin 

memperkuat pemaknaan dakwah tidak lebih dari sekedar 

tabligh. Pada fase berikutnya, perluasan dari pemaknaan 

dakwah telah sampai pada orientasi pengembangan 

masyarakat (muslim), antara lain dalam bentuk peningkatan 

kesejahteraan sosial.1 Dengan pemaknaan dakwah yang terus 

mengalami perkembangan tersebut, pola dakwah dapat 

mengambil bentuk dakwah kultural, politik dan ekonomi. 

Karena istilah dan pemaknaan dakwah tidak pernah 

mendapatkan definisi yang eksplisit dari nabi, baik dari 

perilakunya maupun ucapannya seperti: istilah puasa, shalat 

                                                         
1Lihat Muhammad Sulthon, Menjawab Tantangan Zaman; 

Desain Ilmu Dakwah; Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis,  
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 11-26 
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dan haji. Maka, pemaknaan dakwah itu sendiri merupakan 

proses ijtihad. 

Dakwah memiliki pengertian yang luas, dakwah tidak 

hanya berarti mengajak dan menyeru umat manusia agar 

memeluk Islam. Dakwah juga berupaya membina masyarakat 

Islam menjadi masyarakat yang lebih berkualitas (khairu 

ummah) yang terbina atas dasar tauhid serta ketinggian ajaran 

Islam.  

 

Dari sudut bahasa kata dakwah berasal dari bahasa 

Arab دعا yang berarti  طلب menyeru, meminta, menuntun, 

menggiring atau memanggil, mengajak orang lain supaya 

mengikuti, bergabung, memahami  untuk memiliki suatu 

tindakan dan  tujuan yang sama yang diharapkan oleh 

penyerunya2.  

Secara etimologis, dakwah berasal dari kata da‟a  yad‟u 
da‟watan ( يلاو داوة -داا  ) yang berarti mengajak, memanggil, dan 

menyeru. Akar kata da'a dengan segala bentuk dan 

penerapannya di dalam Al-Qur‟an terulang sebanyak 212 kali. 
Adapun derivasinya dapat dipaparkan sebagai berikut :》داا, 
(memanggilnya/meminta pertolongannya),  ‾اَ  داا《 ا , 

(memberi motivasi kepadanya), داا《 ف نا, (memberinya nama), 

 3,(mendoakan buruk) , دااال ه ,(mendoakan baik kepadanya) ,دااله

                                                         
2Sad „Ali Ibn Muhammad al-Qohthoniy.fiqhu al-da„wah fi 

shahîh al-Imam al-Buhkariy, Maktaba Syamela. 
 
3Lihat: Muhammmad Ismail Ibrahim (Al-Qaahira; Dar Al-

Fikr, Al „Arabi, TT), jilid I, h. 18. Lihat juga Muhammad Fath al-
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Arti kata dakwah seperti ini sering dijumpai atau 

dipergunakan dalam ayat-ayat Al-Qur‟an seperti dalam 
surat al-Baqarah ayat 23:4 

                            

           .   

Terjemahnya: 
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al 
Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami 
(Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al 
Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain 
Allah, jika kamu orang-orang yang benar. 
Dakwah menurut istilah, ada beberapa pengertian di 

antaranya,  dakwah (  dimaksudkan seruan untuk  (اللاوة  ى اه

beriman kepada Allah, beriman kepada apa-apa yang dibawa 

oleh para rasul-Nya, menyeru untuk mempercayai apa yang 

diberitakan oleh para rasul serta menaati apa-apa yang 

diperintahkan mereka, hal itu mencakup seruan untuk 

mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat,  

zakat, puasa bulan ramadhan dan haji. Termasuk seruan 

untuk beriman kepada Allah,  iman kepada kitab-kitab Allah 

dan rasul-rasul-Nya, iman kepada hari kebangkitan, qadha 

dan qadar, serta seruan agar hamba menyembah Tuhannya 

seakan dia melihat-Nya.  

                                                                                                                       
bayanuni, al Madzkhal ila Ilmi Da‟wah (Madinah: Muassasah al-
risalah, 1994) h. 20. Lihat juga, Ahmad Warson Munawwir, al-
Munawwir Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-
Munawwir, Krapyak, 1984), h. 439.  

4Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, Taufiq 
Product, moh.taufiq@gmail.com, (Al Baqarah/2:23) 

mailto:moh.taufiq@gmail.com
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Ada beberapa pengertian dakwah menurut istilah telah 

banyak dikemukakan oleh para ahli atau pakar dakwah yang 

memberikan definisi menurut sudut pandang masing-masing, 

antara lain:  

1. Syed Qutb, memberikan pengertian dakwah adalah 

mengajak atau menyeru orang lain masih ke dalam 

sabilillah (jalan Allah), bukan untuk mengikuti da‟i  atau 

bukan pula untuk mengikuti sekelompok orang”. 
Sedangkan Shaqar membagi dakwah menjadi dua tataran. 

Pertama, dakwah fardhiyah, yaitu dakwah yang disampaikan 

kepada seseorang atau sekelompok kecil orang, yang 

berjalan tanpa perencanaan yang sistematis; dan kedua, 

dakwah „amah ,  yaitu dakwah yang diarahkan kepada massa 

dengan tujuan mempengaruhi mereka.5 

2. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa dakwah adalah 

seruan atau ajakan kepada keinsyafan, atau usaha 

mengubah situasi kepada situasi lain yang lebih baik dan 

sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. 

Perwujudan dakwah bukan sekadar usaha peningkatan 

pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan 

pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang 

lebih luas. Yaitu pelaksanaan ajaran agama Islam secara 

lebih menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan 6.  

3. M. Amin Rais berpendapat bahwa dakwah adalah setiap 

                                                         
5Ada beberapa terminologi tentang dakwah, lebih lanjut 

lihat Amrullah Ahmad, “Dakwah Islam sebagai Ilmu Sebuah Kajian 
Epistemologi dan Struktur Keilmuan Dakwah”, dalam DAKWAH, 
Vol. 1, No. 2, 1999, h. 26 

 6M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran 
Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1996).  h. 194. 
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usaha rekonstruksi masyarakat yang masih mengandung 

unsur-unsur jahili agar menjadi masyarakat yang Islami7 

4. M. Arifin memberikan definisi dakwah sebagai suatu 

ajakan, baik lisan maupun tingkah laku, yang dilakukan 

secara sadar dan berencana, dalam mempengaruhi orang 

lain, baik secara individu maupun kelompok, agar timbul 

dalam diri seseorang yang disebut (al-mad‟uww) sebuah 

kemauan tanpa ada unsur pemaksaan.8  

5. Masdar Helmi mengartikan dakwah sebagai sebuah upaya 

mengajak dan menggerakkan manusia agar menaati ajaran 

Islam, termasuk  dalam melakukan amr bi al-ma‟ruf dan 

nahy „an  al-munkar guna memperoleh kebahagiaan hidup 

di dunia dan akhirat.9 

6. Abdul Karim Zaidan, mengungkapkan dakwah adalah 

menyeru kepada Allah, dengan maksud adalah menyeru 

kepada agama Allah yakni agama Islam.10 

Kata dakwah juga berarti mengajak kepada kebaikan, 

dan juga ada yang berarti mengajak kepada keburukan. Kata 

dakwah yang berarti mengajak kepada kebaikan, dapat dilihat 

dalam al-Qur‟an  antara lain Surah al-Nahl (16) : 125, Surah 

Yunus (10): 25. Sebaliknya, kata dakwah ada pula yang 

disandarkan pada jalan keburukan atau jalan setan atau jalan 

ke neraka, misalnya dalam Surah Luqman (31): 21, Surah 

                                                         
7Rais, M. Amien. Cakrawala  Islam Antara Cita dan Fakta  (Cet. 

III; Bandung: Mizan, 1991), h. 25 
8Arifin. M, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1977), h. 7. 
9Helmi Masdar, Problematika Dakwah dan Pedoman Muballigh 

(Semarang: Toha Putra, 1969), h. 16. 
10Abdul Karîm Zaidan, U’shûlu al-da„wah, versi e-bok 1975, h, 

3. 
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Fathir (35): 6. Di samping itu, term dakwah dalam satu ayat al-

Qur‟an  terdapat penggunaan kata dakwah untuk arti kedua-

duanya, yakni jalan kebaikan (surga) dan jalan keburukan 

(neraka) sekaligus, seperti terdapat dalam surah al-

Baqarah/2/221.  

….                              

              

 

Terjemahnya:  

…..walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke 
neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 
dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran. 

Pengertian dan definisi dakwah tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dakwah mempunyai dua pengertian 

dasar yaitu : Pertama, bermakna sempit (lughawy) yang  hanya 

terbatas pada seruan dan ajakan pada yang baik  (khair) yang 

bentuknya secara umum dengan bi al-lisan, yaitu 

ceramah/pidato dan juga bisa bi al-kitabah (tulisan). Kedua, 

bermakna luas (istilah) yang tidak terbatas pada anjuran dan 

ajakan melalui lisan saja, akan tetapi juga perbuatan nyata 

(da‟wah  bi al-hal)  yang bentuknya bisa berupa pendidikan, 

ekonomi, sosial, dan  politik, serta lainnya. 

Asmuni Syukir mengemukakan bahwa dakwah 

memiliki nama dan istilah amar ma‟ruf  nahi munkar, tabligh, al-

nashehat sebagai sinonim dari istilah dakwah. Selain itu juga 

wasilah, dan khotbah yang memiliki arti yang sama dengan 
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nasihat yaitu memberi wasiat kepada umat manusia agar 

menjalankan syariat Allah swt, kebenaran dan kebaikan. 

Jihadah yang berasal dari kata jahada–yujahidu– jihadatan, yang 

artinya berperang atau berjuang membela dan melestarikan 

ajaran Allah swt, mauidhah yang berarti pelajaran atau 

pengajaran, dan mujahadah yang berarti berdebat atau 

berdiskusi. Tadzkirah atau Kidizbar yang berarti peringatan 

atau mengingatkan umat manusia agar selalu meyakini 

perbuatan yang menyesatkan dan agar selalu ingat kepada 

Allah swt.11 

Pengertian tersebut di atas, Amrullah Achmad 

memberikan persepsi yang berbeda tentang pengertian 

dakwah dalam dua pengertian. Pertama adalah dakwah diberi 

pengertian tabligh/penyiaran/penerangan agama. Kedua, 

dakwah diberi pengertian semua usaha untuk merealisir 

ajaran Islam dalam semua segi kehidupan manusia. 

Pengertian pertama dianggap terlalu sempit sehingga tidak 

mampu menghubungkan antara simbol dan realitas. Oleh 

karena itu dakwah lebih identik dengan kegiatan pidato di 

mimbar-mimbar atau budaya dakwah oral (verbal) yang 

mengakibatkan Islam tidak mampu memasuki lebih dalam 

dari sistem kepribadian dan sosial. Akibatnya dakwah sering 

tidak mampu menjawab secara konkret permasalahan yang 

dihadapi umat manusia. sedangkan pengertian kedua juga 

cenderung terlalu luas, sehingga perlu perbatasan-perbatasan 

agar dapat dibedakan dengan kegiatan lain. sebagai kriteria 

awal, kegiatan dapat disebut sebagai dakwah, jika sistem 

usaha bersama orang beriman dalam rangka mewujudkan 

                                                         
11Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, h. 1 
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ajaran Islam dalam semua segi kehidupan sosiokultural yang 

dilakukan melalui lembaga-lembaga dakwah.12 

Lebih dari itu, dalam kajian keislaman, selain terma 

dakwah, masih terdapat terma-terma lain yang biasa dipakai 

dalam wacana komunikasi Islam. Antara lain adalah tabligh, 

amr ma‟ruf  wa an-nahy „an  al-munkar, serta akhlak. Hal seperti 

ini yang dikatakan Hamid Mowlana, Bakti, dan Dilnawaz 

Siddiqui. Bahkan menurut Taufik, terdapat kajian khusus 

dalam tradisi Islam klasik yang membahas tentang hal ini. 

Bahkan Bakti mengatakan bahwa komunikasi dalam 

pandangan Islam adalah dakwah; “in Islam, Communications is 

rendered by dakwah, which is an effort to convince people to behave 

according to their own comprehension of Islamic teaching.”13 

Dakwah adalah kewajiban setiap orang yang mengaku 

beragama Islam.14 Ini tercermin dalam perintah amar ma‟ruf  
nahi munkar yang harus ditegakkan oleh setiap muslim. 

Perintah untuk mengerjakan dan mengajak pada kebaikan 

sekaligus ajakan untuk meninggalkan perilaku yang jelek. 

Dakwah yang berpangkal dari pengertian sempit ini (bi 

al-lisan) lebih menunjukkan kepada cara-cara dalam  

pengutaraan dan  penyampaian dakwah yang lebih 

berorientasi pada ceramah agama, yang pada saat sekarang ini 

berkembang menjadi disiplin retorika. Kemudian dakwah bi 

al-lisan (retorika) operasionalnya berkembang menjadi 

                                                         
12Amrullah Achmad (Ed), Dakwah Islam dalam Perubahan 

Sosial, (Yogyakarta : PLP2M,  1985), h. 6-7 
   13 M. Tata Taufik, Etika Komunikasi Islam; Kritik Terhadap 

Konsep Komunikasi Barat, h.209.  
14Abu Zahrah, Dakwah Islamiah, Terj: Ahmad Subandi, 

Ahmad Supeno, (Bandung Remaja Rosdakarya, 1994), h. 22 
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dakwah bi al-kitabah, yaitu dengan  tulisan  seperti di buku, 

tulisan-tulisan di surat kabar, majalah, dan lain-lain. 

Selanjutnya, dakwah bi al-hal, yaitu dakwah yang 

mengarah kepada upaya mempengaruhi dan mengajak orang 

seorang, atau kelompok manusia (masyarakat) dengan 

keteladanan dan amal perbuatan, perkembangannya menjadi 

populer dengan nama dakwah pembangunan. 

Tujuan dakwah dalam pengertian ini ialah 

mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia 

dan di akhirat yang diridai oleh Allah yakni dengan 

menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan 

kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridlai oleh Allah swt. 

sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing.15 

Menurut Ahmad Mansyur Suryanegara, dakwah 

adalah aktivitas menciptakan perubahan sosial dan pribadi 

yang didasarkan pada tingkah laku pelaku pembaharunya.16 

Oleh karena itu, tindakan dakwah merupakan perubahan 

kepribadian seseorang dan masyarakat secara kultural. 

Dakwah dalam arti makro ekuivalen dengan Social 

recronstuction (rekonstruksi sosial). Sosial dalam arti ekonomi, 

budaya, pendidikan, kemasyarakatan, politik, dan lainnya.  

Dalam hal ini, dakwah merupakan proses rekonstruksi 

masyarakat.17 Sebagai agama dakwah, Islam mengandung 

ajaran universal yang mengutamakan prinsip perdamaian 

dalam setiap aspek kehidupan para penganutnya. Sebagai 

                                                         
15 Ensiklopedi Islam ...h. 281, lihat juga Wikipedia.org  
16Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, Metode 

Pengembangan Dakwah... h. 28 
17Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, Metode 

Pengembangan Dakwah... h. 28 
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konsekuensi atas predikat luhur tersebut, Islam dituntut 

untuk selalu dapat menjaga keseimbangan serta menghindari 

konflik dalam proses penyebaran ajaran Islam (dakwah). 

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, implementasi 

dakwah yang esensinya adalah  amar ma‟ruf  nahi munkar, 

meliputi segenap bidang kehidupan, termasuk di dalamnya 

bidang politik.18 

Tidak semua orang memahami dan sepakat untuk 

melibatkan proses dakwah dalam bidang politik. Hal ini lebih 

sering disebabkan karena faktor pemahaman yang misleading 

tentang terminologi politik itu sendiri, di samping karena 

sejarah telah mencatat bahwa sebagian orang yang 

mencampuradukkan dan menyalahgunakan kepentingan 

agama dan politik. Sehingga politik lebih sering dikonotasikan 

dengan eksploitasi manusia atas manusia lainnya, 

persekongkolan semu antar manusia, atau permainan kotor 

demi kepentingan suatu kelompok. Padahal, kalau 

diimplementasikan secara benar, kepentingan ajaran Islam 

meliputi segala aspek kehidupan, termasuk politik. Sejarah 

modern, termasuk sejarah Indonesia, ditandai oleh beberapa 

kecenderungan pokok, yakni kemajuan ilmu teknologi, 

industrialisasi, birokratisasi, dan pragmatisme.19 

Dari  uraian di atas, dapat disimpulkan dakwah adalah 

segala aktivitas yang bertujuan  untuk mengajak orang 

(masyarakat) kepada kebaikan dan melarang kepada 

                                                         
18M. Amin Rais, Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta (Cet. 

IV; Bandung: Mizan, 1994), h. 25. 
19Koentowidjoyo, Dakwah Islam dalam Presfektif Historis; 

Permasalahan dan Pemikiran Sementara (Yogyakarta: Prima Duta, 
1983), h. 75. 
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kejahatan, baik secara lisan, tulisan, lukisan, maupun  

perbuatan dengan metode dan media yang sesuai dengan 

prinsip Islam dengan tujuan mencapai kebahagiaan manusia 

di dunia dan di akhirat. 

Berdakwah berarti menyampaikan sesuatu kepada 

orang lain yang bersifat mengajak untuk merubah suatu 

keadaan yang tidak baik kepada yang baik dan terpuji. 

Da‟wah  Islamiyah memerlukan teknik penerapan yang akurat 
sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman, terutama 

sekali dikalangan masyarakat perkotaan yang dinamis dan 

berkembang. Change to progress merupakan watak dari 

masyarakat perkotaan, yang menunjukkan sesuatu kepada 

kemajuan. Terhadap masyarakat berkategori seperti ini, 

metode berdakwah merupakan salah satu alternatif yang 

harus diperhitungkan dan dipersiapkan sebaik mungkin. 

Jadi, hakikat dakwah Islam adalah mengajak ke jalan 

Allah, ia dapat juga berarti mengajak manusia kembali kepada 

hakikat fitri, fungsi dan tujuannya. Karena manusia, secara 

primordial, telah melakukan kesaksian bahwa Allah adalah 

Tuhan yang sebenarnya, mempunyai fungsi sebagai khalifah-

Nya di muka bumi, dan tujuan hidupnya adalah ibadah 

kepada-Nya. Dengan demikian, kegiatan dakwah secara 

teknis berarti mengajak manusia untuk kembali kepada fitri, 

fungsi dan tujuan hakikinya dalam bentuk iman dan 

mentransformasikan iman menjadi amal saleh yang dalam 

prosesnya selalu mengupayakan tegaknya keadilan (amar 

makruf)  dan mencegah kezaliman (nahi munkar). Ketika iman 

mengalami transformasi menjadi realitas kesalehan dalam 

sistem kelembagaan Islam, maka pada saat itu khairu ummah 
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dapat terwujud.20 

Penjelasan di atas dapat ditafsirkan bahwa dakwah 

merupakan fenomena dalam masyarakat muslim yang 

menyebabkan terbentuknya masyarakat. Ini merupakan 

tantangan besar dalam mempelajari Islam, yaitu bagaimana 

menjelaskan dan menganalisa prinsip-prinsip Islam yang 

universal yang dinyatakan dalam konteks sosial yang 

berbeda-beda. Ekspresi Islam yang beragam itu menunjukkan 

bahwa ada proses dialog yang terus-menerus antara Islam 

yang normatif dan Islam yang dinamis-meminjam istilah 

Hendro Prasetyo, Islam teks dan Islam wacana, yang 

menghasilkan peradaban. 

 

B. DASAR HUKUM DAKWAH 

Dasar dakwah mencakup semua aspek yang 

berkenaan dengan sandaran kegiatan dakwah serta petunjuk-

petunjuk kegiatan yang bisa dipedomani dalam berdakwah. 

Hal itu mencakup sedikitnya lima (5) sumber: pertama al-

Qur‟an,  kedua al-sunnah, ketiga perjalanan hidup Rasul Saw, 

keempat perjalanan hidup para sahabat dan kelima kegiatan 

para ulama dalam berdakwah.21 Kelima sumber tersebut jika 

diringkas terdiri dari dua sumber: pertama syariah Islam 

termasuk di dalamnya sumber primer seperti Al-Qur‟an  dan 
al-sunnah, serta sumber sekunder seperti ijma, qiyas, istihsan, 

istislah dan istishab. Kedua praktek kegiatan dakwah yang 

dilakukan para ulama dalam menjalankan syariah tersebut. 
                                                         

20Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani, (Bandung: 
Rosda Karya, 1999), h. 46  

21al-Bayânûniyy, al-madkhal... ....h,120 
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1. Al-Qur’an: 
Dalam al-Qur‟an ditemukan ayat-ayat yang 

berhubungan dengan dakwah misalnya dalam surat al-

Maidah yang menyeru ahli kitab untuk menerima al-Qur‟an, 
setelah sebelumnya diingatkan bahwa mereka banyak 

menyembunyikan isi al-kitab (injil) dan al-Qur‟an 
membukakan tingkahlakunya. (QS/5/15-16). 

 

                           

                    

         .             

                       

     .    

Terjemahnya: 
Hai ahli kitab sesungguhnya telah datang kepadamu 
Rasul Kami, menjelaskan kepadamu bahwa banyak 
dari isi al-kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak 
pula yang dibiarkannya. Sesungghnya telah datang 
kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang 
menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki 
orang-orang yang mengikuti keridlaanya ke jalan 
keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Alah 
mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita 
kepada cahaya yang terang benderang dengan 
seizinnya dan menunjuki kepada jalan yang lurus. 
(QS.5:15-16). 
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Metode dakwah dan tata cara komunikasi  banyak 

diungkapkan dalam al-Qur‟an. Seluk-beluk berita cara 

menerima informasi dan merumuskan isi pembicaraan juga 

ditemukan pedomannya dalam al-Qur‟an. Sebagai contoh Al- 
Qur‟an juga mengajarkan untuk memilih ungkapan serta 
penuturan bahasa, seperti kata ra‟īna (lihatlah kami) di 

perbaiki oleh al-Qur‟an menjadi unzurnâ (QS.2:104)).  

                        
       .   

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi 
katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi 
orang-orang yang kafir siksaan yang pedih” (QS.2:104).  
 

Terlihat pada kasus ayat tersebut bagaimana Allah swt. 

menegur langsung kaum muslimin agar menggunakan kata 

yang pantas serta disosialisasikan di kalangan mereka.22 

Dakwah merupakan kekuatan moral yang mampu 

menggerakkan perubahan sosial serta menawarkan satu 

alternatif dalam membangun dinamika masa depan umat, 

dengan menempuh cara dan strategi yang lentur, kreatif, dan 

bijak.23 Perintah dakwah telah digariskan sebagai kewajiban 

                                                         
22 Taufik,Tata, Etika…., h, 153 
23Asep S. Muhtadi dan Sri Handayani, Dakwah Kontemporer 

Pola AlternatifDa kwah Melalui Televisi  (Bandung: Pusdai Press, 2000) 
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setiap muslim, sekaligus menjadi pembeda antara Muslim dan 

bukan Muslim24.  

Islam sebagai agama risalah, di antaranya adalah 

mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan amar 

ma‟ruf nahi munkar dalam arti yang luas yang dinamakan 

dakwah. Para ulama pada dasarnya sepakat bahwa dakwah 

Islam adalah wajib hukumnya, tetapi mengenai klasifikasi 

wajibnya, ada yang berbeda pendapat wajib ain artinya 

kewajiban seluruh umat manusia (muslim) dalam keadaan 

dan situasi apapun, dan ada juga yang mengategorikan dalam 

wajib kifayah, artinya hanya diwajibkan atas sebagian umat 

Islam yang mengerti akan seluk beluk agama Islam. Sangat 

banyak ayat-ayat Al-Qur‟an  yang menerangkan tentang 

kewajiban umat Islam untuk berdakwah, terdapat lafal ma‟ruf 
sebanyak 38 kali dan lafal mungkar sebanyak 16 kali,25 dan 

dalil tentang kewajiban dakwah yang terdapat di dalam 

Alquran di antaranya adalah sebagai berikut: 

a.  QS. An-Nahl /16 : 125 :  

ِِ ِهَي َأْحَسُن ِ ّن دُْع ِ َى أا ُْم بِاّل ْْ ََْْسَ ِة َوَجاِد ِْْْكَ ِة َواْلَ ْوِاَظِة ا َسِب ِ  َ ِبَك بِا
  .َ ّبَك ُهَو َأْاَلُم ِ َْن َ ّ  َاْن َسِب ِلِه َوُهَو َأْاَلُم بِاْلُ ْهَتِلينَ 

Terjemahnya:  
Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah 

dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan 

cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Mahamengetahui terhadap orang-orang yang tersesat 

                                                         
24Lihat, Jalaludin Rakhmat, Menyerap Kearifan al Quran 

melalui Tafsir bil Ma‟stur (Bandung: Mizan Pustaka Utama:, 2012, h. 
47 

25Mohammad Taufiq, Quran in The Word…. 
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dari jalan-Nya, dan Dia pun Mahamengetahui 

terhadap orang-orang yang diberi petunjuk.”  
 

Ayat tersebut jelas memerintahkan kepada umat Islam, 

tanpa terkecuali, untuk mengajak manusia kepada jalan Allah 

Swt. Maka, seluruh ulama bersepakat bahwa hukum dakwah 

adalah wajib adanya.  

Kalimat "ud'uu" yang dalam kaidah bahasa Arab 

merupakan bentuk kata kerja perintah yang berarti ajaklah, 

menurut kaidah uşul fiqh setiap kalimat perintah yang ada di 

dalam Alquran adalah perintah wajib yang harus dipatuhi 

selama tidak ada dalil lain yang mengubah atau membuat 

perintah tersebut menjadi sunnah atau ketetapan hukum yang 

lainnya.26  

Kalimat "bi al-hikmah" menurut Datuk Tombak Alam 

berarti kebijaksanaan, sehingga dakwah harus dilengkapi 

dengan beberapa hal sebagai berikut:27  

1) Retorika; mempelajari ilmu seni berbicara. 

2) Didaktika; pembicaraan yang mengandung pelajaran. 

3) Mensen-kennis; ilmu pengetahuan tentang manusia yang 

dihadapi. 

4) Etika; tata tertib serta sopan santun dalam berdakwah. 

5) Aestetika; kata-kata yang indah dalam ajakan 

berdakwah. 

                                                         
26M. Toha Yahya Omar, Islam dan Dakwah (Jakarta: Al-

Mawardi Prima, 2004), h. 71. 
 
27Datuk Tombak Alam, Kunci Sukses Penerangan dan Dakwah 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 4. 
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6) Taktika; suatu taktik untuk memasukkan ide kepada 

orang lain. 

Dalam pelaksanaan pengabdian dalam bentuk dakwah 

kepada masyarakat, diperlukan kemampuan untuk 

berkomunikasi dalam arti lain diperlukannya metode tertentu 

yang tepat dalam berdakwah agar pesan yang disampaikan 

dapat diterima oleh masyarakat selaku sasaran dalam 

berdakwah.28 Surah an-Nahl ayat 125 tersebut, selain 

merupakan bentuk perintah yang ditujukan kepada seluruh 

umat Islam untuk berdakwah, juga merupakan tuntunan cara 

dalam melaksanakan aktivitas dakwah yang dapat relevan 

dengan petunjuk yang terdapat di dalam Al-Qur‟an.29  

Meskipun demikian, masih terjadi perdebatan apakah 

kewajiban itu dibebankan kepada semua individu muslim 

(fardhu „ain), atau hanya ditujukan kepada sekelompok orang 

saja dari umat Islam (fardhu kifayah). Perdebatan ini terjadi 

karena adanya perbedaan pemahaman di antara para ulama 

tentang dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur‟an dan 
Hadis berkaitan dengan masalah dakwah.  

b)  QS. Ali Imrân (3) : 110 

Ayat Alqur‟an yang menjadi pangkal perbedaan 
pendapat itu adalah surat Ali Imrān ayat 104, sebagai berikut: 

                        

            .    

                                                         
 
28Rosyidi, “Mujadalah sebagai Metode Dakwah”, Menara 

Intan, Vol. 22 no. 2, Desember 2004, h. 27. 
29M. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 38. 
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Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 

yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar 

merekalah orang-orang yang beruntung. 

Alquran surah Ali Imrân ayat 110 merupakan 

penegasan bahwa umat nabi Muhammad saw. merupakan 

umat terbaik dari umat sebelumnya, hal tersebut karena umat 

nabi Muhammad memiliki 3 karakter yang sekaligus menjadi 

tugas pokok, 3 karakter tersebut adalah:30  

1) Mengajak kepada kebaikan. 

2) Mencegah kemunkaran. 

3) Beriman kepada Allah swt. sebagai pondasi utama untuk 

segalanya. 

Intinya berdakwah merupakan sebuah kewajiban yang 

diberikan oleh Allah swt, dan hal tersebut merupakan 

tanggung jawab umat Islam agar dapat mengembangkan 

ajaran-ajaran Islam sekaligus menjadi aktivitas wajib yang 

mengajarkan rasa solidaritas terhadap sesama umat Islam 

dengan saling mengingatkan dan berbagi kebaikan sebagai 

bentuk dari keindahan ajaran agama Islam. 

Kalangan ulama berpendapat apakah wajib ain 

sehingga semua orang Islam tidak terkecuali wajib 

melaksanakan dakwah atau wajib kifayah, di mana jika 

kewajiban tersebut sudah dilakukan oleh sebagian dari umat 

Islam, maka kewajiban menjadi gugur bagi semua umat Islam. 

perbedaan penafsiran ini terletak pada kata minkum, di mana 

oleh pendapat pertama “min” diberi pengertian “littabidh” 

                                                         
30

 M. Ali Aziz, Ilmu Dakwah…, h. 38. 
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sehingga menunjukkan hukumnya fardhu kifayah, dan 

pendapat yang lain mengartikannya dengan “littabiyin” 
sehingga menunjukkan pada hukum fardhu ain31. 

Ulama berbeda memberikan penjelasan tentang 

kewajiban melaksanakannya, ada yang berpendapat wajib 

kifayah, dan sebagian wajib ain. Akan tetapi masih dilihat dulu 

dai urgensinya dan kapan dakwah dilakukan. Dalam hal ini 

penulis lebih cenderung kepada pemikiran bahwa dakwah itu 

hukumnya wajib ain sebagaimana diperintahkan dalam al-

Qur‟an : 
Ayat tersebut, terdapat kata “minkum” yang bisa 

berarti “kamu semua” (yang disebut dengan “li al-bayân”) dan 

bisa juga berarti “sebagian dari kamu” (yang disebut juga li at-

tab„īdh). 

Menurut M.Quraisy Shihab, kata minkum pada ayat 104 

Ali Imran menyatakan bahwa sebagian ulama uyang 

memahami dalam artian sebagaian dengan demikian perintah 

dakwah yang dipesankan oleh ayat-ayat itu tidak tertuju 

kepada setiap orang. Bagi yang memahaminya demikian, ayat 

ini  buat mereka dua macam perintah. Perintah pertama 

kepada seluruh umat Islam untuk membentuk dan 

menyiapkan suatu kelompok khusus yang bertugas 

melaksanakan dakwah kepada kebaikan dan makruf serta 

mencegah kemungkaran.32 Perintah pertama dalam hal ini 

bias jadi suatu lembaga kemasyarakatan yang tugasnya 

adalah untuk melaksanakan dakwah dan ada kegiatan-

kegiatan khusus olehnya untuk melancarkan dakwah. 
                                                         

31 Aminuddin Sanwar, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 35. 
32M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid II (Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), h. 173 
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Perintah kedua adalah dakwah yang dilancarkan ini 

menyangkut kepada dakwah kepada kebaikan dan makruf 

nahi mungkar.33 

Keterangan minkum yang menyebabkan dua kewajiban 

ini hanya memposisikan hukum dakwah wajib hanya 

mempunyai cakupan yang kecil, yaitu kelompok. Kalau kita 

kembali kepada persoalan sebelumnya, yang menyatakan 

bahwa mim dan dalam kata minkum merupakan kewajiban 

bagi setiap muslim yang merupakan penjelas. Menurut 

Quraish Shihab ini adalah merupakan perintah kepada 

muslim untuk melaksanakan tugas yang masing-masing 

sesuai dengan kemampuannya, memang dakwah yang 

dimaksud adalah dakwah sempurna, maka tentu saja tidak 

semua orang dapat melaksanakannya. D sisi lain, kebutuhan 

masyarakat dewasa ini, bahkan perang informasi yang 

demikian pesat dengan demikian nilai-nilai baru sering 

membingungkan adanya, semua itu menuntut kelompok 

khusus yang menangani dakwah dan membendung informasi 

yang menyesatkan, karena itu adalah lebih tepat memahami 

kata minkum pada ayat tersebut di atas dalam arti sebagian 

dari kamu tanpa menuntut kewajiban setiap muslim untuk 

saling ingat mengingatkan, bahkan berdasarkan firman Allah 

dalam surah al ashar yang menilai semua muslim kerugian, 

kecuali mereka yang beriman dan beramal sholeh, serta saling 

mengingatkan tentang kebenaran dan ketabahan34 

                                                         
33 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 173 
34 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 174 
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Menurut Imam Ar-Razi,35 terdapat beberapa 

penafsiran dari firman Allah Swt. di atas.  

a. Huruf “min” dalam ayat di atas bukan untuk li at-tab‟idh 
(pembatasan), dengan alasan bahwa Allah Swt. 

mewajibkan tugas al-amr bi al-ma‟ruf  dan an-nahy „an  al-

munkar atas seluruh umat Islam, hal ini sebagaimana 

firman Allah Swt. dalam surat Ali Imrān ayat 110,  

               

       ...    

Terjemahnya: 

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyeru kepada yang ma‟ruf dan mencegah 
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Swt.”  

b. Sebagian ulama yang memahami kata “min” dalam ayat 

tersebut sebagai li at-tab‟īdh (pembatasan), dengan alasan 

bahwa di kalangan umat Islam ada orang-orang yang tidak 

mampu menegakkan hal yang ma‟ruf dan mencegah yang 

munkar. Jadi, tugas mengajak kepada kebaikan dan 

mencegah kemunkaran hanya dibebankan kepada 

golongan ulama saja, karena mereka lebih mengetahui hal-

hal yang baik (al-khair), yang ma‟ruf, dan yang munkar. 

Dengan kata lain, pembebanan ini hanya ditujukan bagi 

orang yang berilmu saja, bukan kepada orang yang tidak 

berilmu, dan kalangan ulama hanyalah sebagian dari umat 

saja. Perbedaan pendapat tentang fungsi “min” tersebut, 
                                                         

35 Imam Fahruddin ar-Razi, Mafâtīhul Ghayb  jilid III, (Beirut: 
Dâr al-Fikr, 2005), h. 1745 
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akan mengakibatkan terjadinya perbedaan pada hukum 

berdakwah itu sendiri. Jika “min” tersebut berfungsi li at-

tab„īdh, yang berarti „sebagian umat‟, maka hukum dakwah 

adalah fardu kifayah. Akan tetapi, bila “min” tersebut lebih 
berfungsi li al-bayân (sebagai penjelas), maka hukum 

dakwah menjadi fardu „ain bagi setiap muslim. 36   

Perbedaan-perbedaan tentang hukum dakwah seperti 

yang diuraikan di atas, seyogianya tidak menjadi bahan 

perdebatan panjang yang pada akhirnya justru melemahkan 

strategi dan kiat dalam pengembangan dakwah Islam.37 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Natsir, bahwa pada 

prinsipnya semua umat Islam adalah juru dakwah di 

tempatnya masing-masing. Namun, pelaksanaan dari kegiatan 

dakwahnya harus dipercayakan kepada korps juru dakwah 

yang ahli di bidangnya. Meskipun, beban untuk 

menjalankannya dengan baik, wajib dipikul oleh seluruh 

anggota masyarakat Islam, dengan harta, tenaga, dan 

pikirannya.38  

Berdakwah merupakan tugas pokok para Rasul yang 

diutus untuk berdakwah kepada kaumnya agar mereka 

beriman kepada Allah swt,39 akan tetapi dengan berlandaskan 

kepada al-Qur‟an dan anjuran nabi Muhammad kepada umat 

                                                         
36Cahyadi Takariawan, Prinsip -Prinsip Dakwah  (Yogyakarta: 

Izzan Pustaka, 2004), h. 3. 
37Abdul Basit, Wacana Dahwah Kontemporer  (Purwokerto: 

STAIN Press, 2005), h. 58. 
38Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi Gerakan Dakwah 

(Yogyakarta: Sipres, 1996), h. 53. 
39Alwisral Imam Zaidalah dan Khaidir Khatib Bandaro, 

Strategi Dakwah dalam Mwmbentuk Diri dan Khatib Profesional (Cet.II, 
Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 9. 
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Islam di dalam beberapa Hadis tentang keharusan untuk 

berdakwah, maka dakwah juga diwajibkan kepada seluruh 

umat Islam. 

Mengenai hukum dakwah masih terjadi kontradiksi 

apakah jenis kewajiban dakwah ditujukan kepada setiap 

individu atau kepada sekelompok manusia, perbedaan 

pendapat tersebut disebabkan perbedaan pemahaman 

terhadap dalil naqli (Al quran dan Hadis), dan karena kondisi 

pengetahuan dan kemampuan manusia yang beragam dalam 

memahami Al quran.40  

Menurut Asmuni Syukir, hukum dakwah adalah wajib 

bagi setiap muslim, karena hukum Islam tidak mengharuskan 

umat Islam untuk selalu memperoleh hasil yang maksimal, 

akan tetapi usaha yang diharuskan maksimal sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian yang dimiliki, sedangkan berhasil 

atau tidak dakwah merupakan urusan Allah, hal ini 

berlandaskan kepada firman Allah di dalam Alquran surah at-

Tahrîm (66) : 6, sebagai berikut:41  

                            

                       .  

Terjemahnya:     

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

                                                         
40Lihat M. Ali Aziz, Ilmu Dakwah…, h. 42. 
41Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam  

(Surabaya: Al-Ikhlas, 1983),   h. 27. 
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malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai 

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.”42  

Ibn Taimiyah menyatakan bahwa dakwah merupakan 

kewajiban secara kolektif (fardhu kifayah), karena apabila 

sekelompok umat telah melaksanakan aktivitas dakwah, maka 

kewajiban dakwah sudah terlepas bagi kelompok umat yang 

lainnya.43 Ditambahkan oleh Muhammad Ghozali yang juga 

menyatakan bahwa umat Islam harus saling membantu untuk 

tercapainya tujuan dakwah.44  

Uraian dari beberapa pendapat para ulama tentang 

hukum dakwah, dapat disimpulkan berdakwah hukumnya 

wajib secara kolektif bagi yang mempunyai kemampuan 

dalam berdakwah, dan dakwah wajib secara individu dalam 

menuntut ilmu agar mempunyai kemampuan untuk 

berdakwah, karena tidak dapat secara menyeluruh umat Islam 

hanya berdakwah disebabkan selain dakwah juga banyak 

aspek yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Selain itu, tidak 

dapat dikatakan bahwa dakwah hanya sekedar untuk orang-

orang tertentu, akan tetapi pada dasarnya kewajiban dakwah 

berada pada bagian yang menjadi prioritas untuk umat Islam 

secara menyeluruh. 

Nabi Muhammad Saw. mewajibkan kepada semua 

umat Islam untuk saling mengajak kepada kebaikan dan 

mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuannya 

masing-masing, sehingga dalam perilaku yang baik sudah 
                                                         

42Mohammad Taufiq, Quran in the Word…, QS 66: 6. 
43Ibn Taimiyah, Manhaj Dakwah…, h. 14. 
44M. Ali Aziz, Ilmu Dakwah…, h. 44. 
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termasuk dalam kategori berdakwah45. Secara umum 

berdakwah atau dapat dikatakan pengembangan masyarakat 

ada empat strategi yaitu:46  

1.  The Growth Strategy (strategi pertumbuhan); dimaksudkan 

untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai 

ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita 

penduduk, produktivitas, sektor pertanian, permodalan 

serta kesempatan kerja yang diiringi kemampuan konsumsi 

masyarakat, terutama di pedesaan. 

2.  The Welfare Strategy (strategi kesejahteraan); pada dasarnya 

dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan 

masyarakat. 

3.  The Responsive Strategy (strategi reaksi atau respons); 

dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang 

dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar 

untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan 

teknologi dan sumber yang relevan. 

4.  The Integrated or Holistic Strategy (strategi gabungan atau 

menyatukan)47; secara sistematis strategi ini 

mengintegrasikan seluruh komponen serta unsur yang 

diperlukan demi pencapaian tujuan. 

Pihak yang mampu melakukan aktivitas dakwah 

dengan memaksimalkan kemampuan serta pengetahuan yang 

                                                         
45Alwisral Imam Zaidalah dan Khaidir Khatib Bandaro, 

Strategi Dakwah…, h. 18. 
46Miftahur Rosyidah, “Konsep Dakwah Kontemporer (Suatu 

Landasan Aksi dalam Membangun Masyarakat)”, Emperisma, Vol. 
10. no. 1, Januari - Juni 2003, h.83-85. 

47John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-
Indonesia, dari judul asli, An English-Indonesian Dictionary, Cetakan 
XXV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 326. 
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dimiliki, akan mendapatkan kedudukan yang terhormat dari 

Allah swt. seperti yang tertera di dalam Alquran surah 

Fuşşilat (41) : 33 sebagai berikut:48   

                   

   .    

Terjemahnya:     

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang 
yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang 
saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku Termasuk 
orang-orang yang menyerah diri?49  

 

Dakwah pada hakikatnya merupakan proses 

perubahan dan perbaikan, yaitu perubahan yang berasaskan 

cerminan dari nilai-nilai Islam, sehingga aktivitas dakwah 

inheren50 dengan sisi antropologi masyarakat sehingga dakwah 

harus dapat berperan sebagai pemandu perkembangan 

budaya masyarakat.51  

Sebagai kesimpulan, hukum berdakwah adalah wajib 

bagi seluruh umat Islam yang mampu melaksanakannya, dan 

wajib hukumnya untuk berusaha memperoleh kemampuan 

untuk berdakwah, sehingga dalam berdakwah untuk 

                                                         
48MH. Israr, Retorika dan Dakwah Islam Era Modern, Jakarta: 

Firdaus, 1993, h. 41-42. 
49

 Mohammad Taufiq, Quran in the Word…, QS 41: 33. 
50Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-

Indonesia…, h. 322. 
51Dudung Abdul Rohman, “Dakwah Kultural dalam 

Alquran”, Majalah Tabligh, No. 1 Th. VII, April 2009, h. 35. 
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mencapai keberhasilan juga diharuskan untuk mempunyai 

strategi baik berupa metode atau model yang digunakan agar 

dakwah dapat diterima oleh masyarakat. 

 Kewajiban dakwah Islam ini ada yang bersifat 

individual  secara pribadi dan masing-masing–dan ada yang 

berbentuk kolektif  melalui modus kelompok, jamaah atau 

organisasi. Dengan demikian menjadi umat Islam pada 

hakikatnya berkewajiban untuk berdakwah. Menjadi muslim 

bisa diidentikkan sebagai Dae, agen atau juru dakwah 

(menurut proporsi dan kapasitas masing-masing). 

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, kewajiban 

berdakwah kemudian diperankan oleh para pengemban 

risalah Nabi Muhammad Saw, yakni para ulama, Dae, atau 

mubaligh. Karena tugas menyampaikan risalah agama itu 

harus dilakukan secara tertib dan kontinu, sehingga 

memerlukan keahlian dan pemahaman keagamaan yang lebih 

baik, di samping ketentuan-ketentuan lain, sehingga tidak 

setiap orang Islam mampu berdakwah 

2. Sunnah (Hadis) 

Konteks dakwah Rasul Saw. adalah tindakan, langkah-

langkah serta tuntunan Rasul Saw dalam berdakwah yang 

harus ditiru dan dilaksanakan oleh juru dakwah (Dae) dalam 

menjalankan dakwahnya sehingga aktivitas dakwah menjadi 

sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasul Saw dan 

akan berhasil guna yang sama. Sesuai dengan firman Allah: 

QS.3:31 
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Terjemahnya: 

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 

ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni 

dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

Selain di dalam Alquran, dasar kewajiban dakwah juga 

banyak dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw. di dalam 

beberapa Hadis, di antaranya:52  Hadis riwayat imam Muslim:  

تطع  ن  أ    كم   ك افل غر《 ب ل《 فان م يستطع فابلسانه فان م يس
 فبقلبه وذلك أ عف اَءمان

Artinya:  

Dari Abi Sa‟id al-Khudariyi ra. berkata: aku telah 

mendengar Rasulullah bersabda: barang siapa di 

antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah 

dia mencegah dengan tangannya (kekuatan atau 

kekuasaan; jika tidak sanggup, maka cegahlah dengan 

lidahnya; dan jika tidak mampu, maka cegahlah 

dengan hati, dan hal tersebut merupakan selemah-

lemah iman.53 

 

 
                                                         

52 M. Ali Aziz, Ilmu Dakwah…, h. 41 
53 HR Muslim, Shahih Muslim, Juz I, (Beirut, Dar I-Fikr, t.t),  

h. 46-47 
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C. DAKWAH SEBAGAI TRANSFORMASI NILAI ISLAM 

a. Konstruksi Filosofis Dakwah 

Gerakan dakwah Islam berporos pada amar ma'ruf nahy 

munkar.54 Ma'ruf mempunyai pengertian segala perbuatan 

yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. sedangkan munkar 

ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari pada-Nya. 

Pada dataran amar ma'ruf, siapapun bisa melakukannya, 

pasalnya kalau hanya sekadar "menyuruh" kepada kebaikan 

itu mudah dan tidak ada risiko bagi di "penyuruh". Lain 

halnya dengan nahy munkar, jelas mengandung konsekuensi 

logis dan berisiko bagi yang melakukannya. Karena 

"mencegah kemungkaran" itu melakukannya dengan tindakan 

konkret, nyata dan dilakukan atas dasar kesadaran tinggi 

dalam rangka menegakkan kebenaran.  

Awal perintah dakwah yang diwajibkan oleh Allah 

swt. pada setiap pribadi seorang muslim yang mengaku 

beriman. Oleh karena itu, peran para nabi dan rasul 

sesungguhnya diutus oleh Allah Saw. untuk menyampaikan 

kebenaran firman-Nya melalui dakwah yang disampaikan 

dan sekaligus memberikan tuntutan kebaikan kepada manusia 

untuk selalu konsisten dan istiqamah dalam menjalankan 

tugasnya sebagai khalifah. Istilah dakwah sendiri jika tidak 

dilandasi dengan struktur fundamental yang jelas, 

pengertiannya akan menjadi semakin kabur karena selalu 

diberi pengertian dengan konotasi dan denotasi yang pasti 

baik dan positif. Padahal, perlu dijelaskan secara rinci 

mengenai apa makna literer dari dakwah itu. 

                                                         
54 lihat QS. Ali Imran (3): 104 dan 110 
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Penjelasan rinci tersebut tetap diperlukan, kalau tidak, 

dakwah hanya akan menjadi prevellese bagi orang-orang 

tertentu, dan dengan gaya serta jabatan tertentu pula. 

Misalnya saja pelakunya dibungkus status quo dengan 

sebutan da'i atau muballigh yang sering kali oleh masyarakat 

awam atau pada umumnya menempatkannya pada maqam 

tertinggi, yakni sebagai acuan dalam berpikir dan bertindak, 

atau bahkan sampai di tingkat ma'sum. 

Wacana konseptual sebagai basis metodologisnya tidak 

harus dipahami dan dipandang sinis sebagai entitas 

mengawang di atas tanpa kaki, tidak membumi.55 Secara 

konseptual, kajian kitab suci dan kenabian melahirkan ilmu 

agama, sedangkan kajian terhadap alam semesta melahirkan 

ilmu alam dan ilmu pasti termasuk di dalamnya ilmu 

humaniora dan kajian terhadap ayat-ayat Tuhan yang 

dilakukan pada tingkatan makna, yang berusaha mencari 

hakikat dengan menggunakan nalar dan mata batinnya, 

melahirkan ilmu filsafat. Ilmu dipakai untuk memecahkan 

persoalan-persoalan teknis, filsafat memberikan landasan 

nilai-nilai dan wawasan yang menyeluruh, sedangkan agama 

mengantarkan kepada realitas pengalaman spiritual, 

memasuki dimensi ilahiyah. Para filosof muslim yang 

menggunakan filsafat adalah untuk mempelajari konsep-

konsep al-Qur'an. 

Karenanya, dakwah saat ini harus dilandasi oleh dasar 

filosofis-epistemologis yang kuat, jika tidak maka akan 

menyebabkan pemahaman dakwah (Islam) menjadi dangkal 

                                                         
55Lihat Majid Fakhry, The Genius of Arab Civilization  

(Canada: MIT. Press, 1983), h. 58 
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dan bahkan menyebabkan penganutnya terjebak ke dalam 

formalisme dan fanatisme sempit, sebaliknya, pemahaman 

dakwah yang dilandasi filosofis-epistemologis akan 

mengantarkan dakwah pada pemahaman yang bersifat 

esensial dan mendalam, sehingga terhindar dari konflik yang 

diakibatkan oleh banyak isme atau aliran yang berkembang. 

 

b. Sifat-Sifat Dasar Dakwah 

Dakwah Islam ini bukan ajaran normatif yang tidak 

dapat direalisasikan dalam kehidupan manusia. Konsep 

dakwah Islam bukanlah nilai ideal yang abstrak yang jauh 

dari realitas kemanusiaan. Dakwah Islam merupakan seruan 

yang realistis dan acheivable bagi manusia. Hal tersebut 

tampak telah dibuktikan di masa Nabi Saw, yang mampu 

mengimplementasikan secara sempurna ajaran-ajaran 

rabbaniyah Islam dengan kapasitasnya sebagai manusia biasa. 

Di sini, dakwah Islam memiliki tujuan untuk membina 

manusia dengan karakter kemanusiaannya dalam panduan 

nilai-nilai ilahiyah. Konsep Rabbaniyah „alamiyah  inilah yang 

seharusnya menjadi basis gerakan dari dakwah Islam dalam 

menghadapi setiap tantangan di setiap masanya 

Secara global, sifat-sifat dakwah telah disebutkan di 

dalam Al quran, antara lain sebagai berikut:  

1. Dakwah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. 

2. Dakwah kepada kebaikan akan selalu berhadapan dengan 

dakwah kepada kebatilan 

3. Tidak akan menemukan keridaan seluruh manusia dalam 

berdakwah 
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4. Jalan dakwah tidak mulus, akan tetapi selalu menghadapi 

hambatan. 56 

Dalam mengajak manusia kepada kebaikan dan 

meninggalkan keburukan sesuai dengan tuntunan Alquran 

dan Hadis tidak harus dengan cara memaksa, melainkan 

dengan kebijaksanaan dan rasa toleransi dengan tujuan 

dakwah dapat diterima berdasarkan keinginan hati serta 

kesadaran.57 Jika memutar kembali fakta sejarah, maka dapat 

terlihat sejarah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah 

dengan keteladanan sifat yang dimiliki oleh beliau, hal ini 

didukung dengan sifat-sifat kepemimpinan beliau yang dapat 

diterima oleh masyarakat, di antaranya:58  

1.  Disiplin wahyu; sebagai gambaran, nabi Muhammad tidak 

pernah berkata kecuali didasarkan kepada wahyu Allah 

swt. 

2.  Memberikan teladan; sebagai pemimpin agama sekaligus 

pemimpin negara, nabi Muhammad memberikan teladan 

yang baik kepada masyarakat selaku umat dan rakyat. 

3.  Komunikasi yang efektif; nabi Muhammad merupakan 

seorang komunikator yang handal, karena setiap 

perkataan, perbuatan, serta persetujuan beliau dapat 

diterima oleh para sahabat kemudian diimplementasikan 

oleh para sahabat melalui jalur transmisi secara turun 

menurun. 

4.  Dekat dengan umat; nabi Muhammad berdakwah tidak 

hanya dengan cara menyampaikan kepada umatnya, 

                                                         
56 M. Ali Aziz, Ilmu Dakwah…, h. 46-47. 
57

 M.H. Israr, Retorika dan Dakwah…, h. 45 
58http://ghazwy.multiply.com/journal/item/18 (tanggal, 23 

Januari 2014). 
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melainkan juga mengadakan hubungan baik dengan umat 

sehingga terbina hubungan baik antara beliau dengan 

umatnya. 

5.  Pengkaderan dan pendelegasian wewenang; urgensi 

keberadaan kader yang dapat melanjutkan dakwah 

merupakan salah satu pemikiran Rasulullah agar 

perjuangan dakwah tidak terhenti hanya pada satu masa. 

Dakwah dapat ditegakkan secara utuh apabila 

memiliki fondasi dua sayap, yaitu syar‟iyah yang bermakna 

segala kebajikan dan arah dakwah bersandar kepada aturan 

Al quran dan Hadis, dan fondasi kauniyah yang bermakna 

segala aturan, sifat, kebiasaan atau ketentuan yang terjadi 

pada alam semesta, kedua fondasi tersebut saling melengkapi 

karena efektivitas dan dinamika Islam akan tidak terarah 

tujuannya apabila tidak didasarkan kepada rambu-rambu 

syar‟iyah, begitu juga sebaliknya.59  

Di dalam dialog internasional tentang Dakwah Islam 

dan Misi Kristen pada tahun 1976, Ismail al-Faruqi 

merumuskan sifat-sifat dasar dakwah secara umum menjadi 6 

bagian, yaitu sebagai berikut:  

1.  Dakwah bersifat persuasif, bukan koershif; dakwah 

merupakan bentuk upaya untuk mempengaruhi manusia 

untuk menjalankan agama sesuai kesadaran dan kemauan 

sendiri, bukan secara paksa karena pemaksaan adalah 

bentuk pengambilan hak asasi manusia dalam beragama, 

                                                         
59Suharna Surapranata, “Grand Strategy Dakwah PK 

Sejahtera”, Jurnal Badan Perencanaan Dakwah, Vol. 1. Th. 1, Juni 2006, 
h. 3. 
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sedangkan Islam menjunjung tinggi nilai dari hak asasi 

manusia. 

2.  Dakwah ditujukan kepada pemeluk Islam dan non-Islam; 

hal ini karena dakwah merupakan bentuk penyebarluasan 

ajaran Islam untuk seluruh umat di muka bumi, untuk 

orang yang sudah beragama Islam agar meningkatkan 

kualitas keimanan dan yang non-Islam agar mau menerima 

agama Islam sebagai agama kebenaran. 

3.  Dakwah adalah anamesis atau berusaha mengembalikan 

fitrah manusia; relevan dengan firman Allah di dalam 

Alquran surah ar-Rûm/30 : 30, yang pada intinya fitrah 

manusia sejak lahir adalah menerima kebenaran Islam. 

4.  Dakwah bukan pembawa psikotrapik; dakwah Islam bukan 

berbentuk pemindahan emosi atau sebuah ilusi yang 

bersifat magis, melainkan suatu fakta yang dapat 

memberikan pemahaman dengan penuh kesadaran dan 

kerelaan. 

5.  Dakwah adalah rational intellection; dakwah tidak 

didasarkan kepada tradisi atau kewenangan seseorang, 

melainkan suatu proses kritis dari rasional intelektual yang 

berdasarkan dengan sifatnya yang tidak dogmatis, hal ini 

karena pelaku dakwah bukan sebagai perwakilan dari 

suatu sistem kekuasaan, akan tetapi para pemikir yang 

bekerja sama dengan mau menerima dakwah secara sadar 

tanpa terpaksa oleh kekuasaan yang dimiliki oleh seorang 

pendakwah. 

6.  Dakwah adalah rationally necessary; dakwah merupakan 

suatu prestasi atau penyajian dan penilaian kritis bagi nilai-
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nilai kebenaran serta relevansinya adalah kepada manusia. 

60 

Dapat diketahui bahwa dakwah bersifat toleran 

terhadap kebutuhan manusia, dalam berdakwah tidak ada 

istilah pengambilan hak asasi manusia secara paksa, akan 

tetapi mempunyai tujuan yang jelas, dan dakwah bersifat 

relevan terhadap segala aspek kehidupan manusia karena 

merupakan buah dari hasil berpikir kritis secara rasional 

untuk mempertemukan kebenaran agar bisa disampaikan 

kepada manusia. 

Seorang pelaku dakwah bertanggung jawab terhadap 

agamanya dan harus yakin bahwa jalan untuk menegakkan 

agama Allah adalah dengan berdakwah.61 Setiap situasi selalu 

membutuhkan sikap yang tepat dengan landasan 

pengetahuan yang benar,62 sehingga tidak kalah penting 

apabila nilai moral menjadi pegangan dalam menyampaikan 

dakwah agar dapat diterima oleh masyarakat, seperti yang 

dilakukan oleh Rasulullah ketika berdakwah menyebarkan 

ajaran Islam.  

Manifestasi dakwah Islam dapat mempengaruhi cara 

berpikir, bersikap dan bertindak dalam kaitannya dengan 

kehidupan pribadi dan sosial. Dalam hal ini dakwah Islam 

akan senantiasa dihadapkan oleh kenyataan realitas sosial 

yang mengitarinya. Maka untuk menyikapi hal tersebut, 

                                                         
60M. Ali Aziz, Ilmu Dakwah…, h. 47-53  
61Majdi al-Hilali, 38 Sifat Generasi Unggulan, pent. Anggota 

LESPISI Kairo-Mesir, dari judul asli, Falnabda‟ bi anfusinâ, (Jakarta: 
Gema Insani Press, 1999), h. 59 

62M. Quraish Shihab, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah 
Kehidupan, (Cet; XX, Bandung: Mizan, 2000), h. 290 
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dakwah Islam paling tidak di harapkan berperan dalam dua 

arah. Pertama, dapat memberikan out put terhadap 

masyarakat dalam arti memberikan dasar filosofi, arah dan 

dorongan untuk membentuk realitas baru yang lebih baik. 

Kedua, dakwah Islam harus dapat mengubah visi kehidupan 

sosial di mana sosio kultural yang ada tidak hanya dipandang 

sebagai suatu kelaziman saja, tetapi juga dijadikan kondusif 

bagi terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur.63  

Kegiatan dakwah pada hakikatnya adalah kegiatan 

komunikasi yang spesifik atau khusus. Spesifik karena pesan-

pesan yang disampaikan adalah mengenai ajaran Islam. 

efektivitas dakwah dapat dilihat dari apakah suatu proses 

komunikator (da'i/subyek dakwah) dapat sampai dan 

diterima komunikan (mad'u/subyek dakwah), sehingga 

mengakibatkan perubahan perilaku komunikan. Perubahan 

perilaku tersebut meliputi aspek-aspek pengetahuan, sikap 

dan perbuatan komunikan yang mengarah atau mendekati 

tujuan yang ingin dicapai proses komunikasi tersebut. Dalam 

kaitan dakwah, maka efektivitas dakwah tercermin pada 

sejauh mana obyek dakwah (pada dataran individu) 

mengalami perubahan, dalam hal makin lengkap dan 

benarnya akidah, akhlak, ibadah dan mu'amalahnya. 

Sedangkan pada dataran masyarakat, efektivitas tersebut 

dapat tercermin pada iklim sosial yang makin memancarkan 

syi'ar Islam, dan makin mendekatnya norma sosial pada nilai-

nilai Islam atau aturan hidup menurut Islam. 

                                                         
63Siti Muriah, Metodologi Dakwah Kontemporer (Yogyakarta: 

Mitra Pustaka, 2000), h. 11-12 
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Singkat kata, ada dua hal yang amat menentukan 

efektivitas proses komunikasi (dakwah), yaitu, a) apakah 

pesan yang disampaikan komunikator sampai (didengar, 

dilihat, dirasakan dan dipahami) oleh komunikan, dan b) 

kalau memang sampai, apakah pesan tersebut "diterima" 

(disetujui dan disajikan dasar tindakan/perbuatan) sehingga 

menimbulkan perubahan pada diri komunikan.64  

Dari uraian ini dapat diketahui bahwa kondisi atau 

faktor yang mempengaruhi sampai dan diterimanya pesan 

oleh komunikan akan amat menentukan efektivitas 

komunikasi dakwah. Hal-hal yang menentukan sampai 

tidaknya pesan pada umumnya berkaitan dengan masalah 

strategi (model komunikasi atau dialog apa, metode yang 

digunakan, media yang dipakai dan sebagainya), sementara 

hal-hal yang menentukan diterima tidaknya pesan pada 

umumnya berkaitan dengan isi atau substansi pesan yang 

tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi objek. 

 

D. HAKIKAT DAKWAH ISLMIYAH 

Dakwah merupakan aktualisasi atau realisasi salah 

satu fungsi kodrati seorang muslim, yaitu fungsi kerisalahan 

berupa proses pengondisian agar seseorang atau masyarakat 

mengetahui, memahami, mengimani dan mengamalkan Islam 

sebagai ajaran dan pandangan hidup (way of life)65. Hakikat 

dakwah adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan 

                                                         
64Abdul Munir Mulkhan , Ideologisasi Gerakan Dakwah…h. 

207 
65Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi Gerakan Dakwah: Episod 

Kehidupan M. Natsir & Azhar Basyir (Yogyakarta: Sipress, 1996), h. 205 

http://isber2009.blogspot.com/2009/08/post-create.g?blogID=9155377640202721852#_ftn11
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menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut tolok ukur 

ajaran Islam sehingga seseorang atau masyarakat 

mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. 

Dengan kata lain tujuan dakwah, setidaknya bisa dikatakan, 

untuk mempertemukan kembali fitrah manusia dengan agama 

atau menyadarkan manusia supaya mengakui kebenaran 

Islam dan mengamalkan ajaran Islam sehingga benar-benar 

terwujud kesalehan hidup.66   

Ketika dakwah dinilai sebagai media transformasi nilai 

serta ajaran Islam, maka sesungguhnya dakwah telah masuk 

dalam sebuah ranah khusus yaitu agama. Setiap agama 

memiliki nilai serta ajaran yang baik setidaknya oleh para 

pengikutnya dan memiliki kecenderungan 

mentransformasikan ajaran tersebut agar diikuti oleh orang 

lain, maka dapat ditebak bahwa akan ada sebuah  pergulatan 

"penyeruan". Maka dakwah merupakan satu bagian yang 

pasti ada dalam kehidupan umat beragama67. Dalam tradisi 

Kristen "penyeruan" itu biasa disebut dengan missionary atau 

kristenisasi, sedangkan dalam Islam adalah dakwah. Dalam 

Islam, dakwah bukan hanya media yang bertujuan untuk 

memperbanyak pengikut, tetapi juga sejatinya merupakan 

kegiatan untuk memperbanyak orang yang sadar akan 

kebenaran Islam dan selanjutnya mengamalkan ajaran 

tersebut, karena itu dakwah harus dilandasi dengan cinta 

kasih (QS/3/159) pada sesama manusia untuk 

                                                         
66Sukriyanto, „Filsafat Dakwah,‟ dalam Metodologi Ilmu Dakwah, 

ed Andi Dermawan, (Yogyakarta: LESFI, 2002), h 8 
67Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran 

Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung Mizan, 2002), h. 194 
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menyelamatkan sesama manusia dari berbagai penderitaan, 

kesesatan dan keterbelakangan.  

Secara substansial dakwah Islam dapat dipandang dari 

dua sisi: pertama, dakwah sebagai ilmu dan kedua, dakwah 

sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, dakwah merupakan kesatuan 

pengetahuan yang tersusun sistematis di mana antar 

bagiannya saling berhubungan dan memiliki tujuan tertentu 

yang bersifat teoritis maupun praktis. Sedangkan dakwah 

sebagai aktivitas hakikatnya merupakan pergerakan (harakah) 

transformasi Islam menjadi tatanan kehidupan pribadi, 

keluarga, jamaah, ummah dan daulah. 

Hakikat dakwah Islam pada dasarnya terbagi menjadi 

dua kelompok besar yaitu: 

a.  Fungsi kerisalahan  

Hakikat dakwah Islam sebagai fungsi kerisalahan 

adalah upaya penerusan “tradisi profetis” kerasulan 
Muhammad sebagai pembawa risalah Islam kepada seluruh 

umat manusia. Tradisi profetis dilakukan umat Islam untuk 

menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang fitrah kepada 

seluruh manusia baik yang muslim atau nan muslim. Menurut 

Kuntowijoyo dalam paradigma Islam menyebutkan bahwa 

tradisi profetis itu merupakan pengondisian tradisi historis 

nabi ke dalam akulturasi kehidupan manusia68. Akulturasi 

fungsi kerisalahan mengandung dua proses transformasi 

yaitu:  

a) Transformasi nilai (transformation of value) yaitu proses 

alih nilai dari keyakinan lainnya maupun nilai-nilai 

                                                         
68Syamsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 42 
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yang ada pada paham-paham markxisma, idealism, 

matrialisma, dan nilai-nilai lain) kepada nilai-nilai 

universal Islam. Maka dakwah adalah upaya 

pengembangan manusia kepada tatanan budaya dan 

peradaban luhur yang dicita-citakan umat manusia. 

b)  ransformasi sosial (transformation of social) salah satu 

kepentingan besar Islam sebagai sebuah ideologi sosial 

adalah bagaimana mengubah kondisi masyarakat sesuai 

dengan cita-cita dan visinya mengenai transformasi 

sosial.  Permasalahan pokok filsafat sosial adalah 

bagaimana mengubah masyarakat dari kondisinya 

sekarang menuju kepada keadaan yang lebih dekat 

dengan tatanan ideal.69 

b. Manifestasi rahmatan lil alamin 

Hakikat dakwah Islam sebagai manifestasi rahmatan lil 

alamin berarti upaya menjadikan Islam sebagai sumber konsep 

bagi manusia di dunia ini di dalam meniti kehidupannya. 

Artinya bahwa konsep-konsep Islam tidak sekedar ditujukan 

bagi umat Islam semata, melainkan bagi seluruh manusia di 

alam semesta. Berkaitan dengan ini dakwah meliputi upaya: 

a)  Menerjemahkan nilai-nilai normative Islam yang global 

menjadi konsep-konsep operasional di segala kehidupan 

manusia (sosial, budaya, ekonomi, politik, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi. 

b) Mewujudkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan 

aktual bagi individu, keluarga dan masyarakat. 

                                                         
69 Syamsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, 

h. 43-47 
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Fungsi rahmatan lil alamin dalam proses dakwah 

Islamiah akan menghadapi permasalahan-permasalahan, 

sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang 

menyangkut masalah ekonomi, sosial, budaya politik, dan 

iptek. Karena semua itu akan merubah cara pandang hidup 

manusia. Mahatma Gandi dalam bukunya my religion 

mengatakan”barat mampu mencapai prestasi besar yang oleh 
orang lain dianggap kekuasaan Tuhan. Namun  ia tidak 

mampu merefleksikan dirinya dalam kebatinannya. Bila 

manusia kehilangan jiwa, apa gunanya penaklukan mereka 

atas dunia?. Maka disinilah dakwah memberikan landasan-

landasan moral normative kepada manusia, untuk dijadikan 

sebagai pandangan hidup manusia (way of life) dalam menata 

kehidupan di dunia. 

Hakikat dakwah sebagai aktualisasi kerisalahan dan 

sebagai manifestasi rahmatan lil alamin adalah sebuah 

kesatuan yang terpadu dan saling berkaitan. Aktualisasi 

kerisalahan yang terkandung proses transformasi nilai dan 

transformasi sosial, tidak lain untuk menuju kepada cita-cita 

dan tujuan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin70.  

Islam adalah agama risalah untuk manusia 

keseluruhannya. Umat Islam adalah pembawa dan 

pendukung amanah, untuk meneruskan risalah dengan 

dakwah sebagai umat kepada umat lain ataupun selaku 

perseorangan di tempat manapun mereka berada menurut 

kemampuan 

 
 
                                                         

70Syamsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, 
h. 50-51 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM DAKWAH KONTEMPORER 

 

 

 

A. MAKNA DAKWAH KONTEMPORER 

Dakwah kontemporer adalah dakwah yang dilakukan 

dengan cara menggunakan teknologi modern yang sedang 

berkembang, misalnya televisi, radio, media cetak, internet, dan 

lain-lain. Dakwah kontemporer ini sangat cocok apabila dilakukan 

di lingkungan masyarakat kota atau masyarakat yang memiliki 

latar belakang pendidikan menengah ke atas. Teknis yang ada dan 

yang digunakan dalam dakwah kontemporer ini juga sangat 

berbeda dengan dakwah kultural. Jika dakwah kultural pada 

umumnya dilakukan dengan cara menyesuaikan budaya yang ada 

pada masyarakat setempat, tetapi dakwah kontemporer dilakukan 

dengan cara mengikuti teknologi yang sedang berkembang pada 

saat ini. 

Seruan untuk berdakwah, lahirlah istilah dakwah 

kontemporer saat ini. Dakwah kontemporer adalah dakwah yang 

dilakukan dengan cara menggunakan teknologi modern yang 

sedang berkembang, misalnya televisi, radio, media cetak, internet, 
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dan lain-lain. Dakwah kontemporer ini sangat cocok apabila 

dilakukan di lingkungan masyarakat kota atau masyarakat yang 

memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas. Teknis yang 

ada dan yang digunakan dalam dakwah kontemporer ini juga 

sangat berbeda dengan dakwah kultural. Jika dakwah kultural 

pada umumnya dilakukan dengan cara menyesuaikan budaya 

yang ada pada masyarakat setempat, tetapi dakwah kontemporer 

dilakukan dengan cara mengikuti teknologi yang dikembangkan 

menjadi aktual dan modern. 

Dakwah kontemporer diawali dengan jatuhnya 

kekhalifahan Turki Ustmani sampai masa sekarang. Pembatasan 

pase ini memang ada beberapa pendapat, di antaranya ada yang 

mengawali pase modern sejak abad 20 artinya tahun 1900an sesuai 

dengan pembagian pase sejarah pada umumnya. Sejalan dengan 

kesinambungan kekhalifahan dalam sejarah Islam, maka pase 

modern dalam hal ini diawali dengan berakhirnya kesultanan 

Turki. Ada juga yang menyebut pase modern dalam khazanah 

Islam adalah abad 20 dan pase kontemporer dimulai sejak akhir 

abad 20 sekitar tahun 1990an. Hal ini disebabkan perkembangan 

kemajuan umat manusia dalam pengetahuan dan teknologi. 

Tradisi ilmiah modern yang sangat marak di abad 20 dan 

melahirkan berbagai macam aliran dan ilmu pengetahuan, 

kemudian pada pase akhir abad 20 memasuki era digitalisasi 

terutama setelah penggunaan jaringan internet menjadi sangat 

menyeluruh pada tahun 1997an, sehingga disebut pase ke-kinian 

atau kontemporer.1 

                                                         
1M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam Versi 



    Tinjauan Umum Dakwah Kontemporer    65 
 

 

 

 
 

Berbicara dakwah pada pase ini sangat luas sekali, karena 

format dakwah menjadi sangat bervariasi. Sejalan dengan lahirnya 

berbagai ilmu yang membahas berbagai segi kehidupan manusia 

mengiringi kemajuan teknologi. Kemunculan berbagai media 

komunikasi jarak jauh seperti radio dan tv pada awal abad 20 serta 

teknologi percetakan banyak memberikan perubahan dalam 

aktivitas dakwah. Tradisi berorganisasi di masyarakat juga 

melahirkan berbagai pendekatan dalam berdakwah. Dakwah 

fardhiyah (orang-perorang) dakwah kelompok (publik) tidak lagi 

terbatas pada wilayah tertentu dengan jumlah audien yang 

terbatas, tapi menjadi meluas menembus batas-batas wilayah. 

Seorang bisa mendengarkan ceramah keagamaan yang 

dipancarkan jauh dari studio radio di Kairo sebut saja Shauth 

al-Arab misalnya. Radio ini bisa mentransfer revolusi Mesir 

keberbagai wilayah di dunia Arab.2 

Sebagai ilustrasi bagaimana para aktivis dakwah 

memanfaatkan media masa dan penerbitan sebagai sarana dakwah 

yang kemudian dikenal dengan pers Islam. Yakni pers yang dalam 

kegiatan jurnalistiknya melayani kepentingan umat Islam, baik 

yang berupa materi (misalnya kepentingan politik) maupun 

nilai-nilai. Kemunculannya dimulai pada awal abad ke-20, 

bersamaan dengan lahir dan menyebarnya ide-ide reformasi yang 

berkembang di Timur Tengah, terutama dari Mesir. Melalui data di 

atas nampak perhatian ulama Islam terhadap pemanfaatan media 

                                                                                                                               
e-book mtatataufik.com, (Ciawigebang Kuningan: Pustaka Al Ikhlas, 
2013), h.46 

2M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam, h. 46 
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massa dan media komunikasi– selain buku pada masa awal Islam – 

juga telah dimulai pada abad 20an.3 

Persaingan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

dewasa ini, khususnya dalam bidang periklanan adalah 

merupakan tantangan bagi para da‟I  kita untuk segera berpindah 

dari kebiasaan dakwah kultural ke dakwah kontemporer. Dakwah 

kontemporer yang dimaksud adalah, dakwah yang menggunakan 

fasilitas teknologi modern sebagaimana iklan yang lagi semarak 

dewasa ini. Al-Qur‟an yang selama ini banyak disampaikan 
dengan cara tradisional, harus segera dirubah cara 

penyampaiannya, yaitu dengan cara modern dengan 

menggunakan teknologi yang sesuai dengan tuntutan zaman. 

Al-Qur‟an saatnya harus disampaikan dengan menggunakan 
metode cepat dan tepat, yaitu dengan cara menggunakan fasilitas 

komputer. Munculnya tekhnologi di bidang komputer ini 

sebenarnya sangat membantu bagi para da‟i dalam menyampaikan 
nilai-nilai al-Qur‟an dengan metode tematik. Walaupun kita sadari 
bahwa para da‟i kita banyak yang tidak bisa meng-operasionalkan 

komputer dengan baik, sehingga banyak para da‟i kita yang tidak 
mampu untuk membuka Holy Qur‟an yang lagi berkembang 

dewasa ini. 

Teknis dakwah kontemporer ini lain dengan dakwah 

kultural. Jika dakwah kultural dilakukan dengan cara 

menyesuaikan budaya masyarakat setempat, tetapi dakwah 

kontemporer dilakukan dengan cara mengikuti teknologi yang 

                                                         
3Swastika ,Alia, “Media Massa Islam Indonesia,” http://www. 

kunci.or.id/teks/13media.htm. 

http://www/
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sedang berkembang. Persaingan di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi dewasa ini, khususnya dalam bidang periklanan adalah 

merupakan tantangan bagi para da‟i kita untuk segera berpindah 
dari kebiasaan dakwah kultural ke dakwah kontemporer. Dakwah 

kontemporer yang dimaksud adalah dakwah yang menggunakan 

fasilitas teknologi modern sebagaimana iklan, film, dan lagu yang 

lagi semarak dewasa ini. 

Al-Qur‟an yang selama ini banyak disampaikan dengan 
cara tradisional, maka harus segera dirubah cara penyampaiannya, 

yaitu dengan cara modern dengan menggunakan teknologi yang 

sesuai dengan tuntutan zaman. Al-Qur‟an sudah saatnya harus 

disampaikan dengan menggunakan metode cepat dan tepat, yaitu 

dengan cara menggunakan fasilitas komputer. 

Munculnya teknologi di bidang komputer ini sebenarnya 

sangat membantu bagi para da‟i dalam menyampaikan nilai-nilai 

Al-Qur‟an dengan metode tematik. Walaupun kita sadari bahwa 

para da‟i kita banyak yang tidak bisa meng-operasionalkan 

komputer dengan baik, sehingga banyak para da‟i kita yang tidak 
mampu untuk membuka Holy Qur‟an yang lagi berkembang 
dewasa ini.4 

Munculnya Holy Qur‟an, Holy Hadits, maktabah syamilah, CD 

kitab kutubut-tis‟a, film yng bergenre dakwah terutama katun 
untuk anak-anak, dan lain-lain merupakan kemajuan yang luar 

biasa bagi umat Islam umumnya dan para da‟i pada khususnya 
untuk segera direalisasikan kepada pada umat yang selama ini 

                                                         
4Dakwah kontemporer, http://id.shvoong.com/communication 

-media/-dakwah-kontemporer/, (tanggal 24 Januari 2014) 

http://id.shvoong.com/communication
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dalam menggali Al-Qur‟an itu dengan metode tradisional Dakwah 
yang menggunakan fasilitas mimbar hanya akan di dengar sebatas 

yang hadir pada acara tersebut. Lain halnya dengan dakwah yang 

menggunakan fasilitas teknologi elektronik seperti TV, internet 

dan teknologi modern lainnya, pasti akan lebih banyak 

manfaatnya.5 

Dari dua perbandingan di atas, maka dakwah kontemporer 

yang memanfaatkan teknologi modern lebih banyak manfaatnya 

dari pada dakwah kultural yang masih harus menyesuaikan 

dengan kondisi budaya masing-masing daerah. Materi dakwah 

yang tepat untuk menghadapi masyarakat modern ini adalah 

materi kajian yang bersifat tematik. Artinya Islam harus di kaji 

dengan cara mengambil tema-tema tertentu yang sesuai dengan 

tuntutan zaman. Sedangkan fasilitas yang tepat adalah dengan 

menggunakan media cetak dan elektronik, karena dengan 

menggunakan media cetak dan elektronik hasilnya akan lebih 

banyak serta jangkauannya lebih luas6.  

Materi dakwah yang tepat untuk menghadapi masyarakat 

modern ini adalah materi kajian yang bersifat tematik. Artinya 

Islam harus di kaji dengan cara mengambil tema–tema tertentu 

yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan fasilitas yang 

tepat adalah dengan menggunakan media cetak dan elektronik. 

Kenapa demikian? Karena dengan menggunakan media cetak dan 

                                                         
5Dakwah kontemporer, http://id.shvoong.com/ communication 

-media-/dakwah-kontemporer/, (tanggal 24 Januari 2014) 
6Dakwah kontemporer,  http://id.shvoong.com/ communication 

-media/dakwah-kontemporer/, (tanggal 24 Januari 2014) 

http://id.shvoong.com/%20communication%20-media-/dakwah-kontemporer/
http://id.shvoong.com/%20communication%20-media-/dakwah-kontemporer/
http://id.shvoong.com/%20communication%20-media/dakwah-kontemporer/
http://id.shvoong.com/%20communication%20-media/dakwah-kontemporer/
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elektronik hasilnya akan lebih banyak serta jangkauannya lebih 

luas.  

B. DAKWAH MASA KONTEMPORER  
 
Diskursus yang selama ini seperti terbaca dalam 

referensi-refensi kajian dakwah, secara garis besar menyebutkan 

tiga dimensi pemikiran yang mewakili mainstream. Pertama dari 

sudut pandang keyakinan, dakwah diterima sebagai misionarisasi 

Islam. Kedua dari sudut pandang politik, dakwah merupakan 

langkah untuk mensukseskan agenda-agenda politik Islam 

(kesatuan agama dan negara). Ketiga dari sudut pandang keilmuan, 

dakwah diterima sebagai gerakan untuk mengkonsolidasikan 

pandangan-pandangan keagamaan klasik dan otoritas keagamaan 

ortodoks (salafiah). 

Dalam pandangan mainstream, dakwah dipahami sebagai 

suatu misi suci untuk merekreuit masa ke dalam Islam. Dalam 

literatur-literatur dakwah, pernyataan ini dijelaskan melalui 

berbagai sudut pandang yang berbeda, baik secara eksplisit 

maupun implisit. Namun demikian, pada akhirnya yang ingin 

ditekankan bahwa ciri utama dakwah adalah penegasan tentang 

kampanye iman (misionarisasi). Dalam suatu literatur, dakwah 

melalui perspektif evolusi risalah agama, ditegaskan sebagai suatu 

misi suci yang dibebankan Allah kepada umat Islam untuk 

menyampaikannya kepada seluruh manusia. Nabi Muhammad 

sebagai nabi terakhir, membawa risalah yang kekal sekaligus 

menganulir semua agama dan syari'at sebelumnya. Muatan dalam 

risalah Islam diyakini sebagai yang mengakomodasi risalah-risalah 

dan dakwah para nabi dengan tambahan undang-undang realistis 
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yang telah diperbaharui (al tasyrî' al waqî'i al mutajaddad). 

Konsekuensi yang dapat dipahami dari keyakinan ini adalah 

bahwa dakwah itu berarti mengajak untuk menerima risalah Islam 

dengan cara meninggalkan keyakinan lama yang telah dianulir 

(mansûkh)7. 

Dalam literatur yang lain, dakwah dari sudut pandang 

obyeknya ditegaskan sebagai seruan kepada segenap manusia 

melampaui batas-batas rasial dan teritorial, agar bersedia menerima 

risalah Islam seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam 

ajakan itu, seluruh perbedaan manusia, dari mulai ras, bangsa, 

warna kulit, negara, geografis, dan jenis kelamin, selama ia orang 

dewasa (balîgh) dan sehat akalnya (aqil), di akomodir sebagai obyek 

yang diseru kepada Islam 8 . Pemahaman dari sudut pandang 

lingkup dakwah seperti dijelaskan oleh Syeikh 'Ali Mahfuz 

membagi tugas dakwah ke dalam tiga sasaran. Pertama, dakwah 

individuil-internal sesama muslim untuk saling mengingatkan 

tentang melakukan kebajikan sekaligus mencegah dari berbuat 

kejahatan (dakwah individual). Kedua, dakwah sebagian muslim 

kepada muslim lainnya kepada kebaikan (dakwah komunal). 

Dakwah ini ditugaskan kepada sebagian kelompok khusus umat 

Islam yang memiliki spesifikasi dalam masalah-masalah agama 

dan pemahaman syari'at. Ketiga, dakwah umat Muhammad 

(muslimin) kepada umat beragama lain agar memeluk Islam dan 

bersedia menerima petunjuk agama yang benar (dakwah lintas 

                                                         
7Abdullah Nasih 'Ulwan, Silsilah Madrasat al Du'ât: Fusûl al Hadîfat 

Fi Fiqh al Da'wat wa al Dâ'iyat  (Cet. IV; Kairo: Dar al Salam, 2007), h. 20. 
8Abdul Karim Zaidan, Ushûl al Da'wah (Cet.IX; Beirut: Muassasah 

al Risalah, 2001), h. 373 
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komunal). Berdasarkan kategori ini, kewajiban mengajak kepada 

kebajikan dan mencegah kemunkaran kepada non muslim hanya 

diwajibkan bilamana mereka telah bersedia menerima Islam9.  

Pernyataan yang lebih tegas berkenaan dengan pandangan 

mainstream dakwah sebagai misionarisasi terekam dalam kutipan 

berikut 

Islam adalah agama hak yang diridlai Allah untuk manusia. 
Beriman kepada Islam, mencari petunjuknya dalam hidup 
menurut manhajnya yang tegas adalah suatu kewajiban 
bagi setiap mukallaf. Tanggung jawab mukallaf tidak 
cukup hanya dengan beriman dan menerima hidayah 
Islam, lebih dari itu, keimanan dan hidayah Islam itu mesti 
harus melampaui dirinya melalui dakwah, memotivasi 
orang agar memeluk Islam dan menyingkap tirai kelalaian 
dan kesesatan dari hati orang yang berpaling darinya hal 
demikian, karena Islam adalah agama hak yang mesti 
melingkupi dunia dan memenuhi cakrawala10. 

Keyakinan demikian ini, sebetulnya didasari sebuah 

anggapan bahwa orang-orang yang berada di luar komunitas Islam 

adalah kafir yang harus ditarik atau diselamatkan ke dalam Islam. 

Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan, sebaliknya, semua 

agama dan kepercayaan di luar Islam adalah kebatilan yang 

menyesatkan (dlillun mudlill). Dengan sikap keagamaan yang 

                                                         
9Syeikh 'Ali Mahfuz, Hidâyat al Mursyidîn Ilâ Turûq al Wa'zi wa al 

Irsyâd (Cet. IX; Kairo: Dar al I'tisham, 1919), h. 17. 

10 Sayyid Razzâq al Tawîl, al Da'wah fi al Islam: 'Aqîdah wa al 
Manhâj, (Mekah: Rabitah al 'Alam al  Islamy, tt), h. 17.  
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eksklusif ini, bahkan dalam pergaulanpun melulu didasari atas 

sikap saling mencurigai11. 

Dakwah konvensional masih menekankan perlunya 

kesesuaian dengan tradisi dan persyaratan otoritas yang ketat. 

Dalam pandangan mainstream, tidak boleh ada pendapat yang 

menyalahi atau bertentangan dengan apa yang dikatakan dan 

disepakati oleh ulama salaf. Walaupun secara umum mereka 

sepakat dengan usulan ijtihad, namun ijtihad itu tidak boleh lepas 

dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh para 

pendahulu12. Dari pandangan mainstream ini dapat disimpulkan 

bahwa dalam aspek keilmuan, dakwah berarti usaha untuk 

menyampaikan pemahaman keagamaan ulama salaf untuk 

diaplikasikan di era kontemporer13. 

Saat ini, umat Islam tidak bisa mengelak dari kenyataan 

bahwa mereka adalah bagian dari proses globalisasi. Dalam situasi 

demikian, komunitas muslim di seluruh dunia didesak untuk 

mengadakan hubungan yang lebih intensif dengan banyak 

komunitas lain dalam pelbagai aspek kehidupan14 . Di sisi lain, 

sistem pemerintahan kontemporer yang dikonsolidasikan atas 

format nation-state telah menjadi bagian perpolitikan lumrah bagi 

                                                         
11Syaikh 'Abd al 'Aziz Ibn Baz, dkk., Fatâwâ al 'Ulamâ Haula al 

Da'wah wa al Jamâ'at al Islâmiyyah, (Iskandariah: Dar al Iman, 2004), h. 75. 
12Syaikh 'Id 'Abbas dan Muhammad Nashir al Din al Albany, al 

Da'wat al Salâfiyah wa Mauqifuhâ  min Harakat al Ukhrâ, (Alexandria: Dar al 
Iman, 2002), h. 6..  

13Lihat 'Abdullah Nasih 'Ulwan,  h. 316. 
14 Lihat Laura Edheredge, op.cit, h. 212. 



    Tinjauan Umum Dakwah Kontemporer    73 
 

 

 

 
 

banyak negara muslim15.  Dalam format negara ini, yang menjadi 

tiangnya adalah nilai-nilai universal yang diterima oleh seluruh 

kalangan (warga negara) dan bukan kekuatan mayoritas atau 

kelompok16. Sedangkan dari segi perkembangan keilmuan, agama 

sebagai keyakinan fundamental, dituntut untuk lebih nyata 

memberikan kontribusi dan jawaban atas permasalahan 

kemanusiaan kontemporer. Melalui pandangan ini, berarti dakwah 

dituntut untuk mampu menghadirkan petunjuk langit (wahyu) 

yang selaras dengan situasi kontemporer17.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan 

mempengaruhi pola pikir, budaya, dan perilaku masyarakat. 

Sehingga faham-faham yang berasal dari luar Islam akan mudah 

diserap masyarakat dalam kehidupannya. Akibatnya argumentasi 

yang berdasarkan humanisme, hak azazi manusia, dan Liberty 

(kebebasan), serta pluralisme akan menjadi landasan dalam 

menyelesaikan persoalan kehidupan18. Hal ini terkadang terlihat 

menyampingkan hukum atau aturan-aturan Allah swt. 

                                                         
15 Menurut Bernard Lewis, Bernard Lewis, What Went Wrong: 

Westren Impact and Middle Eastern Respon, (New York: Oxford University 

Press, 2002), h. 106. 
16Abdurrahman Wahid, Ed., Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan 

Islam Transnasional di Indonesia, (Jakarta: the Wahid Institue, 2009), Cet. 
Pertama, h. 17. 

17Michele Dillon, Handbook of the Sosiology of Religion, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003),  h. 7 

18 Arah Dakwah Era Modern dalam, http://dediksaidina.blogdeti 
k.com/2012/11/01/arah-dakwah-era-modern,  (tanggal 12 januari 2014) 

http://dediksaidina.blogdetik.com/2012/11/01/arah-dakwah-era-modern/
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Untuk memaksimalkan dakwah dalam era modern ini 

diperlukan strategi-strategi yang mengikuti perkembangan 

tersebut. Terutama dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern bagi-bagi pendakwah. Di samping memiliki 

pemahaman-pemahaman materi dakwah yang banyak hendaknya 

pendakwah juga mengikuti perkembangan dalam dunia modern 

ini. Hal ini dimaksudkan agar mudah memasuki setiap unsur 

dalam masyarakat yang menjadi objek dakwah. 

Teknologi di era globalisasi telah mengalami kemajuan 

yang begitu pesatnya, beragam macam media komunikasi bersaing 

dalam memberikan informasi yang tanpa batas. Dunia kini telah 

dan sedang berubah, bergulir dalam proses revolusi informasi dan 

komunikasi yang melahirkan peradaban baru sehingga 

mempermudah manusia untuk saling berhubungan serta 

meningkatkan mobilitas sosial. Kehadiran media massa, seperti 

surat kabar, radio, televisi dan internet, sebagai komunikasi abad 

modern telah berpengaruh luas. Suatu pesan atau berita dapat 

dengan mudah diterima oleh masyarakat dalam waktu yang relatif 

singkat. Fasilitas internet merupakan yang terlengkap dan 

terefisien, di mana segala bentuk dan macam informasi dapat 

diakses dengan mudah dan murah, didukung dengan semakin 

menjamurnya warung internet yang memasang tarif murah, 

kemana dan dengan siapapun kita berkomunikasi dapat kita 

lakukan dengan menggunakan fasilitas internet, fasilitas tersebut 

biasa dikenal dengan istilah mailing list, yaitu komunikasi yang 

dilakukan melalui tulisan yang bersifat langsung. 

Hadirnya akses internet merupakan media yang tidak bisa 

dihindari, karena telah menjadi suatu peradaban baru dalam dunia 
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informasi dan komunikasi tingkat global. Dengan adanya akses 

internet, maka sangat banyak informasi yang dapat dan layak 

diakses oleh masyarakat internasional, baik untuk kepentingan 

pribadi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Di mana munculnya 

jaringan internet dianggap sebagai sebuah revolusi dalam dunia 

komunikasi dan informasi. 

Pada era ini adalah puncak di mana semuanya yang serba 

instan yang banyak di nikmati dan seorang da`i (mubaligh) pun 

bisa berdakwah atau menyampaikan dakwahnya melalui 

media-media yang ada seperti berdakwah dengan media televisi, 

radio, dan juga media tulisan. Realita yang ada banyak sekali da`i 

yang sudah memanfaatkannya terutama dalam pertelevisian. 

Terkadang terpikirkan ternyata tidak Cuma artis saja yang ingin 

masuk televisi, bahkan para da`i pun juga banyak, hingga 

menjamur di mana-mana. Bagus ketika bertujuan untuk 

menegakkan ajaran, dan syariatnya tetapi apakah itu saja 

kenyataannya.  Di era ini mereka mendapatkan perilaku yang 

nyaman, rasa tenteram karena fasilitas yang ada.  

Multimedia itu sendiri yaitu tersampaikannya sebuah 

berita kepada khalayak dengan cara yang bermacam-macam, bisa 

disampaikan dengan media elektronik, surat kabar, dan media 

internet. Media-media inilah yang membantu dalam berdakwah 

(ceramah) sekarang. Karena semakin canggihnya 

penemuan-penemuan. Dulu tidak pernah terbayangkan oleh 

penulis dengan adanya perkembangan yang seperti sekarang 

contoh saja media elektronik HP (Telephone seluler). Dahulu 

fungsinya memberi informasi kepada saudara jauh, akan tetapi 

sekarang HP (Telephone seluler) itu mempunyai banyak fasilitas 
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ingin  mendengarkan musik orang tidak lagi harus membawa 

tape, ingin foto pun tidak perlu membawa Kodak, atau kamera 

digital  Karena sudah ada musik edisitione, kamera yang 

berkapasitas mega pixel, dan saraf internet pun sudah sangat 

mudah  

Marshall MCluhan, menulis dalam bukunya understanding 

Media, The extensions of Man,  yang di terbitkan empat dekade yang 

lalu, yang meramalkan bahwa peralihan dari era teknologi 

mekanik ke era teknologi listrik di Barat akan membawa peralihan 

pula pada fungsi teknologi sebagai perpanjangan manusia menuju 

perpanjangan tahap akhir, dan dari perpanjangan ruang manusia, 

menuju perpanjangan syaraf manusia, bila di era mekanik, 

misalnya sebuah mesin ketik dapat memperpanjang tangan 

manusia, dalam era teknologi komputer dapat memperpanjang 

sistem syaraf manusia19  

Kecanggihan media yang tidak lagi bisa terkontrol, bahkan 

banyak sekali penawaran-penawaran informasi, dan pembentukan 

sikap, dan gaya hidup manusia. Dalam era modern ini hendaknya 

diciptakan sebuah formula dakwah yang tujuannya agar umat 

Islam dapat unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern. Hal ini penting karena masa depan dunia hanya 

akan dikuasai oleh umat-umat yang unggul dalam teknologi. 

Seorang muslim yang pintar ilmu pengetahuan dan teknologi 

hendaknya terlibat aktif dalam kegiatan dakwah agar dalam visi 

                                                         
19Lihat Marshall MCluhan, Understanding Medai: The Extensions of 

Man (London: Sphere Books Ltd,1967),  h.11. 
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keilmuannya muncul semangat cinta dalam memperjuangkan 

kebenaran. 

Perilaku keagamaan yang hanya berkutat pada perdebatan 

dan pembahasan tentang persoalan khilafiah hendaknya di 

minimalisir agar energi umat tidak habis dan Islam makin 

ketinggalan. Pembahasan dan perdebatan khilafiah hanya akan 

menimbulkan perpecahan, tentunya membutuh energi yang besar 

untuk menyatukannya kembali. Dengan arah dakwah yang 

dilakukan, diharapkan ada usaha merubah iklim yang tidak 

menguntungkan posisi umat Islam ini hingga masa depan akan 

bisa di raih, demi menegakkan panji akidah kebenaran di muka 

bumi ini.  

C. METODE DAKWAH KONTEMPORER 

Berbicara dalam perspektif metode dakwah kontemporer, 

berarti ada kemauan atau hasrat merefleksikan dakwah kepada 

suatu bentuk usaha menyebarluaskan kebenaran yang 

menyesuaikan dengan zamannya. Apalagi pada era sekarang ini 

yang sangat serba modern, dakwah metode kultural kurang 

berpengaruh dalam masyarakat apalagi masyarakat kota. 

Untuk mengantisipasi trend masyarakat modern harus 

dapat mempersiapkan materi-materi dakwah yang lebih mengarah 

pada antisipasi kecenderungan-kecenderungan masyarakat. Oleh 

karena itu, seluruh komponen dan segenap aspek yang 

menentukan atas keberhasilan dakwah harus ditata secara 

professional dan disesuaikan dengan kondisi mad‟u agar dapat 

menghasilkan kemasan dakwah yang benar-benar mampu 
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memperbaiki dan maningkatkan semangat dan kesadaran yang 

tulus dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam. 

Kalau diperhatikan dalam praktik dakwah akan ditemukan 

berbagai pendekatan yang dipakai oleh para juru dakwah dalam 

menyampaikan dakwahnya. Misalkan Rasulullah Saw. dalam 

dakwahnya bisa dilihat banyak menggunakan pendekatan yang 

variatif. Selain itu ungkapan bahasa Al-Qur‟an juga bisa dilihat 
sangat bervariasi dan tepat sesuai dengan karakteristik sasaran 

dakwah dengan segala latar belakangnya. Ada kalanya 

menggunakan kata  adakalanya تعقلون-تتفك ون-تتذكل ون 

mengunakan kata  تشع ون : hal itu menujukkan behwa ungkapan 

sebelumnya menyentuh ranah tertentu, berupa rasio, Sedikitnya 

ada tiga pendekatan yang biasa dipakai dalam berdakwah, 

sebagaimana juga Rasul saw. menggunakannya. Ketiga 

pendekatan itu adalah: pendekatan emosional, pendekatan 

rasional dan pendekatan empirik.20 

1. Pendekatan Rasional 

Pendekatan rasional adalah upaya yang dipakai dalam 

berdakwah dengan menjadikan akal pikiran sebagai sasaran, 

bahwa sesuatu itu bisa dipahami dengan cara berpikir yang baik 

dan logis, bisa diterima oleh akal sehat. Dengan kata lain 

metode yang memicu manusia untuk berpikir, merenung, serta 

menyimpulkan. Pendekatan ini dipakai untuk menjelaskan 

hal-hal yang sifatnya rasional serta dengan melihat sasaran 

                                                         
20M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam,h. 79 
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dakwah, jika sasaran dakwah adalah mereka yang 

menggunakan akalnya artinya level para pemikir atau dinilai 

dapat memahami apa yang akan disampaikan dengan 

pikirannya, maka pendekatan rasional bisa dipergunakan. 21 

Beberapa dasar yang dapat dijadikan alasan untuk 

menggunakan pendekatan ini sebagaimana yang diungkapkan 

al-Qur‟an dan juga Sunnah adalah: 

a. Allah swt senantiasa menyeru hambanya untuk 

menggunakan akal pikirannya dalam memahami sesuatu, 

termasuk memahami tingkah laku dan pikiran yang dianut 

hambanya dengan pertanyaan: “tidakkah kamu berpikir?" 
Firman Allah swt. (QS:6:32)  

                               

Terjemahnya: 
Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau 
belaka, sedangkan hari akhirat lebih baik bagi mereka yang 
bertaqwa, tidakkah kamu memikirkan hal itu?  

b. Para nabi bersifat cerdas artinya akalnya dapat dengan cepat 

menagkap sesuatu yang harus direspon dan dapat dengan 

cepat juga memutuskan tindakan apa yang harus diambil. 

c. Manusia didefinisikan sebagai hewan yang berpikir, adalah 

hal yang manusiawi jika seorang dapat memahami sesuatu 

dengan akalnya, dan merupakan anugrah dari Allah swt. 

bahwa manusia dibekali dengan akal dan kemampuan untuk 

                                                         
21M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam,h. 79 
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memikirkan sesuatu. Maka adalah tepat menggunakan 

pendekatan rasional ketika berhadapan dengan manusia.22 

Yang harus diperhatikan dalam penggunaan pendekatan 

ini adalah: pertama seorang dai harus menguasai kemampuan 

menalar dengan baik. Kedua menentukan tujuan khusus dari 

penyampaian suatu materi. Ketiga pemilahan materi, apakah 

materi yang akan disampaikan itu bersifat rasional. Keempat 

pemilahan kelompok sasaran dakwah apakah mereka termasuk 

yang cerdas dan bisa diajak untuk berpikir. Kelima bersikap 

hati-hati dalam merasionalkan suatu pesan supaya tidak 

terjebak pada pemaksaan rasionalisasi. Atau memaksakan suatu 

yang irasional menjadi rasional atau sebaliknya.  

2. Pendekatan emosional  

Pendekatan emosional sangatlah diperlukan dalam 

berdakwah dengan beberapa alasan: 

1. Al-Qur‟an sendiri senantiasa menggunakan bahasa-bahasa 

yang menggugah perasaan serta senantiasa membangkitkan 

perasaan sasarannya dengan ungkapan yang menyentuh 

perasaan.pertanyaan-pertanyaan dialogis misalkan sangatlah 

berperan dalam menyentuh perasaan lawan bicara.  

Sebenarnya merekalah yang membuat kerusakan, hanya saja 

mereka tidak merasakannya.(QS/2:12) 

2. Rasul saw.menggunakan pendekatan emosioanl dlam 

dakwahnya, bagaimana beliau bergurau dengan 

nenek-nenek yang dikatakan tidak akan ditemui di surga, 

                                                         
22M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam,h. 80 
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lalau si nenek menagis, lalu Nabi menjelaskan karena di sana 

tidak ada neneknenek, si nenekpun tersenyum. 

3. Aktivitas dakwah adalah aktivitas penyampaian kabar 

gembira, dan peringatan akan bahaya di hari akhir bagi yang 

durhaka, semuanya adalah konsumsi emosi, bahagia, takut, 

berani semangat dll. 

4. Manusia adalah makhluk berperasaan, jika perasaannya 

disentuh, berarti telah menghargai unsure dasar 

kemanusiaannya 23 . Selain bahwa semua kebutuhan dasar 

manusia sangatlah berkaitan dengan perasaan, rasa ingin 

dihargai, rasa ingin diakui, rasa ppercaya diri atau 

sebaliknya, rasa ingin aman, rasa ingin tahu dll. 

 

3. Pendekatan Empirik 

Pendekatan empirik adalah sejumlah cara yang dimiliki 

indera dan pengalaman empiris manusia. Berbagai upaya yang 

bersifat indrawi secara nyata dialami manusia dalam 

kehidupannya. Pendekatan ini perlu dengan beberapa dasar 

berikut ini:  

Allah swt. menggunakan pendekatan ini dengan 

menunjukkan bukti-bukti empirik kepada manusia untuk 

membuktikan keberadaan dan keesaannya. Sebagaimana 

firman Allah swt dalam QS/2:164 berikut: 

                               

                                                         
23 M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam,h. 82 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 
bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut 
membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang 
Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu 
Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia 
sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran 
angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; 
Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran 
Allah) bagi kaum yang memikirkan.  

2. Manusia selain berperasaan juga sangat memperhatikan 
bukti nyata, artinya untuk menilai sesuatu benar apa salah 
memerlukan bukti empirik. 

3. Indra berpungsi untuk mengamati dan menemukan sesuatu 
yang belum diketahui, penggunaan pancaindra dalam 
menyampaikan dakwah berarti telah memanfaatkan fungsi 
tersebut, sekaligus menambah keyakinan, karena bagi 
sebagian orang malah justru menganggap pengalaman 
indrawi sebagai cara untuk mencapai kebenaran24 
 

Ada empat hal penting yang harus di organisir oleh 

da‟i  dalam memfilter trend masyarakat global yang negatif, 

                                                         
24 M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam,h. 83 
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seiring dengan perkembangan dan trend masyarakat dunia serta 

masalah manusia yang semakin kompleks, yaitu;  

1) Perlu adanya konsep dan strategi dakwah yang tepat untuk 

membentuk ketahanan diri dan keluarga melalui 

pengefektifan fungsi nilai-nilai agama, karena dengan dasar 

agama yang kuat dapat dijadikan filter pertama dan utama 

untuk menghadapi berbagai trend budaya yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai Islam,  

2) Mempertahankan nilai-nilai budaya luhur yang dapat 

melestarikan tradisi positif yang pada dasarnya tidak 

bertentangan dengan paham dan ajaran agama (Islam) yang 

menanamkan nilai-nilai baik dan suci,  

3) Perlu dukungan dan keikutsertakan semua lapisan 

masyarakat untuk menciptakan dan memiliki komitmen 

yang sama dalam melihat seberapa bergunanya nilai-nilai 

baru itu untuk sebuah komunitas dan kemajuan 

masyarakat, dan  

4) Kesiapan dan kematangan intelektual serta emosional setiap 

penerima message baru, apakah hal tersebut memang akan 

mendatangkan manfaat plus bagi diri dan lingkungannya25. 

Dampak globalisasi pada tatanan kehidupan masyarakat, 

maka dibutuhkan metode  yang tepat. Metode berarti rangkaian 

yang sistematis dan merujuk kepada tata cara yang sudah dibina 

                                                         
25Abd. Madjid, Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi, 

(Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 79 
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berdasarkan rencana yang pasti, mapan, dan logis 26 . Dalam 

melaksanakan suatu kegiatan dakwah diperlukan metode 

penyampaian yang tepat agar tujuan dakwah tercapai. Metode 

dalam kegiatan dakwah adalah suatu rencana yang tersusun dan 

teratur yang berhubungan dengan cara penyajian.  

Operasionalisasi dari ketiga metode tersebut dapat 

dikemukakan sebagai berikut: a) Dakwah bi al-kitabah yaitu berupa 

buku, majalah, surat, surat kabar, spanduk, pamplet, 

lukisan-lukisan dan sebagainya, b) Dakwah bi al-lisan, meliputi 

ceramah, seminar, symposium, diskusi, khutbah, saresehan, brain 

storming, obrolan, dan sebagainya, dan c) Dakwah bi al-hal, yaitu 

berupa prilaku yang sopan sesuai ajaran Islam, memelihara 

lingkungan, dan lain sebagainya27. 

Keberhasilan dakwah di era global, maka diperlukan da‟i 
yang memiliki profil berikut ini, yaitu: memiliki komitmen tauhid, 

istiqamah dan jujur, memiliki visi yang jelas, memiliki wawasan 

keislaman, memiliki kemampuan memadukan antara dakwah bi 

al-lisan dengan dakwah bi al-hal, sesuai kata dengan perbuatan, 

berdiri di atas semua paham dan aliran, berpikir strategis, memiliki 

kemampuan analisis interdisipliner, sanggup berbicara sesuai 

dengan kemampuan masyarakat28. 

                                                         
26Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Cet. 

II; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 9 
27Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah (Cet. I; Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 34 
28Syahrin Harahap, Islam dan Implementasi Pemberdayaan  (Cet. I; 

Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1999, h. 130 
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Perspektif analisa dakwah keislaman kontemporer, isu-isu 

terrorism yang mengemuka dengan mendekatkannya pada umat 

Islam adalah tanggung jawab umat Islam untuk menerapkan 

realisasi dakwah secara kolektif. Bukan hanya dakwah oral, tapi 

juga dakwah "eksekusi". Maksudnya membuktikan melalui 

khazanah perkembangan kebudayaan Islam bahwa Islam dengan 

ajarannya mengajarkan kebaikan dan kebenaran yang 

terakumulasi dari kedamaian dalam berkehidupan. 

Merujuk pada kalam Ilahi bahwa sangat banyak menyeru 

dan menyuruh umatnya untuk berada di jalan dakwah. Dakwah 

yang selanjutnya diberi pemahaman yang luas dan tidak kaku 

dengan tujuan mengajak ummat manusia pada jalan kebenaran 

dalam Islam. Serta menyeru terhadap ummat Islam yang telah 

menyeleweng perjalanan kehidupannya. 

Abdul Aziz Al-Khauli dalam kitabnya Ishlaahul Wa‟zhid 
Diinii membagi metode dakwah pada 5 bagian:  

a. Metode Khithabah (ceramah/berpidato) bisa juga dipahami 

secara luas dengan menyampaikan sebuah cerita, berita, 

gagasan, wawasan pendapat tentang keislaman,yang juga 

bisa dibahasakan dengan "berdiplomasi". Metode dakwah 

yang memberikan peluang secara luas agar pendakwah siap 

berada di mana saja dan menyampaikan ajaran kebenaran 

kapan saja. 

b. Da Darsu yang berarti belajar, menuntut ilmu. Mencari 

sesuatu hal yang baru. Hal ini juga memberi suruhan dan 

motivasi agar umat Islam mencari ilmu kemanapun dan siap 

mendakwahkan, menyebarkan ilmunya pada siapapun dan 
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tentunya dimanapun. Metode dakwah yang menuntut 

kekuatan ilmiah seseorang dengan tujuan menyampaikan 

nilai kebenaran. 

c. At Tamsiil yaitu pertunjukan, parade seni dan semacamnya. 

Dakwah dengan cara yang lebih ringan namun memiliki 

keunggulan tersendiri. Sebab masyarakat saat ini lebih 

cenderung menyukai hal yang sifatnya estetik dan bernuansa 

entertainment baik dalam bentuk film, sinetron dan 

semacamnya.  

d. Al Uswatun Shalihah yaitu dengan memberikan contoh 

keteladanan yang baik, prilaku, sikap keseharian, kebijakan 

yang tentunya tidak bertentangan dengan nilai keislaman 

tentunya menjadi bagian dakwah.  

e. Al Kitabah yaitu berdakwah dengan tulisan. Membuat buku, 

artikel dan semacamnya yang akan tetap tersimpan sampai 

kapanpun. 29. 

Metode dakwah yang sangat beragam ini tentunya harus 

menjadi pilihan kita masing-masing. Sebab seluruh ummat Islam 

diharapkan menjadi pendakwah. Berdakwah untuk kebajikan, dan 

berdakwah untuk menyeru pada kebenaran yang berwawasan Al 

Quran dan sunnah. Dakwah dalam arti luas akan memberikan 

motivasi untuk lebih mengenal, memahami, mendalami dan pada 

akhirnya mengamalkan setiap ajaran yang telah ditetapkan oleh 

Allah dan Muhammad sebagai rasulnya. 

Metode bagian dari komponen dakwah menjadi amat 

menentukan dalam menggapai keberhasilan dakwah. Sebab 

                                                         
29M. Syukri Albani Nst, Transformasi Dakwah Islam dalam 

http://www.blogger.com.blogger.g.blogID. (tanggal 23 Januari 2014) 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1681229607385351721
http://www.blogger.com.blogger.g.blogid/
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betapapun pandainya juru dakwah, apabila tidak mengetahui apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan oleh obyek dakwah akan 

mengalami kesulitan dalam menentukan metode dakwah. 

Kemudian apabila metode dakwah yang ditentukan tidak sesuai, 

maka akan menimbulkan kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan. 

Metode dakwah adalah cara mencapai tujuan dakwah, 

untuk mendapatkan gambaran tentang prinsip–prinsip metode 

dakwah teknis dakwah kontemporer ini lain dengan dakwah 

kultural. Jika dakwah kultural dilakukan dengan cara 

menyesuaikan budaya masyarakat setempat, tetapi dakwah 

kontemporer dilakukan dengan cara mengikuti teknologi yang 

sedang berkembang. Persaingan di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi dewasa ini, khususnya dalam bidang periklanan adalah 

merupakan tantangan bagi para da‟i kita untuk segera berpindah 

dari kebiasaan dakwah kultural ke dakwah kontemporer. 30 

Dakwah kontemporer yang dimaksud penulis adalah dakwah 

yang menggunakan fasilitas teknologi modern sebagaimana iklan 

yang lagi semarak dewasa ini, namun jika mencermati firman 

Allah Swt. dalam Q.S. an-Nahl/16:125 

                              

                          

                                                         
30 Siti Muriah , Metodologi Dakwah Kontemporer (Cet.I; Yogyakarta: 

Mitra Pustaka, 2000), h.  44 
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Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.       

Menurut Sayyid Quthub sebagaimana yang dikutip 

Awaluddin Pimai, ayat ini telah menetapkan kaidah-kaidah dan 

prinsip-prinsip dasar dakwah, menentukan langkah-langkah yang 

harus ditempuh serta cara-cara penyampaiannya. 31  Dari ayat 

tersebut, metode dakwah dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

metode yang meliputi hikmah, nasihat yang baik dan berdebat 

dengan cara yang baik.  

1.  Metode dakwah dengan Hikmah 

           Kata „al-hikmah‟ mengandung arti yang beragam yang 

bersifat „ekstensi (mishdaq) dari pada konsepsi (mafhum) terhadap 

kata hikmah tersebut. Menurut Sayyid Quthub yang dikutip 

Awaluddin Pimai, berpendapat bahwa hikmah adalah melihat 

situasi dan kondisi obyek dakwah serta tingkat kecerdasan 

penerima dakwah. Memperhatikan kadar materi dakwah yang 

disampaikan kepada mereka, sehingga mereka tidak merasa 

                                                         
31 Awaluddin Pimai. Paradigma Dakwah Humanis, h. 56 
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terbebani terhadap perintah agama (materi dakwah) tersebut, 

karena belum siap mental untuk menerimanya.32  

           Hikmah mengandung tiga unsur yang saling terkait, 

pertama, unsur ilmu yaitu ilmu yang shahih, yang dapat 

memisahkan antara haq dan yang bathil, serta ilmu tentang 

rahasia, faedah dan seluk beluk sesuatu. Kedua, unsur jiwa, yaitu 

menyatunya ilmu tersebut ke dalam jiwa ahlu al hikmah, sehingga 

ilmu tersebut mendarah daging dengan sendirinya. Ketiga, unsur 

amal perbuatan, yaitu ilmu pengetahuan yang menyatu ke dalam 

jiwa tersebut mampu memotivasi dirinya untuk berbuat sesuatu. 

Ada beberapa metode yang termasuk dalam kategori 

hikmah dengan unsur amal perbuatan yaitu : 

a.   Silaturrahiem; door to door/ face to face; 

Metode dakwah dinilai efektif apabila dilaksanakan dalam 

rangka mengembangkan maupun membina umat islam yaitu 

metode silaturrahmi. Kelebihan menggunakan metode ini 

adalah :  

1. Membina persaudaraan, bertukar pendapat dan pengalaman  

2. Silaturrahmi (mengunjungi teman) adalah suatu kewajiban 

umat Islam, sehingga selain memiliki aktivitas dakwah, 

sekaligus menunaikan kewajiban sesama Muslim. 

3. Mudah dilaksanakan tidak memerlukan biaya yang banyak.   

b.   Aksi sosial (dakwah bi al hal) 

                                                         
32 Awaluddin Pimai. Paradigma Dakwah Humanis, h 58 
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Saat ini tidak hanya lembaga-lembaga dakwah yang 

menyelenggarakan kegiatan aksi sosial namun 

sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan yang memiliki 

program yang sering disebut dengan CSR (Corporate social 

responsibility) menyisihkan dana untuk melakukan kegiatan 

sosial seperti bagi-bagi hadiah (umrah gratis), wakaf, sadaqah, 

khitanan massal, pemberian santunan/ social work terhadap 

anak yatim, janda-janda, gelandangan, pengemis, anak 

jalanan, dan sebagainya.  

c. Dakwah Tulisan ( dakwah bi al Kitabah) 

Dakwah yang dilakukan dengan perantaraan kata-kata/kalimat 

yang ditulis, sebagai usaha pengembangan atau penambah 

media lisan. Dakwah ini dapat dilakukan lewat surat kabar, 

majalah, buletin, spanduk, lukisan dan sebagainya. 

d. Dakwah Virtual 

Fenomena globalisasi dengan menggunakan internet (virtual), di 

seluruh kawasan yang di daerahnya terdapat jaringan 

komunikasi yang bisa mengakses internet. Saat ini internet 

dikatakan sebagai mesin yang serba tahu, internet sebagai mesin 

pintar yang tahu semua, yang menjadi pertanyaan adalah 

bagaimana ekspresi umat Islam dalam ruang internet. Ternyata 

ada beberapa hal ekspresi yang dapat dilakukan umat Islam 

yaitu:33  

                                                         
33Gary R. Bunt, Lampeter, Islam Virtual, Menjelajah Islam di Jagad 

Maya, Penj.Suharsono, (Yogyakarta : Suluh Press, 2005), h.  5 
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1. Ruang Sharing dan Downloading ; Al-Qur‟an Lengkap 
dengan aneka bacaan dan tafsirnya. Hadits Nabi lengkap 

dengan terjemah dan tafsirnya juga. Buku-buku keislaman 

dengan berbagai bahasa musik islami, dari tradisional 

sampai modern. Video-video ceramah atau film-film dll. 

2. Ruang ekspresi kata-kata dan foto-foto yang muncul hampir 

tanpa sensor: Facebook menjadi contoh ideal hal ini, dari 

pribadi manusia yang „narsis‟ hingga reaksi terhadap isu-isu 

baik positif maupun negative 

3. Fenomena reaksi umat Islam terhadap isu-isu kontroversial  

4. Blog dan website pemikiran islam dari blog pribadi sampai 

ke website lembaga. 

5. Fenomena ensiklopedia online. Entri-entri islam di 

wikipedia, dan sebagainya. 

e. Wisata keagamaan 

Wisata keagamaan disajikan dalam bentuk kegiatan „refresing‟ 
penyegaran kembali dengan menggugah hati manusia untuk 

mengambil nilai-nilai historis peristiwa masa lampau. Ada 

pelajaran yang unik dengan wisata keagamaan karena sejarah 

tidak dapat dihilangkan, namun dipelihara untuk diambil 

hikmahnya. Biasanya kegiatan ini dalam bentuk-bentuk ziarah 

ketempat-tempat bersejarah, haji, umroh dan sebagainya. 

2.   Metode dengan  Nasehat yang baik 

Dakwah bi al-mau‟izhatil khasanah (dengan pelajaran yang 

baik) dipahami oleh banyak pakar dan penulis kajian ilmu dakwah 

pada sudut pemahaman yaitu kemampuan juru dakwah dalam 
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memilih materi dakwah itu sendiri. Padahal pengertiannya lebih 

luas daripada sekedar kemampuan memilih materi dakwah.  

Dakwah dengan pelajaran yang baik ialah dakwah yang 

mampu meresap ke dalam hati dengan halus dan merasuk ke 

dalam perasaan dengan lemah lembut, tidak bersikap menghardik, 

memarahi atas kesalahan-kesalahan penerima dakwah. Karena itu, 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan majelis-majelis taklim 

yang tumbuh subur dan terorganisir dengan baik dipandang 

sebagai langkah positif dalam pelaksanaan dakwah dengan 

pelajaran yang baik. Demikian pula penyajian materi dakwah, 

tidak hanya bertumpu pada metode ceramah, tetapi bisa 

dikombinasikan dengan metode cerita sebagaimana nabi 

Muhammad Saw sering menggunakan metode cerita untuk 

menambah keyakinan sahabatnya dan menjadi pelajaran yang baik 

bagi umatnya34. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Hud: 120   

                           

           .    

  Terjemahnya:  

 Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan 

kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami 

teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang 

                                                         
34 Desy Aniqotsunainy Metode Dakwah Kontemporer, dalam 

http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-kontemporer/, 

(tanggal 17 Jannuari 2014) 

http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-kontemporer/
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kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan 

bagi orang-orang yang beriman.  

Metode cerita memegang peranan yang penting, sehingga 

metode ini sebaiknya disusun dan dikemas dengan baik akan 

dapat diintrodusir dengan berbagai media seperti overhead, slide, 

TV, video dan bahkan film entertainment–sinetron religi, film 

dakwah,dan lainnya dapat dipandang sebagai upaya dalam 

pelaksanaan dakwah dengan konsep pengajaran yang baik.  

3.   Metode dakwah Mujadalah  

Istilah di dalam al-Qur‟an yang hampir sama dengan 
mujadalah, yaitu mukabaroh dan munadzarah, perbedaan istilah itu 

hanya pada tujuannya, ada yang bertujuan untuk diskusi mencari 

kemenangan dalam rangka mencari kepuasan diri, ada yang 

bertujuan mencari titik lemah pihak lawan dengan menampakkan 

kesombongannya, ada pula yang bertujuan untuk mencari 

kebenaran35.  

  Kata “mujadalah” lazimnya diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia dengan “perbantahan” atau “perdebatan”. Kata 
debat itu sendiri berasal dari bahasa inggris “debate” yang berarti “ 
to talk about reasons for and against (something)-consider-discuss” atau 

                                                         
35 Desy Aniqotsunainy Metode Dakwah Kontemporer, dalam 

http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-kontemporer/, 

(tanggal 17 Jannuari 2014) 

http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-kontemporer/
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“to argue about (aquestion or topic) in a public meeting”36. Pengertian 

manapun yang dipakai, Mujadalah mengandung arti saling, dan 

kemampuan kedua belah pihak untuk mengemukakan alasan 

rasional tentang suatu masalah sesuai dengan pengetahuan dan 

pandangan mereka masing-masing. 

Berangkat dari kerangka pikir ini, maka metode dakwah 

kontemporer sangat diperlukan dalam rangka menghadapi 

dinamika kehidupan manusia yang semakin kompleks. Rumusan 

penggunaan metode dakwah secara umum yaitu :  

1. Rumus penetapan metode harus disesuaikan dengan objek 

dakwah, hal ini berorientasi pada proses humanisasi 

masyarakat secara sosiokultural dan membangun manusia 

seutuhnya. Dengan begitu dakwah bukan hanya sekedar tabligh 

al-ayat (penyampaian pesan-pesan agama), tetapi lebih dari itu 

ia mengandung upaya membentuk pribadi-pribadi muslim dan 

selanjutnya pembangunan masyarakat. Dalam hal ini peran da‟i 
hanyalah sebagai fasilitator yang mengantarkan masyarakat 

agar mampu menciptakan kondisi yang mereka idamkan.  

2. Perlu perencanaan strategi dakwah untuk menetapkan metode 

yang tepat. Perumusan perencanaan strategi ini akan 

melahirkan metode yang baik pula, sebab metode merupakan 

suatu cara pelaksanaan strategi. Jika dikaitkan dengan era 

globalisasi saat ini, maka juru dakwah harus memahami 

                                                         
36 Desy Aniqotsunainy Metode Dakwah Kontemporer, dalam 

http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-kontemporer/, 

(tanggal 17 Jannuari 2014) 

http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-kontemporer/


    Tinjauan Umum Dakwah Kontemporer    95 
 

 

 

 
 

perubahan transisional dari transaksi pada kekuatan magis dan 

ritual kearah ketergantungan pada sains dan kepercayaan serta 

transisi dari suatu masyarakat tertutup, sakral dan tunggal 

kearah keterbukaan, plural dan sekuler. 37  jadi perencanaan 

strategi harus bersifat terbuka terhadap segala kemungkinan 

perubahan masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. 

D. MEDIA DAKWAH KONTEMPORER 

Term teknis masyarakat modern adalah mereka yang tidak 

dapat melepaskan diri dari benda-benda teknologis, Donna 

Haraway seorang sosiolog modern menyebutnya hal itu sebagai 

fenomena cyborg (yang merupakan singkatan dari cybernetic 

organism), yakni hubungan antara manusia dan mesin yang 

mewujudkan bentuk yang baru; manusia-mesin, sosial-teknikal. 

Sementara itu, sosiolog lain, Bruno Latour menawarkan istilah 

Corporate body. Kedua istilah ini merupakan sebutan untuk aliansi 

yang melibatkan agen manusia (sosial) dan agen material (teknikal) 

sekaligus.38 

Seorang da‟i atau juru dakwah, dalam menyampaikan 
ajaran Islam kepada umat manusia tidak akan lepas dari sarana 

atau media. Karena di era modern ini dakwah tidak hanya cukup 

di sampaikan melalui lisan tanpa melalui bantuan alat-alat 

                                                         
37M. Ja‟far Puteh, Dakwah di Era Globalisasi: Strategi Menghadapi 

Perubahan Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),  h. 176 

38Lihat  Donna Haraway, “Netralisme Teknologi: Sabda Alam atau 
Agenda Politik?” dalam Balada Manusia dan Mesin (Bandung: Mizan, 2002), 
h. 6. 
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komunikasi modern, seperti: radio, televisi, film, VCD, percetakan 

dan lain-lain. Kata-kata yang di ucapkan seorang da‟i sangatlah 

terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, kepandaian untuk 

memilih media atau sarana yang tepat merupakan salah satu unsur 

keberhasilan dakwah. 

Hamzah Ya‟qub membagi sarana dakwah menjadi lima 
macam, yaitu: lisan, tulisan, audio, visual, dan akhlak. Dari lima 

macam pembagian tersebut, secara umum dapat dipersempit 

menjadi tiga media, 39 yaitu: 

a. Spoken words, media dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi 

yang di tangkap dengan indra telinga, seperti radio, telepon, 

dan lain-lain 

b. Printed writings, berbentuk tulisan, gambar, lukisan dan 

sebagainya yang dapat di tangkap dengan mata. 

c. The Audio visual, berbentuk gambar hidup yang dapat didengar 

sekaligus dilihat, seperti televisi, video, film dan sebagainya.40  

Dilihat dari segi sifatnya, media dapat digolongkan menjadi 

dua kategori: media dakwaah tradisional dan media dakwah 

modern. Media dakwah tradisional berupa berbagai macam seni 

dan pertunjukan tradisional, dipentaskan secara umum terutama 

hiburah yang bersifat komulatif. Sedangkan media modern di 

istilahkan dengan media elektronik yaitu media yang dihasilkan 

dari tekhnologi seperti televisi, radio, pers, internet dan 

sebagainya. Sementara itu masyarakat sekarang ini adalah 

                                                         
39Amal Fathullah Zarkhasyi, h.  154 
 
40Siti Uswatun Khasanah, Berdakwah Dengan Jalan Debat: antara 

muslim dan non muslim (Purwokerto: STAIN Press, 2007), h. 36-37. 
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masyarakat plural yang berkembang dengan berbagai kebutuhan 

yang praktis, sehingga kecanggihan tekhnologi tidak dapat 

dinafikan dapat membuka sekat dan menghilangkan batas ruang 

dan waktu. Memilih dan menggunakan media yang tepat sudah 

menjadi keharusan dan tuntunan zaman apabaila menginginkan 

tujuan dakwah untuk memengaruhi bisa tercapai. Dengan 

demikian, media sebagai sarana dakwah yang merupakan suatu 

wasilah dakwah haruslah sesuai dengan situasi dan kondisi pada 

masyarakat kontemporer. 

Dakwah melalui VCD merupakan suatu model atau sarana 

dakwah yang baru, dan manfaat yang di petik dari dakwah model 

tersebut tidaklah sedikit dan sangat efektif manfaatnya, seperti 

contoh VCD Harun Yahya Searies di mana karya-karya beliau sarat 

manfaat, menjadi best seller di berbagai negara, VCD yang berisi 

ilmu-ilmu yang diulas secara ilmiah dengan gambar-gambar yang 

menakjubkan, asal-usul kejadian manusia, teori Darwin, yang 

menyebabkan tidak sedikit orang-orang Eropa (non muslim) 

tersentak dan akhirnya mereka masuk Islam. Begitupun dengan 

Arimatea, salah satu model dakwahnya adalah dengan 

menggunakan serta memanfaatkan VCD sebagai sarana 

dakwahnya, dengan debat-debat ilmiyah yang mencerahkan.41  

Revolusi media informasi telah membawa manusia pada 

babak baru. Manusia tidak lagi khawatir dengan jarak ketika 

berkomunikasi dengan sesamanya. Manusia juga tidak lagi merasa 

kesulitan untuk mengakses berbagai informasi di seluruh dunia 

                                                         
41Siti Uswatun Khasanah, Berdakwah Dengan Jalan Debat: antara 

muslim dan non muslim, h. 37-38 
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pada saat yang bersamaan secara real time. Manusia telah terbiasa 

dengan siaran langsung pertandingan sepakbola liga favorit 

melalui televisi. Berbagai macam peristiwa yang terjadi di berbagai 

belahan dunia juga dapat diakses dengan mudah menggunakan 

internet. 

Dalam perspektif teori kebudayaan, media telah 

memainkan peran sebagai salah satu item penting, sebagaimana 

item-item kebudayaan lainnya seperti bahasa, tradisi, pola hidup, 

sistem kepercayaan dan sebagainya. Dengan kata lain, identitas 

masyarakat modern dapat diidentifikasi dari cara akses mereka 

terhadap media paling mutakhir. Dengan demikian, media dalam 

masyarakat modern tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang 

menghantarkan pesan, tetapi juga menjadi identitas yang penting. 

Pada titik inilah, inovasi media menjadi titik tolak peradaban 

manusia modern. Manusia telah membuktikan dirinya sebagai 

makhluk kreatif yang melahirkan karya, yang dapat memudahkan 

manusia-manusia lain dalam menjalani kehidupannya. 

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan media tidak lagi dapat 

ditolak. Dalam beberapa kondisi, manusia justru sangat 

ketergantungan terhadap keberadaan media. 

Gejala modernisme ini pada akhirnya melahirkan banyak 

kritik, khususnya di kalangan madzhab kritis yang melihat 

sejumlah gejala yang sesungguhnya telah melakukan 

dehumanisasi. Salah satunya digambarkan oleh Berman secara 

kritis sebagai berikut. 

To be modern is to find ourselves in an environment that 
promises us adventure, power, joy, growth, transformation of 
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ourselves and our world and at the same time, that threatens to 
destroy everything we have, everything we know, everything we 
are42. 

Pernyataan yang dikemukakan Berman di atas, modernitas 

sesungguhnya tidak lebih merupakan proses penghilangan segala 

hal melalui berbagai penawaran yang menjanjikan berbagai 

macam kemudahan, kenikmatan, kekuatan, dan perubahan yang 

lebih baik. Hal ini tidak lain karena segala sesuatu yang berkaitan 

dengan hidup dan kebutuhan manusia, kebudayaan manusia, 

direkonstruksi dan direproduksi secara massal, termasuk agama di 

dalamnya. 

Dalam dakwah terdapat dua dimensi besar yaitu a. 

Mencakup penyampaian pesan kebenaran, yaitu dimensi 

“kerisalahan” (bi ahsan al-qawl), merupakan tuntunan dari  Q.S. 

al-Maidah: 67 dan Q.S al-Imran:104. Dimensi kerisalahan dakwah 

mencoba menumbuhkan kesadaran diri (individu/masyarakat) 

tentang kebenaran nilai dan pandangan hidup secara Islam, 

sehingga terjadi proses internalisasi nilai-nilai Islam sebagai nilai 

hidupnya, dengan kata lain dakwah kerisalahan dalam prakteknya 

merupakan proses mengomunikasikan dan menginternalisasikan 

nilai-nilai Islam, b. Mencakup pengaplikasian nilai kebenaran yang 

merupakan “kerahmatan” (bi ahsan al-‟amal), mengacu pada firman 

Allah Q.S. al- Anbiya‟:107. Dakwah kerahmatan ini merupakan 
upaya mengaktualisasikan Islam sebagai rahmat (jalan hidup yang 

menyejahterakan, membahagiakan, dan sebagainya) dalam 

kehidupan umat manusia. Dengan begitu, kalau dalam dimensi 

                                                         
42Berman, M., All That Is Solid Melts Into Air (New York: Simon & 

Schuster, 1982), h. 15. 
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kerisalahan dakwah lebih cocok sebagai “mengenalkan Islam”, 
sedangkan dalam dimensi kerahmatan, dakwah merupakan upaya 

mewujudkan Islam dalam kehidupan.43  

Aktivitas dakwah dengan pembaharuan konsep dakwah di 

media televisi diharapkan mampu melahirkan perubahan yang 

berarti bagi kemajuan umat dan bangsa. Dakwah harus melahirkan 

umat yang utama atau umat yang unggul (khairu ummah). Umat 

yang terbaik adalah umat yang unggul, umat yang aqidah dan 

ibadahnya kuat. Hal ini dibuktikan dengan melakukan tiga hal 

yaitu amar ma‟ruf, nahi mungkar, dan iman. Ketiganya dipahami 

Sayyid Quthub sebagai ciri atau karakter dasar umat Islam.44 

Dakwah haruslah dikemas dengan cara dan metode yang 

tepat dan pas. Dakwah harus tampil secara aktual, faktual dan 

kontekstual. Aktual dalam arti memecahkan masalah yang 

kekinian dan hangat di tengah masyarakat. Faktual dalam arti 

kongkrit dan nyata. Kontekstual dalam arti relevan dan 

menyangkut problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat. 

Oleh sebab itu, memilih cara dan metode serta media yang tepat 

dakwah aktual, faktual dan konstektual menjadi bagian strategis 

dari kegiatan dakwah itu sendiri, untuk menyajikan kemasan 

dakwah yang menarik dan menggugah melalui media televisi 

dengan metode dakwah al-Qur‟an surah an-Nahl: 125 perlu 

diaktualisasikan dalam kemasan televisi.  

                                                         
43 Aep Kusnawan, Komunikasi Penyiaran Islam, h. viii. 
44Ilyas Ismail, Paradigma Dakwah Sayyid Qutub, h. 141. 
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                       .    

Terjemahnya: 

Serulah manusia ke jalan Tuhanmu, dengan cara hikmah, 

pelajaran yang baik dan berdiskusilah dengan mereka 

dengan cara yang baik pula, sesungguhnya Tuhanmua 

Dialah yang mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya 

dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk. 

Ayat tersebut menjelaskan sekurang-kurangnya ada tiga 

cara atau metode dalam dakwah yakni, metode hikmah, metode 

mau‟izah dan metode mujadalah. Ketiga metode dapat 

dipergunakan sesuai objek yang dihadapi oleh seorang da‟i atau 
da‟iyah di medan dakwahnya. Ada kenyataan yang perlu 
diperhatikan oleh para aktivis dakwah terutama para crew produksi 

agama Islam di stasiun televisi dalam mengemas acara dakwah 

Islam yaitu: 

a. Corak kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia sebagai 

suatu bangsa adalah kebinekaan dalam beberapa aspek 

kehidupan yang meliputi pandangan hidup (filsafat), sosio 

kultural, agama, suku, bahasa, dan politik dan sebagainya. 

b. Tendensi (kecenderungan) perkembangan masyarakat yang 

banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi modern serta ide 

modernitas yang telah mulai menjiwai trans-pembangunan 
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nasional ke arah perubahan sosial (social change). Nilai-nilai 

kebudayaan dan agama cepat atau lambat harus dapat secara 

normatif kultural mengontrol serta menjiwainya. 

c. Corak kehidupan psikologis masyarakat modern dan tradisional 

mengandung ciri-ciri yang menurut sistem pendekatan yang 

berbeda satu sama lain. Semakin modern suatu kehidupan 

masyarakat, maka semakin kompleks pula kehidupan 

psikologisnya dan semakin banyak menuntut sistem 

pendekatan yang bersifat antarilmu dengan dilatarbelakangi 

prinsip-prinsip pandangan psikologis yang dalam dan luas.45 

Dalam era global ini sekat-sekat regional relatif pudar 

dengan alat bantu teknologi komunikasi. Semuanya merupakan 

tantangan bagi dakwah Islamiyah jika aktivitas dakwah tidak 

mengambil bagian dalam proses tersebut. Hanya ada satu 

pertanyaan dipermainkan atau menjadi pemain? Untuk menjadi 

pemain dalam tentu saja harus mengenal berbagai media yang 

tersedia dewasa ini mulai yang baru sampai yang konvensional. 

Beberapa media yang bisa di inventarisir dan sangat potensial 

untuk media dakwah adalah: 

1. Radio adalah media elektronik yang paling dini dan sudah 

dipakai sejak lama dan sudah dikenal masyarakat. Media ini 

memiliki kelebihan : 

a. Daya pancar yang luas hingga bisa mengunjungi pemirsa 
yang jauh bahkan sampai ke kamar-kamar mereka. 

                                                         
45H.M. Arifin, Psikologi Dakwah (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 2. 
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b. Bersifat mobil dan mudah dibawa kemana-mana di mobil di 
ladang atau di hutan sekalipun. 

c. Tidak menuntut perhatian yang besar bagi pendengar, 
karena dia akan senantiasa bunyi tanpa harus dilihat, dan 
pesan akan tetap mengalir begitu saja. Sehingga bisa 
menemani pendengarnya tanpa harus berhenti dari 
pekerjaannya, menyetir mobil, memasak, dll. 

d. Mudah dimiliki, harga terjangkau, biaya produksi murah. 

e. Tidak akan ditinggalkan orang karena sifatnya yang bisa 

menjadi sahabat dalam berbagai kegiatan.46 

Melihat kelebihan ini nampaknya radio mendapat 

perhatian untuk dijadikan media dakwah, berbagai format 

dakwah bisa digarap dengan pesan-pesan yang menarik dan 

edukatif.47   

2. TV sebagai media dakwah sangatlah efektif dengan 

kelebihannya sebagai media audio visual, selain bersuara juga 

dapat dilihat, penggunaan TV sebagai media tentu saja bisa 

dilakukan dengan membuat program-program tayangan yang 

bermuatan pesan dakwah, baik berupa drama, ceramah, 

film-film atau kata-kata hikmah sebagaimana telah banyak 

ditayangkan berbagai station TV. 

3. Tape Recorder, CD dan VCD semuanya merupakan alat-alat 

perekam yang bisa dipakai untuk menggandakan berbagai 

                                                         
46M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam,h. 203 

47M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam, h.204 
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produk dakwah, dan ini juga sudah mulai banyak dipakai 

sebagai media dakwah dan pengajaran agama. 

4. Dakwah via Animasi, masalah lain yang perlu digarap dakwah 

Islamiyah adalah membuat film-film kartoon yang Islami, 

dengan memperkenalkan budaya dan ajaran Islam, serta 

cerita-cerita kepahlawanan, hal ini bisa dilakukan dengan 

membuat film-film animasi yang bisa dilakukan oleh para 

animator muslim. Sehingga anak-anak muslim tidak kehilangan 

sejarah dan identitasnya. 

5. Media Cetak: Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal, Buku, 

Tabloid, semuanya dapat dijadikan media dakwah, rubrikasi 

pada surat kabar dengan menyediakan rubrik khusus dakwah 

dapat dilakukan, seperti yang tersedia dalam Surat Kabar 

Pikiran Rakyat, Republika dll. Pada prinsipnya semua rubrik 

bisa dijadikan media dakwah dengan menyisipkan pesan 

dakwah dalam setiap artikel baik berita opini, cerpen, fitur, 

yang sangat berperan dalam hal ini adalah penulisnya, serta 

misi media. Demikian juga halnya dengan majalah, kolom yang 

disediakan majalah bisa dijadikan wahana dakwah. 

6. Dakwah via Internet: Internet merupakan barang baru yang 

secara langsung berperan dalam menciptakan dunia yang 

mengglobal. Media ini dapat menghubungkan antar individu 

penduduk dunia tanpa mengenal batas. Media ini akan sangat 

baik juga digunakan sebagai sarana dakwah, dan sekaligus 

merupakan ciri utama dakwah era global.  
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Dapat dibayangkan  jika semua mesjid dan 

lembaga-lembaga Islam memiliki fasilitas dakwah dengan 

media-media seperti diungkap di atas, akan tercipta berbagai 

pilihan yang bisa diakses oleh masyarakat sebagai sasaran dakwah. 

Selain membuat media sendiri, memperbanyak content media 

umum dengan content Islami juga harus tetap dilakukan sebagai 

lahan dakwah/komunikasi Islam. Kajian komunikasi Islam harus 

senantiasa dikembangkan, karena masih banyak yang harus digali 

lagi dari kedua sumber Islam; Al-Qur‟an dan Al-Hadits dengan 

pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam hal ini ilmu komunikasi. 

Seperti pembahasan tentang qawlan tsaqilan misalnya bisa dikaji 

secara mendalam demikian juga konteks-konteks komunikasi 

lainnya yang dihubungkan dengan balaghah yang merupakan 

kajian linguistik Arab.  

Teknologi di era globalisasi telah mengalami kemajuan 

yang begitu pesatnya, beragam macam media komunikasi bersaing 

dalam memberikan informasi yang tanpa batas. Dunia kini telah 

dan sedang berubah, bergulir dalam proses revolusi informasi dan 

komunikasi yang melahirkan peradaban baru sehingga 

mempermudah manusia untuk saling berhubungan serta 

meningkatkan mobilitas sosial. Kehadiran media massa, seperti 

surat kabar, radio, televisi dan internet, sebagai komunikasi abad 

modern telah berpengaruh luas. Suatu pesan atau berita dapat 

dengan mudah diterima oleh masyarakat dalam waktu yang relatif 

singkat. Fasilitas internet merupakan yang terlengkap dan 

terefisien, di mana segala bentuk dan macam informasi dapat 

diakses dengan mudah dan murah, didukung dengan semakin 

menjamurnya warung internet yang memasang tarif murah, 
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kemana dan dengan siapapun kita berkomunikasi dapat kita 

lakukan dengan menggunakan fasilitas internet, fasilitas tersebut 

biasa dikenal dengan istilah mailing list, yaitu komunikasi yang 

dilakukan melalui tulisan yang bersifat langsung. 

Internet merupakan jaringan longgar dari ribuan jaringan 

komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Misi 

awalnya adalah menyediakan sarana bagi para peneliti untuk 

mengakses data dari sejumlah sumber daya perangkat-keras 

komputer yang mahal. Namun, sekarang internet telah 

berkembang menjadi wahana komunikasi yang sangat cepat dan 

efektif sehingga telah menyimpang jauh dari misi awalnya. 

Dewasa ini, Internet telah tumbuh menjadi sedemikian besar dan 

berdaya sebagai alat informasi dan komunikasi yang tak dapat 

Anda abaikan.48 

 Dunia Internet tercipta oleh suatu ledakan tak terduga di 

tahun 1969 M, yaitu dengan lahirnya Arpanet, suatu proyek 

eksperimen dari Kementrian Pertahanan Amerika Serikat bernama 

Darpa (Department of Defense Advanced Research Projects Agency). Di 

mana pada dua puluh lima tahun kemudian, sistem ini berevolusi 

menjadi suatu "organisme" yang semakin luas perkembangannya 

yang menyihir puluhan juta orang . Menurut jurnal Internet Society 

(ISOC) milik organisasi profesional para pengembang internet, 

hingga musim semi 1994 M pihak yang terpengaruh dan pengguna 

internet mencakup 75 negara secara langsung dan 146 negara 

                                                         
48Lihat Tracy LaQuey,  Internet Companion: A Beginner's Guide to 

Global Networking, h. 17 
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secara tak langsung, dan terdiri atas 35.000 jaringan dan 3 juta 

komputer49. 

 Dakwah melalui jaringan internet dinilai sangat efektif dan 

potensial dengan beberapa alasan, di antaranya mampu menembus 

batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan biaya dan energi 

yang relatif terjangkau. Kedua, pengguna jasa internet setiap 

tahunnya meningkat drastis, ini berarti berpengaruh pula pada 

jumlah penyerap misi dakwah. Ketiga, para pakar dan ulama yang 

berada di balik media dakwah via internet bisa lebih konsentrasi 

dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa yang menuntut 

status hukum syar‟i. Keempat, dakwah melalui internet telah 

menjadi salah satu pilihan masyarakat. Melalui berbagai situs 

mereka bebas memilih materi dakwah yang mereka sukai, dengan 

demikian pemaksaan kehendak bisa dihindari. Kelima, cara 

penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiyah via 

internet bisa menjangkau segmen yang luas.50 

Kegiatan dakwah akan dapat berjalan secara efektif dan 

efisien harus menggunakan cara-cara yang strategis dan tepat 

dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah swt. Salah satu aspek 

yang bisa ditinjau adalah dari segi sarana dan prasarana dalam hal 

ini adalah media dakwah, karena dakwah merupakan kegiatan 

                                                         
49 Arwanie Syaerozie, Jaringan Internet :Media Dakwah Yang 

Efektif Dan Potensial dalam, http://www.jurnalism. net/social&budaya 
/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm, (tanggal 20 januari 2013)  

50 Arwanie Syaerozie, Jaringan Internet :Media Dakwah Yang 
Efektif Dan Potensial dalam, http://www.jurnalism.net /social& 
budaya/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm, (tanggal 20 januari 2013)  
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yang bersifat universal yang menjangkau semua segi kehidupan 

manusia, maka dalam penyampaiannya pun harus dapat 

menyentuh semua lapisan atau tingkatan baik dari sudut budaya, 

sosial, ekonomi, pendidikan dan kemajuan teknologi lainnya. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga cara berdakwah pun 

sekarang mengalami perkembangan.  

Teknologi internet (International Networking) sebenarnya 

bukanlah suatu teknologi yang baru berkembang. Teknologi ini 

sudah ada sejak 10 tahun yang lalu dimanfaatkan, namun 

penggunaan secara luas, khususnya lagi upaya penyebaran 

informasi tentang agama Islam, terjadi pada setidaknya lima tahun 

lalu. Sesuai namanya, internet merupakan konsep jaringan dan 

tukar menukar informasi satu sama lain. Dalam konteks dakwah 

berarti saling tukar informasi antarumat. Jadi hal tersebut sekaligus 

menunjukkan bahwa dakwah bisa dilakukan melalui teknologi 

internet 

 Terlepas dari reaksi pro-kontra kalangan ulama tentang 

boleh tidaknya menggunakan jaringan internet sebagai sarana 

komunikasi dan informasi, karena disinyalir sisi negatifnya lebih 

menonjol ketimbang kemaslahatannya. Realitas telah memvonis 

betapa besarnya potensi Internet untuk dimanfaatkan sebagai 

sarana dakwah, salah satunya sebagai media informasi Islam. 

Setidaknya berdakwah melalui jaringan internet bisa  kita 

kategorikan menjadi tiga metode51;  

                                                         
51 Arwanie Syaerozie, Jaringan Internet :Media Dakwah Yang 

Efektif Dan Potensial dalam, http://www.jurnalism.net/social& budaya 
/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm, (tanggal 20 januari 2013)  

http://www.jurnalism.net/social&%20budaya%20/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm
http://www.jurnalism.net/social&%20budaya%20/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm
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1. Menggunakan fasilitas website seperti yang telah dilakukan 

oleh banyak organisasi Islam maupun tokoh-tokoh ulama. 

Berdakwah dengan menggunakan fasilitas ini dianggap lebih 

fleksibel dan luas jika dibandingkan dengan dua fasilitas 

berikutnya.  

2. Menggunakan fasilitas mailing list dengan mengajak diskusi 

keagamaan atau mengirim pesan-pesan moral kepada 

seluruh anggotanya.   

3. Menggunakan fasilitas chatting yang memungkinkan untuk 

berinteraksi secara langsung. Sebenarnya jika dibandingkan 

dengan dua fasilitas yang telah disebutkan di atas, fasilitas 

chatting lingkupnya lebih sempit sebab kegiatan dakwah 

melalui fasilitas ini hanya berlangsung pada saat pelaku 

dakwah sedang Online di internet saja. 

 Dakwah melalui internet merupakan suatu inovasi terbaru 

dalam syiar Islam, dan tentunya akan memudahkan para da‟i 
dalam melebarkan sayap-sayap dakwahnya. Penggunaan media 

internet sebagai media dakwah merupakan kesempatan dan 

tantangan untuk mengembangkan dan memperluas cakrawala 

dakwah Islamiyah. Kesempatan yang dimaksud ialah bagaimana 

orang-orang yang peduli terhadap kemampuan dakwah maupun 

memanfaatkan media internet tersebut sebagai sarana dan media 

dakwah untuk menunjang proses dakwah Islamiyah. Sementara 

mewujudkannya mulai dari tenaga, pikiran dan sumber daya 

manusia yang mengerti akan dakwah dan internet. Umat Muslim 

harus mampu menguasai dan memanfaatkan sebesar-besarnya 

perkembangan teknologi informasi, ”Dari sisi dakwah, kekuatan 
internet sangat potensial untuk dimanfaatkan,” kata Dr. Kun 
Wardhana Abiyoto, ketua Muslim Information Technology 
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Association (MIFTA). Lebih jauh menurutnya, internet dapat 

mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah yang terkadang dibatasi 

lingkup wilayah. Singkatnya, banyak manfaat dan kegunaan bila 

kemajuan teknologi internet ini bisa dioptimalkan oleh umat Islam 

secara luas.52 

Penggunaan media dalam Islam bertujuan untuk 

mempermudah penyampaian pesan-pesan agama (syariah) supaya 

sampai kepada masyarakat luas lebih cepat secara bersamaan, 

semangat penyampaian ini terlihat pada wasiat Rasul Saw bahwa 

yang menghadiri suatu majelis dianjurkan untuk menyampaikan 

kepada mereka yang tidak hadir. Melalui media komunikasi 

modern hal tersebut bisa dicapai lebih banyak dari pada 

komunikasi yang tidak bermedia (teknologi) pesan yang disajikan 

oleh radio televisi atau majalah serta surat kabar bisa mewakili 

tugas penyampaian yang hadir kepada yang tidak hadir, walau 

bisa berarti yang baca atau yang mendengar, melihat harap 

menyampaikan kepada yang tidak, bila diterjemahkan lebih lanjut. 

Tujuan lain penggunaan media komunikasi tersebut untuk 

mempermudah pemahaman dan penjelasan isi pesan, ini terlihat 

dalam praktek menggambar yang dilakukan oleh Rasul Saw. Alat 

bantu untuk “memahamkan” ini tentu saja tidak terbatas pada 
penggunaan diagram atau skema dari suatu bahasan, tapi bisa juga 

dalam bentuk narasi dan suara dalam penyampaian lisan. Kekuatan 

narasi bagi media radio atau televisi sangat dominan. Prinsip yang 

harus dijaga dalam hal ini ialah menghindari terjadinya kesalahan 

                                                         
52Zamris Habib, Dakwah melalui Dunia Maya, http://zamrishabib 

.wordpress.com/, (tanggal 23 Januari 2014) 
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informasi. Pemilihan kata-kata, penggunaan tanda baca dan 

tekanan-tekanan intonasi dengan narasi menjadi andalannya. 

7. Citizen Journalism Sebagai Media Dakwah 

Citizen Journalism atau dikenal juga dengan sebutan public, 

participatory, democratic, atau street journalism.53 Yaitu suatu istilah 

jurnalistik baru yang dibangun atas dasar aktifitas warga yang 

berperan dalam menghimpun, melaporkan dan menganalisis 

berita dan informasi. Courtney C. Radsch mendefinisikan Citizen 

Journalism sebagai salah satu bentuk alternative dalam 

pengumpulan dan pelaporan berita oleh para aktivis di luar 

mainstream dari institusi media, kadang berupa kebebasan ekspresi 

atas kegagalan jurnalistik profesional. Menggunakan praktek 

jurnalistik namun dimotivasi oleh tujuan dan idealisme yang 

berbeda lebih bersandar pada sumber legitimasi alternatif dari 

pada sumber tradisional atau mainstream jurnalisme.54 

Beberapa ulama kontemporer sudah banyak yang 

menggunakan twitter untuk menyebarkan pesan-pesan 

dakwahnya antara lain `Aa'id Abdullah al-Qarnee, Shalih Al- 

Munajjid, Yusuf Mansur, AAgym, Hidayat Nur Wahid, Yusril Ihza 

Mahendra, Komaruddin Hidayat, Din Syamsuddin, Gus Mus dan 

banyak lagi yang lainnya. Adapun tokoh-tokoh internasional 

mayoritas menggunakan twitter untuk sosialisasi diri dan 

gagasannya. Artinya bahwa penggunaan media tersebut jangan 

                                                         
53Citizen_journalism."en.wikipedia.org. http://en.wikipedia.org /wiki 

/ Citizen _journalism (accessed 4 Juli, 2014). 

54 M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam, h.210 
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dianggap tabu dan kemudian mengurung diri tidak terlibat dalam 

hiruk-pikuk media massa.55 

Pemanfaatan media seperti ini perlu terus dikembangkan 

mengingat bahwa komunitas lain (non dakwah) banyak 

menggunakan media tersebut, maka perlu ada gerakan 

penyeimbang informasi positif bagi khalayak. Informasi positif 

tersebut hanya bisa diproduksi oleh mereka yang berpikiran positif 

dan memiliki itikad baik. Dalam konteks penggunaan media 

internet baik berupa website, weblog, jejaring sosial, chat room dan 

lainnya hendaknya diniatkan untuk berdakwah, maka konten yang 

berupa tulisan atau gambar ataupun  penulisan status harus 

memiliki nilai dakwah, berisikan arahan, pembinaan, dan 

pengajaran hal-hal yang baik kepada khalayak. 

Dalam konteks dakwah kegiatan jurnalisme warga ini bisa 

jadi pilihan untuk menyebarkan informasi dakwah, penggunaan 

facebook dan twitter misalnya sudah mulai dimanfaatkan untuk 

kepentingan dakwah. Melalui media tersebut mereka bisa berbagi 

presentasi yang pernah disajikan, berbagi karya tulis dan informasi 

lainnya. 

 

 
 

                                                         
55M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam, h.220 
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A. TANTANGAN MODERNISASI 

Deliar Noer mengungkapkan bahwa modernisasi 

merupakan proses yang bersifat jangka panjang, dari 

perubahan-perubahan sosial dan budaya yang diakui serta 

diterima oleh masyarakat bersangkutan sebagai sesuatu yang 

memberikan manfaat, sesuatu yang tidak dapat dielakkan, 

ataupun sesuatu yang diinginkan; tetapi sebaliknya juga 

mungkin sebagai sesuatu yang ingin dijauhkan. 

Perkembangannyapun ditandai oleh peningkatan mobilitas 

geografis dan mobilitas sosial, penyebaran pendidikan serta 

ilmu pengetahuan, transisi dari status yang dibawa lahir pada 

status yang diperoleh sebagai prestasi dan perjuangan, serta 

peningkatan kehidupan material. Dengan kata lain; 

pembangunan dalam arti sesungguhnya.1 

Era modernisasi merupakan pertemuan dan gesekan 

nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang 

                                                         
1Deliar Noer, Islam dan Masyarakat  (Jakarta: Yayasan Risalah, 

2003), h. 154 
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memanfaatkan jasa komunikasi, informasi, teknologi dan 

sebagainya, termasuk ilmu pengetahuan. Pertemuan dan 

gesekan ini akan melahirkan kompetisi liar yang saling 

mempengaruhi dan dipengaruhi, saling bertentangan dan 

bertabrakannya nilai-nilai yang berbeda; atau keadaan bekerja 

sama yang menghasilkan sintesa dan antitesa baru. Contoh 

sederhana yang mungkin dapat sedikit menggambarkan 

keberadaan modernisasi ini adalah adanya telepon seluler 

atau handphone (HP). Alat kecil yang super canggih ini dapat 

menjembatani komunikasi seseorang dengan orang lain yang 

hanya memerlukan sekian detik untuk dapat memberikan 

informasi dari tempat dan budaya yang berbeda. Dalam 

konteks ini baik secara langsung maupun tidak  langsung 

akan terjadi pertemuan, gesekan atau bahkan kompetisi 

pergeseran nilai-nilai budaya. Di sini kemudian muncul 

asumsi dan penilaian bahwa meskipun kemajuan 

sebagaimana yang dikumandangkan modernisasi itu netral 

sebagaimana dikatakan A. Qodry Azizy bahwa yang dominan 

pasti akhirnya adalah dominasi itu sendiri.2  artinya, 

modernisasi dapat berupa alat dan bisa pula diartikan sebagai 

ideologi. Alat oleh karena merupakan wujud keberhasilan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang 

komunikasi. Ketika modernisasi sebagai alat maka ia adalah 

sesuatu yang netral. Ini berarti modernisasi mengandung 

nilai-nilai positif. 

Menurut Deliar Noer bahwa kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, modernisasi, di satu sisi tidak 

                                                         
2A. Qodry A.Azizy, Melawan Globalisasi; Reinterpretasi Ajaran 

Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani  (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2003), h. 20 
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harus menghilangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

tradisional. Walaupun di sisi lain nilai-nilai modernisasi 

tumbuh dan berkembang dengan pesat. Keduanya tidak perlu 

dipertentangkan, selama nilai- nilai prinsipiil tetap berlaku 

kapan dan di mana saja, tetapi nilai-nilai teknis bisa berubah, 

tergantung pada masa dan tempat.3  

Masyarakat modern yang sering disepadankan dengan 

masyarakat industri mulai mengubah alat produksi dengan 

memanfaatkan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

menjadi mesin-mesin teknologi. Belakangan mesin-mesin ini 

juga mulai berubah tidak lagi berupa benda-benda fisik, 

melainkan kemampuan manajerial. Bahkan iptek itu sendiri di 

belakang hari juga telah berubah menjadi alat produksi, selain 

sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan. Arah 

perubahan ini tentunya berpengaruh bagi pengubahan pola 

keberagamaan kaum santri.4   

Menurut Kuntowijoyo, di dalam masyarakat modern 

yang berteknologi tinggi, manusia menghadapi mekanisme 

kerja. Alat-alat produksi baru yang dihasilkan oleh teknologi 

modern dengan proses mekanisasi, otomatisasi, dan 

standarisasinya, ternyata menyebabkan manusia cenderung 

menjadi elemen yang mati dari proses produksi. Teknologi 

modern yang sesungguhnya diciptakan untuk pembebasan 

manusia dari kerja ternyata telah menjadi alat perbudakan 

baru. Dalam konteks demikian, maka kedudukan manusia 

mengalami degradasi. Manusia yang tadinya dianggap 

                                                         
3Deliar Noer, Islam dan Masyarakat, h.351   
4Abdul Munir Mulkhan, Strategi Sufistik Semar, h.38   
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sebagai pusat alam semesta, kini telah berubah sekedar 

sebagai unsur suatu sistem ekonomi atau sistem politik.5  

Berbagai ideologi, paham dan gaya hidup akan saling 

memengaruhi dengan cepat, mengubah dengan cepat pula 

tatanan masyarakat. Walaupun secara teoritis semua anggota 

masyarakat dunia saling mempengaruhi, namun karena 

kekuatan yang tidak seimbang, yang akan menguasai dan 

memaksakan pandangannya adalah negara-negara Barat. 

Sebagai ilustrasi, kalau kita pergi ke Eropa atau Amerika, 

sudah dapat dipastikan kita tidak akan dapat menonton acara-

acara televisi dari Indonesia. Tetapi sebaliknya jika kita buka 

stasiun TV Indonesia mana pun, dengan mudah akan kita 

dapatkan acara-acara produk Barat. 

Secara singkat, bisa di katakan bahwa ada dampak 

negatif dari globalisasi yang digulirkan dunia Barat, yang 

rawan mempengaruhi kehidupan seorang muslim, dan 

sekaligus menjadi tantangan dakwah di era globalisasi, yaitu: 

a. Kecenderungan māddiyyah (materialisme) yang terlalu 

kuat di zaman sekarang ini.  

b. Adanya proses atomisasi, individualistis. Kehidupan 

kolektif, kebersamaan, gotong royong, telah diganti 

dengan semangat individualisme yang kuat.  

c. Sekulerisme yang senantiasa memisahkan kehidupan 

agama dengan urusan masyarakat, karena agama dinilai 

hanya persoalan privat antar individu semata.  

                                                         
5Kuntowijoyo, Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi ( 

Bandung; Mizan, 1991),  h.162 
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d. Munculnya relativitas norma-norma etika, moral, dan 

akhlak. Sehingga dalam suatu konteks masyarakat yang 

dianggap tabu bisa saja dalam konteks masyarakat yang 

lain dianggap boleh.6  

Dominasi kekuatan negara Barat dengan ideologi dan 

turunannya mampu menaklukkan peradaban dunia dan 

menjadikannya dalam genggamannya. Namun ironisnya, 

Barat kontemporer mencoba membangun hegemoni universal 

dengan basis pemikiran yang didasarkan atas materialisme 

dan pandangan radikal-rasional. Barat kontemporer 

merupakan sebuah hasil pergumulan pemikiran yang 

terangkum dalam sebuah transformasi pemikiran dari 

pandangan yang ekstrem metafisik menjadi radikal rasional. 

Peradaban Barat lahir dari sebuah masa yang disebut the Dark 

Ages‟, sebuah masa di mana dogma metafisik menghegemoni 
masyarakat Eropa dan nalar terkungkung otoritas Gereja yang 

tak terbantahkan. Pemberontakan nalar, rennaisance, pun tak 

terelakkan, dan Gereja pun hancur bersama sejarah 

kediktatorannya.7  

Kondisi demikian di samping mendorong kemajuan  
ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin memudahkan 

aktivitas manusia, juga membawa implikasi negatif berupa 

memudarnya  hubungan-hubungan sosial, melemahnya 

semangat transendental, dan menggerus manusia dari 

                                                         
6Amin Rais, Tauhid Sosial (Cet. I; Bandung: Mizan, 1998), h. 

65-66. 

7Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat; dari Hegemoni Kristen 
ke Dominasi Sekuler-Liberal (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 30. 
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Tuhannya.8 Sebab kala manusia terlalu sibuk dengan apa yang 

terjadi pada dunia luar, maka dia akan lupa terhadap segala 

kewajiban asasi pada dirinya. Dan kala manusia melupakan 

Tuhannya, ia melupakan fitrahnya, maka otomatis Allah pun 

akan melupakan dirinya. Hal ini sebagaimana yang 

diingatkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur‟an surah Al Hasyr: 
19 berikut ini:    

 َوََ َتُكونُوا َكاّلِذيَن َنُسوا الّلَه َفَأْنَساُهْم أَنْ ُفَسُهْم أُوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقون

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa 

kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa 

kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang 

yang fasik.9 

Arus deras informasi, era globalisasi juga ditandai 

dengan adanya peredaran bebas dari barang, jasa, modal, dan 

tenaga kerja (free flow of goods, service, capital, and manpower).10 

Bahkan lebih parah lagi, kuatnya arus globalisasi, didominasi 

juga oleh kepentingan westernisasi. Hal ini seperti yang 

                                                         
8Arief Rachman, Peranan Pendidik dalam Membina Hidup 

Bangsa yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di 
tahun 2020  (Jakarta: Gunara Kata, 2002), h. 65. 

9 Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, Taufiq 
Product, moh.taufiq@gmail.com, QS/59 : 19 

10Mochtar Buchori, Transformasi Pendidikan (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 2001), h. 204. 

mailto:moh.taufiq@gmail.com
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diafirmasi oleh Prof. Amer al-Roubaie, bahwa gelombang tren 

budaya global dewasa ini sebagian besar merupakan produk 

Barat, yang menyebar ke seluruh pelosok dunia lewat 

teknologi elektronik dan berbagai bentuk media dan sistem 

komunikasi. Istilah-istilah seperti penjajahan budaya (cultural 

imperialism), penjajahan media (media imperialism), 

penggusuran kultural (cultural cleansing), dan ketergantungan 

budaya (cultural dependency), serta penjajahan elektronik 

(electronic colonialism) digunakan untuk menjelaskan 

kebudayaan global baru serta berbagai akibatnya terhadap 

masyarakat non-Barat.11  

Realita ini persis seperti yang diprediksi UNESCO 

dalam laporannya pada 1996, yang mengatakan bahwa akan 

ada tujuh ketegangan yang dihadapi manusia pada awal abad 

ke-21, yaitu:  (1) ketegangan antara global dan lokal, di satu 

pihak terdapat kecenderungan manusia akan menjadi satu 

warga dunia secara global, akan tetapi tidak ingin tercerabut 

dari akar budaya lokal; (2) ketegangan antara universal dan 

individual; (3) ketegangan antara tradisional dan modernitas; 

(4) ketegangan antara pertimbangan jangka panjang dan 

jangka pendek; (5) ketegangan antara kebutuhan untuk siap 

berkompetisi dan kepedulian pada keseimbangan 

kesempatan; (6) ketegangan antara kecepatan yang luar biasa 

dalam perluasan pengetahuan dan terbatasnya kemampuan 

                                                         
11 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat;, h. 20 
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manusia untuk menyerapnya; dan (7) ketegangan antara 

spiritual dan material.12   

Gejala modernisme ini pada akhirnya melahirkan 

banyak kritik, khususnya di kalangan madzhab kritis yang 

melihat sejumlah gejala yang sesungguhnya telah melakukan 

dehumanisasi. Salah satunya digambarkan oleh Berman secara 

kritis sebagai berikut. 

To be modern is to find ourselves in an environment that 

promises us adventure, power, joy, growth, transformation 

of ourselves and our world and at the same time, that 

threatens to destroy everything we have, everything we 

know, everything we are13. 

Melihat pernyataan yang dikemukakan Berman di 
atas, modernitas sesungguhnya tidak lebih merupakan proses 
penghilangan segala hal melalui berbagai penawaran yang 
menjanjikan berbagai macam kemudahan, kenikmatan, 
kekuatan, dan perubahan yang lebih baik. Hal ini tidak lain 
karena segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan 
kebutuhan manusia, kebudayaan manusia, direkonstruksi dan 
direproduksi secara massal, termasuk agama di dalamnya. 

Membaca realitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya 

seperti yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukan 

sebuah paradigma baru dalam melakukan dakwah Islam yang 

mempertimbangkan jenis dan kualitas permasalahan yang 

                                                         
12Mohammad Surya, “Tantangan Pembelajaran di Era 

Milenium Ketiga”, dalam Didaktika Islamika, III, no. 9, Oktober 2002, 

h. 27-28. 

13 Berman, M., All That Is Solid Melts Into Air (New York: 
Simon & Schuster, 1982), h. 15. 
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dihadapi oleh umat. Di sinilah individu dan institusi dakwah 

dituntut dapat melakukan usaha-usaha dakwah secara 

sistematis dan profesional melalui langkah-langkah yang 

strategis, seperti yang diisyaratkan dalam QS at-Taubah/9: 

105 

 َوُ ِ  اْاَ ُلوا َفَس َ َ   الّلُه َاَ َلُكْم َوَ ُسولُُه َواْلُ ْ ِ ُ ونَ 

Terjemahnya: 

Bekerjalah kamu (secara profesional) maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu.14 

Hal ini menjadi catatan penting buat kita semua, 

karena perubahan nilai, pengalihan nilai, dan beragam 

dampak negatif yang muncul akibat globalisasi, harus bisa 

kita antisipasi dengan dakwah yang semakin intensif dan 

efektif, guna merangkul dan membimbing generasi masa 

depan kea rah lebih baik lagi, dan dengan menjadikan 

kewajiban dakwah sebagai kepentingan semua pihak, tanpa 

ada yang dikecualikan. Inilah yang kita sebut sebagai wujud 

impelementasi dari fikih responsibiltas diri kita semua.15   

 

 

 

                                                         
14 Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0,  
15Ali Abdul Halim Mahmud, Fikih Responsibiltas; Tanggung 

Jawab Muslim dalam Islam, terj. Abdul Hayyi Khattani dan M. Yusuf 
Wijaya, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 145. 
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B. TANTANGAN DAKWAH PADA ERA KONTEMPORER 

Ketika masyarakat memasuki era kontemporer 

(globalisasi) dengan dukungan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, tantangan yang dihadapi semakin rumit. Tantangan 

tersebut tidak mengenal ruang, batas, waktu dan lapisan 

masyarakat, melainkan ke seluruh sektor kehidupan dan hajat 

hidup manusia, termasuk agama. Artinya, kehidupan 

kegamaan umat manusia tidak terkecuali Islam di mana pun 

ia berada akan menghadapi tantangan yang sama. 

Pemaknaan dakwah Islam dapat dijelaskan sebagai 

agama yang ilmiah, hikmah dan fiqhiyah. Islam sebagai 

agama argumentatif dan demonstratif, Islam sebagai agama 

kebebasan dan kemerdekaan.16 Pada hakikatnya, dakwah 

Islam merupakan aktualisasi imani (teologis) yang 

dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia 

beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan 

secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, 

bersikap dan bertindak manusia pada dataran kenyataan 

individual dan sosiokultural dalam rangka mengusahakan 

terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan 

dengan menggunakan cara tertentu.17 

                                                         
16Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan 

Dakwah... h. 171. Lihat, Q.S Al-Baqarah: 269, Al-An’am: 25, 98, Al-A’raf: 
178, dan Al- Jum’ah: 2. Lihat juga Q.S An-Nisa: 172, Al-An’am: 83, Al-
Baqarah: 170, 256, dan Al-maidah: 107 

17Amrullah Achmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial –
Suatu Kerangka Pendekatan dan Permasalahan  (Yogyakarta: Prima 
Duta, 1983), h. 2 



    Tantangan Dakwah Kontemporer    123 

Secara teoritik, eksistensi dakwah Islam senantiasa 

bersentuhan dengan realitas yang mengitarinya. Dalam 

perspektif historis, pergumulan dakwah Islam dengan realitas 

sosiokultural menjumpai dua kemungkinan.18 Pertama, 

dakwah Islam mampu memberi output terhadap lingkungan 

dalam arti memberi dasar filosofi, pemahaman, dorongan dan 

pedoman perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas 

sosial baru. Kedua, dakwah Islam dipengaruhi oleh dinamika 

dan perubahan masyarakat dalam arti eksistensi, corak dan 

arahnya.  

Dalam konteks ini, pemahaman atas pemaknaan 

dakwah Islam harus bisa berkembang seiring dengan 

perubahan masyarakat yang terjadi. Dakwah Islam harus 

diposisikan sebagai aktivitas spiritual dan sosial praksis,19 

karena aktualitas dakwah setidaknya ditentukan oleh 

perkembangan dan sistem sosiokultural masyarakat. Strategi 

dakwah yang tepat memerlukan pertimbangan sosiokultural, 

sehingga nilai-nilai agama yang murni dan universal dapat 

dirasakan sebagai ajaran yang akrab dengan problematika 

masyarakat, serta moral agama dapat terwujud dalam 

kehidupan sehari-hari. Keterkaitan dengan masalah duniawi, 

kesanggupan memberikan solusi atas berbagai masalah dan 

kepekaan dalam merekayasa masa depan manusia tergantung 

pada telaah dan pemahaman manusia akan perubahan 

lingkungan sosial, politik, ekonomi, teknologi dan 

                                                         
18Amrullah Achmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial,….. 

h. 2 
19Lihat Muhammad Sulthon, Menjawab Tantangan Zaman, 

Desain Ilmu Dakwah; Kajian Ontologis, Epistimologis dan Aksiologis 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 11-26 
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kecenderungan masyarakat yang semakin berkembang, maju 

dan modern. 

Masyarakat ketika memasuki era kontemporer dengan 

dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan 

dakwah yang dihadapi semakin rumit. Tantangan tersebut 

tidak mengenal ruang, batas, waktu dan lapisan masyarakat, 

melainkan ke seluruh sektor kehidupan dan hajat hidup 

manusia, termasuk agama. Artinya, kehidupan keagamaan 

umat manusia tidak terkecuali Islam di mana pun ia berada 

akan menghadapi tantangan yang sama. Soedjatmoko 

menandaskan bahwa agama pun kini sedang diuji dan 

ditantang oleh zaman20. Meskipun diakui bahwa di satu sisi 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan 

fasilitas yang memberi peluang bagi pengembangan dakwah, 

namun antara tantangan dan peluang dakwah dewasa ini, 

agaknya tidak berimbang.  

Media massa dengan kecanggihan teknologinya saat 

ini lebih memudahkan proses penyebaran dakwah. Paul 

Lazarsfeld dan Robert K Merton juga melihat media dapat 

menghaluskan paksaan sehingga tampak sebagai bujukan.21  

Sejalan dengan itu harus dipahami manfaat dan mudarat 

teknologi informasi dan komunikasi, serta secara sadar 

memanfaatkannya untuk mencapai tujuan kita, bukan tujuan-

tujuan  mereka (pembuat dan pencipta teknologi). Artinya kita 

sebagai pengguna informasi baik sebagai subjek atau pun 

objek jangan sampai terjebak  dengan kepentingan-

                                                         
20Qodri Azizy, Melawan Globalisasi;Reinterpretasi Ajaran Islam. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 19 
21L. Rivers, Wiliam dan W. Jensen, Jay, Media Massa dan 

Masyarakat Modern, Terjemahan, (Jakarta: Prenada Grup, 2008), h. 35. 
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kepentingan yang tersembunyi dibalik kecanggihan media 

tersebut. 

Tantangan para dai untuk berdakwah  semakin tinggi, 

di saat akses terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan  

komunikasi semakin terbuka akan tetapi di lain pihak 

profesionalisme lembaga dakwah dan para dai dituntut lebih 

baik, serta tantangan yang paling berat adalah di kala 

memanfaatkan media yang sudah menjadi industri yang 

profitable untuk tujuan dakwah, dibalik pesan-pesan yang 

disampaikan. Sebab  pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dewasa ini adalah suatu keniscayaan yang tidak 

mungkin diabaikan 

Di sinilah titik perjuangan atau jihad di bidang 

dakwah oleh para dai atau lembaga dakwah, di mana kalau 

dulu bangsa-bangsa  berjuang menguasai wilayah atau 

berjuang untuk kemerdekaan wilayahnya, sekarang orang 

mulai berjuang bidang baru yaitu informasi  agar tidak 

dikendalikan oleh yang menguasai informasi,22 dalam rangka 

membebaskan umat dari sifat-sifat kejahiliahan modern 

dengan pendekatan bil hikmah.  Menurut Sayid Quthub 

dakwah dengan metode hikmah akan terwujud apabila 

memperhatikan tiga faktor. Pertama, keadaan dan situasi 

orang-orang yang didakwahi. Kedua, ada atau ukuran materi 

dakwah yang disampaikan agar mereka tidak merasa 

keberatan dengan beban materi tersebut. Ketiga, metode 

                                                         
22Ziauddin Sardar, Information and Muslim World: A Strategy 

for 21‟st Century, 1988/Tantangan Dunia Islam Abad 21, 
(Bandung:Mizan, 1988), h. 35 
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penyampaian materi dakwah dengan membuat variasi 

sedemikian rupa yang sesuai dengan kondisi pada saat itu.23  

Pada akhir abad ke 20an di dunia muslim lahir sebuah 

kesadaran untuk membangun paradigma baru yang 

diharapkan dapat memberikan keseimbangan (sintesis) antara 

paradigma Timur dan Barat, dan sekaligus dapat menjadi 

paradigma alternative yang dapat menjembatani perbedaan 

yang cukup kontroversial antara paradigma  timur yang 

disebut-sebut paradigma yang disebut sebagai paradigma 

yang bersifat mistis, religius, serta alamiah dengan paradigma 

Barat yang bersifat positivistik, mekanistik, dan ilmiah. Di 

mana keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing.24 Memahami paradigma dan komunikasi manusia 

berarti memahami apa yang terjadi selama komunikasi 

berlangsung dan akhirnya dapat diketahui apa yang dapat 

diperbuat untuk mempengaruhi dan memaksimalkan hasil-

hasil dari kejadian tersebut.25  

Merubah paradigma berpikir dan budaya kerja adalah 

langkah strategis yang harus dimulai sekarang ini juga (tanpa 

menunda sedetikpun), yaitu agar  berorientasi kepada sasaran 

khalayak dan ummah (to client or market oriented) dengan 

pendekatan “bil hikmah wal mauizah hasanah” dan dengan 

pemanfaatan media (bi al-tadwin). Langkah strategis tersebut 

harus diimbangi dengan sumber daya yang berkualitas yang 

                                                         
23As Enjang, Dasar-dasar Ilmu Dakwah, Pendekatan Filosofis 

danPraktis (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 89. 
24Enjang As, dalam Dimensi Ilmu Dakwah, h. 85. 
25Dedy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya (Bandung: Roda 

Jaya, 2005), h. 12. 
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akan menjadi juru dakwah behind the media, behind the 

technology, behind the screen dan on the screen. Tujuannya adalah 

menyadarkan kaum muslimin, mendidik jiwa mereka dan 

membekalinya dengan ketakwaan yang cukup untuk 

memperlihatkan kepadanya keharusan menyatukan barisan.26 

Tantangan dakwah yang amat kompleks dewasa ini 

dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu: 

1. Perspektif prilaku (behaviouristic perspective). Salah satu 

tujuan dakwah adalah terjadinya perubahan prilaku 

(behaviour change) pada masyarakat yang menjadi obyek 

dakwah kepada situasi yang lebih baik. Tampaknya, sikap 

dan prilaku (behaviour) masyarakat dewasa ini hampir 

dapat dipastikan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan 

sekitarnya27. 

2. Tantangan dakwah dalam perspektif transmisi 

(transmissional perspective). Dakwah dapat diartikan sebagai 

proses penyampaian atau transmisi ajaran agama Islam 

dari da‟i sebagai sumber kepada mad‟u sebagai penerima. 
Ketika ajaran agama ditrasmisikan kepada masyarakat 

yang menjadi obyek, maka peranan media sangat 

menentukan. Ziauddin Sardar mengemukakan bahwa abad 

informasi ternyata telah menghasilkan sejumlah besar 

problem.28 Menurutnya, bagi dunia Islam, revolusi 

                                                         
26Ahmad Muhammad Ar-Rasyid,  Khittah Dakwah (Jakarta 

Robbani Press, 2005), h. 337. 
 27Qodri Azizy, Melawan Globalisasi;Reinterpretasi Ajaran Islam,  

h. 19 
28Ziauddin Sardar, Tantangan Dunia Islam Abad 21 

Menjangkau Informasi (Bandung: Mizan, 1996), h.17 
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informasi menghadirkan tantangan-tantangan khusus yang 

harus diatasi, agar umat Islam harus bisa 

memanfaatkannya untuk mencapai tujuan dakwah. 

3. Tantangan dakwah perspektif interaksi. Ketika dakwah 

dilihat sebagai bentuk komunikasi yang khas (komunikasi 

agama/Islami),) maka dengan sendirinya interaksi sosial 

akan terjadi, dan di dalamnya terbentuk norma-norma 

tertentu sesuai pesan-pesan dakwah. Yang menjadi 

tantangan dakwah dewasa ini, adalah bahwa pada saat 

yang sama masyarakat yang menjadi obyek dakwah pasti 

berinteraksi dengan pihak-pihak lain atau masyarakat 

sekitarnya yang belum tentu membawa pesan yang baik, 

bahkan mungkin sebaliknya. 

Tantangan yang dakwah yang lain setidaknya terbagi 

menjadi tiga aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek 

pribadi/internal, di mana aspek ini terletak pada diri seorang 

da‟i yang masih merasa ragu akan keberlangsungan 
dakwahnya. Aspek kedua yaitu aspek eksternal yang meliputi 

harta, kekuasaan maupun jabatan yang bisa menjadi bom 

waktu dalam berdakwah. Aspek yang terakhir yaitu aspek 

pergerakan di mana biasanya dalam realitanya Dae masih 

belum bisa bersikap profesional dalam berdakwah. Terlebih 

lagi ketika berada dalam dunia globalisasi yang semua 

kebutuhan bisa tercukupi dengan sekejap. Entah kebutuhan 

itu bisa mendukung ataupun mengganjal semuanya bisa 

didapatkan tanpa bersusah payah29 

                                                         
29Ziauddin Sardar, Tantangan Dunia Islam Abad 21 

Menjangkau Informasi, h.17 



    Tantangan Dakwah Kontemporer    129 

Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap individu 

muslim. Kegiatan dakwah yang kian hari kian mendapat 

tantangan yang sangat kompleks, mesti ditunaikan dengan 

beragam kekuatan dan potensi. Paling tidak tantangan yang 

menghadang lajunya perkembangan dakwah Islamiyah di 

Indonesia menurut karakteristiknya ada dua bagian besar, 

yaitu klasik dan kontemporer. Klasik berupa praktek-praktek 

ritual yang bercampur dengan animisme, dinamisme, 

singkritisme, dan pengakuan sebagai nabi (palsu). Sedangkan 

yang kontemporer berbentuk paham-paham keagamaan yang 

bercorak sekularisme, pluralisme, liberalism, dan feminisme. 

Gerakan-gerakan pemikiran dan aliran-aliran di atas menjadi 

problematika dakwah yang dihadapi dan harus diselesaikan 

oleh para dai dakwah dan juga organisasi-organisasi 

keagamaan. Tantangan dakwah yang akan diuraikan yang 

terkait dengan tantangan kontemporer. 

1. Sekularisme 

Sekularisme merupakan pemahaman mengenai 

aktivitas keagamaan yang muncul pada abad pertengahan. 

Paham sekuler  ini menurut M. Natsir tidak sekedar muncul 

secara alamiah sebagai akibat perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi,30 melainkan dilakukan juga secara 

aktif oleh sejumlah kalangan. Menurutnya, seperti dikutip 

oleh Adian Husaini, sekularisasi otomatis akan berdampak 

pada pendangkalan aqidah. Berkenaan dengan hal ini, 

Mohammad Natsir mengungkapkan demikian: 

                                                         
30Lihat Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran 

(Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 85 
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Proses sekularisasi yang terjadi seperti “alamiah” 
sejalan dengan perkembangan zaman di atas, rupanya 

dihidup-hidupkan oleh sekelompok orang. Saya sebut 

“dihidup-hidupkan” karena memang kita mengetahui 
ada usaha aktif untuk terjadinya proses sekularisasi ini. 

Di tahun tujuh-puluhan kita ingat adanya “gerakan 
sekularisasi” dalam rangka apa yang mereka sebut 
“pembaharuan” Islam. Demikian pula yang terjadi 
akhir-akhir ini, ada “reaktualisasi” ada 
“kontekstualisasi”, dan sebagainya. Jadi memang ada 
usaha aktif. Proses sekularisasi ini amat nyata terutama 

dalam sistem pendidikan kita. Pelajaran atau 

pemahaman agama diberikan bukan saja dalam content 

terbatas, tetapi diberikannya pelajaran lain yang isinya 

mengaburkan atau bahkan bertentangan dengan 

tujuan pendidikan manusia religius. Proses 

sekularisasi juga menggunakan jalur publikasi dan 

media massa. Baik dalam bentuk buku-buku maupun 

tulisan. Dalam kaitan ini saya mengajak pada para 

intelektual muslim khususnya untuk memikirkan 

bagaimana menghadapi arus sekularisasi ini, baik yang 

terjadi secara alamiah maupun yang disengaja.”31  

Dampak pemahaman sekuler ini yang paling nyata 

adalah hilangnya sikap amr ma‟ruf nahyi munkar. Karena 

dengan dalih hak asasi individu, orang akan semena-mena 

untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya dan 

leluasa melanggar aturan-aturan Allah. Padahal ketika 

                                                         
31Adian Husaini, Indonesia Masa Depan–Perspektif Peradaban 

Islam (Jakarta: DDII, 2009), h. 32. 
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kegiatan amr ma‟ruf nahyi munkar ditinggalkan maka yang 

terjadi adalah lenyapnya keberkahan wahyu.  Untuk itu, 

pantas bila kita diharamkan berpaham sekuler itu. Berdakwah 

kepada orang-orang sekuler kadang jauh lebih berat daripada 

berdakwah pada orang awam. 

2. Liberalisme 

Istilah liberalism berasal dari bahasa Latin, liber, yang 

artinya „bebas‟ atau „merdeka‟32.  Sebagai adjektif, kata „liberal‟ 
dipakai untuk menunjuk sikap anti feudal, anti kemapanan, 

rasional, bebas merdeka (independent), berpikiran luas lagi 

terbuka (open-minded). Dalam politik liberalism dimaknai 

sebagai sistem dan kecenderungan yang berlawanan dengan, 

dan menentang mati-matian sentralisasi dan absolutisme 

kekuasaan. Munculnya republik menggantikan kerajaan-

kerajaan konon tidak terlepas dari liberalism ini33. 

Menurut Syamsuddin Arif, pakar sejarah Barat 

biasanya menunjuk moto Revolusi Prancis pada 1789 

kebebasan, kesetaraan, persaudaraan (liberte, egalite, fraternite) 

sebagai piagam agung (magna charta) liberisme modern. 

Sebagaimana diungkapkan oleh H. Gruber, prinsip liberalism 

yang paling mendasar ialah pernyataan bahwa tunduk kepada 

otoritas apapun namanya adalah bertentangan dengan hak 

asasi, kebebasan, dan harga diri manusia yakni otoritas yang 

                                                         
32Syamsuddin Arif, “Orientalis dan Diabolisme Pemikiran”, 

(Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 85 
33Syarif Hidayat, Tantangan dakwah Kontemporer dalam 

http://pemudapesijabar.wordpress.com/artikel/syarif-hidayat/tantangan-
dakwah-kontemporer/, (tanggal 23 Januari 2014) 

http://pemudapesijabar.wordpress.com/artikel/syarif-hidayat/tantangan-dakwah-kontemporer/
http://pemudapesijabar.wordpress.com/artikel/syarif-hidayat/tantangan-dakwah-kontemporer/
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akarnya, aturannya, ukurannya, dan ketetapannya ada di luar 

dirinya.34 

Liberalism yang telah dikampanyekan sejak abad 15 M oleh 

Locke, Hume (Inggris), Rousseau, Diderot (Prancis), Lessing 

dan Kant (Jerman) ini pada tahap selanjutnya menuntut 

kebebasan individu yang seluas-luasnya, menolak klaim 

pemegang otoritas Tuhan, dan menuntut penghapusan hak-

hak istimewa gereja maupun raja35. 

Menurut Adian Husaini, munculnya liberalism yang 

seperti itu di Barat tidak terlepas dari tiga faktor.  

1. Trauma sejarah, khususnya yang berhubungan dengan 

dominasi agama (Kristen) di zaman pertengahan. Dalam 

perjalanan sejarahnya, peradaban Barat (western civilazion) 

telah mengalami masa yang pahit, yang mereka sebut 

zaman kegelapan (the dark ages). Mereka menyebutnya juga 

sebagai zaman pertengahan (the medieval ages). Zaman itu 

dimulai ketika Imperium Romawi Barat runtuh pada 476 

dan mulai munculnya Gereja Kristen sebagai institusi 

dominan dalam masyarakat Kristen Barat. Gereja yang 

mengklaim sebagai institusi resmi wakil Tuhan di muka 

bumi melakukan hegemoni terhadap kehidupan 

masyarakat dan melakukan tindakan brutal yang sangat 

tidak manusiawi. 

2. Problem teks Bibel. Masyarakat Kristen Barat menghadapi 

problem otensitas teks dengan kitabnya. Perjanjian Lama 

                                                         
34Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, h. 76. 
35Siddiq Aminullah, “Mewaspadai Sekularisme dan 

Liberalisme”  dalam Majalah Risalah No. 8 September 2009, h. 55. 



    Tantangan Dakwah Kontemporer    133 

(Hebrew Bibel) sampai saat ini tidak diketahui siapa 

penulisnya. Padahal tidak ada satu ayat pun yang 

menyebutkan bahwa Moses penulisnya. Sementara itu di 

dalam teksnya terdapat banyak kontradiksi. Demikian 

halnya dengan Perjanjian Baru (The New Testament). Ada 

dua problem terkait dengan keberadaannya, yaitu (1) tidak 

adanya dokumen Bible yang original saat ini, dan (2) 

bahan-bahan yang ada pun sekarang ini bermacam-macam, 

berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak kurang dari 

sekitar 5000 manuskrip teks Bible dalam bahasa Greek 

(Yunani), yang berbeda satu dengan lainnya. 

3. Problem teologis Kristen. Sebuah kenyataan di Barat yang 

sulit dielakkan adalah, Tuhan menjadi sesuatu yang 

problem. Menjelaskan bahwa Tuhan itu 1 dalam 3, 3 dalam 

1, dan menjelaskan apa sebenarnya hakikat Yesus, telah 

membuat seorang cendekiawan seperti Dr. C. Greonen Ofh 

“lelah” dan “menyerah”. Ia lalu menyimpulkan bahwa 
Yesus memang misterius36.  

Berangkat dari ketiga fakta di atas, wajar bila penganut 

Nasrani kemudian menjadi liberal dalam hidup dan 

keberagamaan.  

Dengan demikian, tidak berlebihan jika pada akhirnya 

liberalism yang kebablasan tersebut mengajarkan tiga hal, 

yaitu: pertama, kebebasan berpikir tanpa batas alias free 

thinking. Kedua, senantiasa meragukan dan menolak kebenaran 

alias sophisme. Dan ketiga, sikap longgar dan semena-mena 

dalam beragama (loose adherence to and free exercise of religion). 

                                                         
36Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, h. 76. 
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Yang pertama berarti kebebasan memikirkan apa saja dan 

siapa saja. “Berpikir koq dilarang,” ujar golongan ini. Yang 
kedua lebih dikenal dengan istilah „sufasta‟iyah”, yang terdiri 

dari skeptisisme, agnostisme, dan relativisme. Sementara yang 

disebut terakhir tidak lain dan tidak bukan adalah 

manisfestasi nifaq, di mana seseorang tidak mau dikatakan 

kafir walaupun dirinya sudah tidak committed lagi pada ajaran 

agama.37  

Paham liberalism lambat laun namun pasti merembes 

pada pola pikir umat Islam. Menurut Nirwan Safrin, benih 

kemunculan liberalisasi di dunia Islam bisa ditelusuri ketika 

Daulah Utsmaniyah mulai mengadopsi beberapa pemikiran 

Barat. Ketika Kerajaan ini gagal mempertahankan beberapa 

wilayah kekuasaannya, para pemegang kekuasaan telah 

berusaha membawa masuk segala kemajuan teknologi militer 

Barat ke Negara mereka. Ini disebabkan adanya dugaan 

bahwa kekalahan mereka yang mereka alami disebabkan 

lemahnya kekuatan militer mereka. Tetapi importasi alat-alat 

militer saja tidak cukup, karena mereka juga memerlukan 

tenaga-tenaga mahir untuk mengendalikan peralatan tersebut. 

Akhirnya merekapun mengirimkan putra terbaik mereka ke 

institute-institut pendidikan di Barat. Sekembalinya ke tanah 

air, mereka mendapati bahwa keahlian yang mereka miliki 

tidak dapat dipraktekkan melainkan sistem pendidikan yang 

ada juga diperbaharui. Akhirnya, dilakukan pembaruan 

pendidikan. Tapi itu saja tidak cukup, karena ia juga 

menuntut pembaruan politik. Begitulah seterusnya hingga 

                                                         
37Nashruddin Syarief, Menangkal Virus Islam Liberal 

(Bandung: Persispress, 2010), h. 5 
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akhirnya Kemal Attartuk membubarkan Daulah Islamiyah 

„Utsmaniyyah dan mendirikan Negara Turki berideologikan 

sekularisme. Proses westernisasi pun berjalan dan segala yang 

berbau agama segera dihabisi. Hamper satu abad Negara 

Turki sekular sudah berdiri namun hingga hari ini sebuah 

Turki tidak ada bedanya dengan Negara dunia ketiga yang 

lain, terbelakang dari segi pendidikan dan terpuruk dari sisi 

ekonomi.38  

Dari kasus Turki ini kita mendapat pelajaran bahwa 

sekularisasi dan liberisasi ala Barat tidak akan mengundang 

barakah hidup, sehingga alih-alih memperoleh kemajuan, 

malah yang terjadi keterpurukan dan ketertinggalan dalam 

berbagai lini kehidupan. 

C. Pluralisme 

Tantangan dakwah yang tidak kalah berbahaya selain 

sekularisme dan liberalism adalah pluralism. Karena pada 

hakikatnya ketiga istilah ini merupakan satu mata rantai yang 

saling menghubungkan antara satu dengan lainnya. 

Maksudnya, bila orang telah dihinggapi paham sekular dan 

berpola pikir liberal tentu sudah dapat ditebak, bahwa iapun 

akan menjadi pluralis dalam pandangan keberagamaan. Ia 

pasti mempunya worldview yang tidak Islami lagi. 

Menurut Anis Malim Thoha dalam Tren Pluralisme 

Agama, kata pluralism berasal dari plural yang berarti jamak 

                                                         
38Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, (Jakarta: Gema 

Insani Press), 2005, h. 28-51. Lihat juga Nashruddin Syarief, 
Menangkal Virus Islam Liberal,  h. 6-7. 



    Tantangan Dakwah Kontemporer    136 

atau lebih dari satu. Dalam kamus bahasa Inggris, pluralism 

memiliki tiga pengertian, yaitu (1) Pengertian kegerejaan, 

dengan makna sebutan untuk orang yang memegang lebih 

dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, dan atau 

memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik 

bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan. (2) Pengertian 

filosofis, yaitu sistem pemikiran yang mengakui adanya 

landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. (3) 

Pengertian sosio-politis, yaitu suatu sistem yang mengakui 

koeksistensi keragaman kelompok, baik bercorak ras, suku, 

aliran, maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-

aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara 

kelompok-kelompok tersebut. Ketika disandingkan dengan 

agama, maka pengertian pluralisme agama adalah 

koeksistensi (kondisi hidup bersama) antar-agama yang 

berbeda-beda dalam satu komunitas, dengan tetap 

mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-

masing39. 

Pluralisme agama didasarkan pada asumsi bahwa 

semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan 

yang sama. Penganut paham ini, semua agama adalah jalan 

yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Dengan kata 

lain, agama adalah persepsi relative terhadap Tuhan yang 

mutlak, sehingga dengan demikian setiap pemeluk agama 

tidak boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya 

sendiri yang benar. Bahkan, menurut Charles Kimball, salah 

satu ciri agama jahat (Emil) adalah agama yang memiliki 

                                                         
39Siddiq Aminullah, Mewaspadai Sekularisme dan Liberalisme, 

h. 58-59 
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klaim kebenaran mutlak (absolute truth claim) atas agamanya 

sendiri.40  

Pemahaman seperti ini jelas bertentangan dengan Al-

Qur‟an ayat 18 yang mengatakan bahwa agama yang diridhai 
disisi Allah hanyalah Islam. Allah berfirman: 

ْسَ ُ  َوَ ا اْا َ  َلَف اّلِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِ َّ ِ ْن بَ ْعِل َ ا ِ ّن الِليَن ِاْ َل الّلِه اْاِ
َِْْساِب    َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغً ا بَ   ْ َ ُهْم َوَ ْن َيْكُفْ  ِبَآيَاِت الّلِه َفِإّن الّلَه َس ِيُع ا

Terjemahnya:  

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah 

hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang 

telah diberi alkitab kecuali sesudah datang 

pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang 

ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir 

terhadap ayat-ayat Allah sesungguhnya Allah sangat 

cepat hisab-Nya.41  

Dengan demikian, jelas kesesatan dan kekeliruan 

pluralism agama itu. Bagi kita semua harus menjadi 

keyakinan yang sebenar-benarnya bahwa hanya Islam agama 

yang benar, dan tidak sama dengan agama-agama yang lain. 

 

 

                                                         
40Syamsuddin Arif, Oreintalisme dan Diabolisme Pemikiran, h. 

79 
41 Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, QS/3 : 19 
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D. Syi’ah 

Istilah Syi‟ah pada saat itu tidak hanya dipakai untuk 

pengikut atau kelompok Imam Ali saja, tapi pengikut atau 

kelompok Muawiyah juga disebut Syi‟ah. Argumentasi 

tersebut diperkuat dengan apa yang tertera dalam surat 

perjanjian atau Sohifah At-Tahkim (arbitrase)  antara Imam Ali 

dengan Muawiyah. Dengan demikian penyebutan kata Syi‟ah 
pada saat itu memang sudah ada, tetapi hanya dalam arti 

bahasa dan dasarnya hanya bersifat politik dan bukan 

landasan aqidah atau mazhab.  

Kemajuan IPTEK menciptakan fasilitas yang memberi 

peluang bagi pengembangan dakwah, namun antara 

tantangan dan peluang dakwah dewasa ini, agaknya tidak 

berimbang. Tantangan dakwah yang amat kompleks dewasa 

ini dapat dilihat dari minimal dari tiga perspektif, yaitu: 

1. Perspektif prilaku (behaviouristic perspective). Salah satu 

tujuan dakwah adalah terjadinya perubahan prilaku 

(behaviour change) pada masyarakat yang menjadi obyek 

dakwah kepada situasi yang lebih baik. Tampaknya, 

sikap dan prilaku (behaviour) masyarakat dewasa ini 

hampir dapat dipastikan lebih banyak dipengaruhi oleh 

keadaan sekitarnya. 

2. Perspektif transmisi (transmissional perspective). Dakwah 

dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau 

transmisi ajaran agama Islam dari da‟i sebagai sumber 

kepada mad‟u sebagai penerima. Ketika ajaran agama 

ditrasmisikan kepada masyarakat yang menjadi obyek, 

maka peranan media sangat menentukan. Ziauddin 
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Sardar mengemukakan bahwa abad informasi ternyata 

telah menghasilkan sejumlah besar problem. 

Menurutnya, bagi dunia Islam, revolusi informasi 

menghadirkan tantangan-tantangan khusus yang harus 

diatasi, agar umat Islam harus bisa memanfaatkannya 

untuk mencapai tujuan dakwah.42 

3. Perspektif interaksi. Ketika dakwah dilihat sebagai 

bentuk komunikasi yang khas (komunikasi Islami,  

maka dengan sendirinya interaksi sosial akan terjadi, 

dan di dalamnya terbentuk norma-norma tertentu sesuai 

pesan-pesan dakwah.43 Yang menjadi tantangan dakwah 

dewasa ini, adalah pada saat yang sama masyarakat 

yang menjadi obyek dakwah pasti berinteraksi dengan 

pihak-pihak lain atau masyarakat sekitarnya yang belum 

tentu membawa pesan yang baik, bahkan mungkin 

sebaliknya. 

Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan 

dakwah yang semakin hebat, baik yang bersifat internal mau-

pun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk 

kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam menda-

patkan hiburan (entertainment), kepariwisataan dan seni dalam 

arti luas, yang semakin membuka peluang munculnya 

kerawanan-kerawanan moral dan etika.  

                                                         
42Ziauddin Sardar, Information and The Muslim World: A 

Strategy for The Twenty-First Century, diterjemahkan oleh Priyono 
dengan judul Tantangan Dunia Islam Abad 21 Menjangkau Informasi. 
(Cet. VII; Bandung: Mizan, 1996), h. 16-17 

43Malik Idris, Strategi Dakwah Kontemporer (Cet.I; Makassar: 
Sawah Press, 2007) , h. 111 



    Tantangan Dakwah Kontemporer    140 

Kerawanan moral dan etik itu muncul semakin 

transparan dalam bentuk kemaksiatan karena disokong oleh 

kemajuan alat-alat teknologi informasi mutakhir seperti siaran 

televisi, keping-keping VCD, jaringan Internet, dan 

sebagainya. Kemaksiatan itu senantiasa mengalami 

peningkatan kualitas dan kuantitas, seperti maraknya 

perjudian, minum minuman keras, dan tindakan kriminal, 

serta menjamurnya tempat-tempat hiburan, siang atau malam, 

yang semua itu diawali dengan penjualan dan pendangkalan 

budaya moral dan rasa malu.  

Dari uraian-uraian di atas, dapat diprediksi bahwa 

misi dan tantangan dakwah tidaklah pernah akan semakin 

ringan, melainkan akan semakin berat dan hebat bahkan 

semakin kompleks dan melelahkan. Inilah problematika 

dakwah kita masa kini. Oleh sebab itu semuanya harus di 

menej kembali dengan manajemen dakwah yang profesional 

dan di hendel oleh tenaga-tenaga berdedikasi tinggi, mau 

berkorban dan ikhlas beramal.  

Mengingat potensi umat Islam yang potensial masih 

sangat terbatas, sementara kita harus mengakomodir segenap 

permasalahan dan tantangan yang muncul, maka ada baiknya 

kita coba memilih dan memilah mana yang tepat untuk 

diberikan skala prioritas dalam penanganannya, sehingga 

dana, tenaga, dan pikiran dapat lebih terarah, efektif, dan 

produktif dalam penggunaannya 

C. ANALISIS PROBLEMATIKA DAKWAH KONTEMPORER 

Dakwah pada era kontemporer ini dihadapkan pada 

berbagai problematika yang lain kompleks. Hal ini tidak 
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terlepas dari adanya perkembangan masyarakat yang semakin 

maju. Pada masyarakat agraris kehidupan manusia penuh 

dengan kesahajaan tentunya memiliki problematika hidup 

yang berbeda dengan masyarakat kontemporer yang 

cenderung matrealistik dan individualistik. Begitu juga 

tantangan problematika dakwah akan dihadapkan pada 

berbagai persoalan yang sesuai dengan tuntutan pada era 

sekarang. 

Pproblematika besar yang dihadapi dakwah pada era 

kontemporer ini, antara lain:  

1. Pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah 

lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral 

Communications (tabligh) sehingga aktivitas dakwah lebih 

berientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah. 

2. Problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah pada 

era sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, temporal dan 

instan, melainkan dakwah membutuhkan para dikma 

keilmuan. Dengan adanya keilmuan dakwah tentunya hal-

hal yang terkait dengan langkah strategis dan teknis dapat 

dicari rujukannya melalui teori-teori dakwah. 

3. Problem yang menyangkut sumber daya manusia. 

Aktivitas dakwah masih dilakukan sambil lalu atau 

menjadi pekerjaan sampingan. Implikasinya banyak 

bermunculan Dae yang kurang profesional, rendahnya 

penghargaan masyarakat terhadap profesi dai, dan 

lemahnya manajerial yang dilakukan oleh da‟i dalam 
mengemas kegiatan dakwah44. 

                                                         
44Lihat Abdul Basit, Wacana Dakwah Kontemporer 

(Purwokerto: stainpress, 2006), h. 67 
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Dari tiga permasalahan di atas, ada beberapa faktor 

penyebab mengapa problem ini terjadi. Jika di analisis, ada 

beberapa kemungkinan faktor penyebab “kegagalan” dakwah  
kaum muslimin sehingga dakwah tidak mampu menjadi 

problem solving permasalahan yang ada. 

1. Faktor kualitas dakwah. Dakwah yang baik adalah 

berfungsinya empat rukun dakwah, yaitu: orang yang 

menegur, orang yang ditegur, perbuatan yang ditegur dan 

esensi teguran. Jika salah satu rukun lemah, maka 

fungsionalisasi dakwah tidak akan terwujud sebagaimana 

mestinya.45  

Perbedaan kualitas dakwah antara satu Muslim 

dengan Muslim lain, yaitu ketika ada mukmin yang 

berdakwah namun tidak dari hati atau tidak memberikan 

tauladan yang baik. Terlihat bahwa ada perbedaan 

signifikan antara dakwah yang berkualitas dengan dakwah 

yang tidak berkualitas. Mengenai bagaimana 

meningkatkan kualitas dakwah akan kita terangkan pada 

sub bab berikutnya. 

2. Faktor individu dan mind set kaum Muslimin yang 

menganggap dakwah hanya sebatas ritual saja sehingga 

tidak jarang dakwah hanya sebagai pelepas kewajiban. 

Dakwah ritual sah untuk dilakukan, namun dakwah ritual 

tidak berpengaruh besar terhadap perubahan sikap dan 

prilaku. Manusia akan terjebak dalam rutinitas, sementara 

tidak ada manfaat dari apa  yang dilakukannya. Dalam hal 

ini, dakwah tidak lagi memperhatikan hasil, hanya pada 

proses. 

                                                         
45Lihat, Imam Ghazali, Ringkasan Ihya Ulumuddin (Jakarta: 

Akbar Media Eka Sarana, 2008), h. 203. 
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Problematika dakwah saat ini adalah problematika 

“gelisah”: gelisah ketika tidak melaksanakan dakwah, 

namun tidak gelisah ketika berbuat kemungkaran; gelisah 

ketika meninggalkan dakwah, namun tidak gelisah jika 

dakwahnya tidak berkualitas dan tidak berbekas kepada 

prilaku dan sikap; gelisah ketika tidak melaksanakan 

dakwah namun tidak gelisah ketika kejahatan di 

sekitarnya. Ini semua dikarenakan problematika mid set 

kaum Muslimin yang menganggap bahwa dakwah sebatas 

ritual saja tanpa memperhatikan output dari pelaksanaan 

dakwah. 

3. Tidak mentadabburi makna dakwah sehingga ia hanya 

merasa dilihat oleh Allah hanya ketika dakwah saja. Tidak 

mentadabburi dakwah akan menghantarkan kaum Muslimin 

untuk bersikap jauh dari ihsan. Implikasinya, ia akan 

merasa jauh dari Allah ketika di luar dakwah. Dampak ini 

juga mengakibatkan menjamurnya tingkat kejahatan 

karena kurang mentadabburi makna dakwah. Dan 

problematika ini adalah problem komunal di sekitar 

masyarakat.46 

4. Penyebab dakwah tidak berbekas dalam kehidupan kaum 

Muslimin adalah dakwah yang tidak mampu menjawab 

problematika ummat. Dakwah yang saat ini hanya sebatas 

himbauan yang bersifat monolog tanpa mencerna problem 

bahkan akar problematika ummat. Implikasinya dakwah 

hanya menjadi syarat bahkan pemenuhan kebutuhan 

ruhlah semata tanpa melihat akar dan tujuan serta fungsi 

utama dakwah yaitu pemecah problematika ummat. 

                                                         
46Lihat, Wahbah Az Zuhaili, Al quran Menjawab Tantangan 

Zaman , terj (Beirut: Daar Fikr, 1993), h. 186-190. 
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Dakwah secara substansial akan mencapai fungsinya 

dengan baik jika dakwah mampu menjawab problematika 

ummat yang ada. Jika antara dakwah dan problematika hanya 

berjalan sendiri tanpa ada keterkaitan maka dakwah tidak 

akan mencapai fungsinya dengan baik. Ada tiga indikator jika 

dakwah tidak mampu menyelesaikan problematika ummat: 

 

1. Subjek dakwah. 

Subjek dakwah di sini adalah pelaku dakwah yang 

berislam secara parsial dan tidak berislam secara 

menyeluruh. Subjek dakwah seperti yang tertera dalam 

Hadits di atas menjadi faktor utama kegagalan dakwah di 

tengah problematika dakwah yang tidak selesai. Oleh 

karenanya subjek dakwah idealnya memperbaiki lisan, 

perbuatan dan perasaan agar perasaan, lisan maupun 

perbuatannya sesuai dengan ajaran Islam. Termasuk ciri 

utama yang membedakan seorang da‟i yang berdakwah ke 
jalan Allah swt. adalah, bersikap ta`anni (tenang/tidak 

terburu-buru) dan tatsabbut (verifikasi/cek dan ricek) 

terhadap segala perkara yang terjadi dan semua berita yang 

ada. Maka janganlah dia bersikap tergesa-gesa sehingga 

menghukumi manusia dengan apa yang tidak ada pada 

mereka, yang dapat menyebabkan dia menyesal dan 

bersedih hati diakibatkan sikap ketergesa-gesaannya. 

Untuk itulah Allah swt. Mengingatkan, QS/49:6. 

                              

          .    
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Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah 
dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 
perbuatanmu itu.47 

 
Dalam hal ini seorang dai dituntut untuk tidak 

terburu-buru dalam menentukan sikap. Ia harus menguasai 

dan memahami setiap problematika yang ada 

dihadapannya. Dalam hal ini, dai harus memiliki profil 

berikut ini, yaitu: memiliki komitmen tauhid, istiqamah 

dan jujur, memiliki visi yang jelas, memiliki wawasan 

keislaman, memiliki kemampuan memadukan antara 

dakwah bi al-lisan dengan dakwah bi al-hal, sesuai kata 

dengan perbuatan, berdiri di atas semua paham dan aliran, 

berpikir strategis, memiliki kemampuan analisis 

interdisipliner, sanggup berbicara sesuai dengan 

kemampuan masyarakat.48 

 

2. Proses transmisi dakwah. 

Proses transmisi dakwah yang dimaksud adalah proses 

pengomunikasian dakwah. Jika dakwah berada dalam fase 

sulit maka salah satu kemungkinan penyebabnya adalah 

proses transmisi dakwah yang belum maksimal. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan banyaknya fakta pengemban 

                                                         
47 Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, QS/49 : 6 
48Syahrin Harapah Islam dan Implementasi Pemberdayaan (Cet. 

I; Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1999), h. 27 
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dakwah yang tidak memahami metode dakwah lisan yang 

baik sehingga komunikan atau pendengar tidak mampu 

memahami makna atau pesan dakwah yang diungkapkan 

oleh pengemban dakwah. Ketidakmampuan pengemban 

dakwah dalam mengomunikasikan hal ini menjadi poin 

kegagalan dakwah. Oleh karenanya pengemban dakwah 

harus memahami metode dan cara bagaimana 

mengomunikasikan pesan dakwah dengan baik, lugas dan 

logis. Proses transmisi ini diperlukan dalam menghadapi 

komunikan yang heterogen. 

 

3. Objek dakwah yang tidak bisa menerima dakwah secara 

baik. 

Kesiapan objek dakwah menjadi sasaran utama suksesnya 

dakwah. Jika komunikan tidak siap secara perasaan dan 

pikiran maka peluang gagalnya dakwah akan meningkat. 

Oleh karenanya kesiapan komunikan secara internal harus 

benar-benar menjadi pertimbangan dalam proses dakwah. 

Jika dianalisa, ada beberapa permasalahan yang 

ditemukan seputar problematika realitas dakwah: 

a. Perilaku dakwah belum berbanding lurus dengan moralitas 

Islam. Banyak orang rajin dakwah, hadir ke mesjid 

sepanjang waktu, dan melaksanakan hampir semua amalan 

sunnah namun tetap saja melakukan kemaksiatan. Di 

sinilah nampak apa yang terucap belum sejalan dengan apa 

yang diperbuat. 

Hal  fatal yang sering terjadi dalam dunia dakwah 

adalah tidak melakukan apa yang ia ucapkan dan 

sebaliknya. Problematika ini menjadi problem penting 

dalam menganalisa penyebab gagalnya dakwah di era 
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kekinian49. Diakui atau tidak, seluruh problematika yang 

ada tidak hanya menghambat laju perkembangan dakwah 

melainkan lebih dari itu, dakwah dihambat oleh beberapa 

kekuatan kemunafikan yang lain seperti godaan-godaan 

iblis, setan dalam menghambat kebaikan manusia. Namun 

pada satu sisi tidak dapat dipungkiri lemahnya metode 

dakwah juga merupakan faktor penting gagalnya 

penyebaran nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah manusia.  

b. Mengapa para shalafusholih bisa terlepas dari kemaksiatan 

dengan dakwahnya, sementara generasi kita masih 

terpuruk ke dalam kemaksiatan? Bukankah tidak ada 

perbedaan antara dakwah shalafusholih dan para generasi 

Muslim sekarang? 

c. Mengapa ada sebagian kaum Muslimin yang “gelisah” 
ketika tidak melaksanakan dakwah namun tidak gelisah 

ketika melaksanakan kemungkaran? 

 
D. SOLUSI DAKWAH KONTEMPORER 

Tantangan dakwah yang dihadapi umat Islam 

sekarang ini adalah masalah deislamisasi, pendangkalan 

akidah, pemurtadan, perusakan moral, dan pemiskinan. 

Kondisi ini memang suatu hal yang sudah terprediksi jauh 

sebelumnya.  

Ketika masyarakat memasuki era globalisasi dengan 

dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan yang 

dihadapi semakin menjadi rumit. Tantangan tersebut tidak 

mengenal ruang, batas, waktu dan lapisan masyarakat, 

                                                         
49Lihat Amin Sumawijaya, Paradidgma Qurani: Rangkaian 

ayat-ayat Suci al Quran (Jakarta: Indi Grafika, 2006), h. 121. 
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melainkan masuk ke seluruh sektor kehidupan dan hajat 

hidup manusia, termasuk pada agama. Artinya, kehidupan 

kegamaan umat manusia, tidak terkecuali Islam, di mana pun 

ia berada, akan menghadapi tantangan yang sama. Kondisi 

inilah yang dibahasakan Soejatmoko sebagai ‟agama kini 
sedang diuji dan ditantang oleh zaman‟.  

Kemajuan IPTEK menciptakan fasilitas yang banyak 

memberi peluang bagi pengembangan dakwah, namun 

tantangan dan peluang dakwah saat ini, tidak berimbang. 

Tantangan dakwah yang amat kompleks saat ini dapat dilihat 

dari dari tiga perspektif, yaitu:50  

1. Perspektif prilaku (behaviouristic perspective). Salah satu 

tujuan dakwah adalah terjadinya perubahan prilaku 

(behaviour change) pada masyarakat yang menjadi obyek 

dakwah kepada situasi yang lebih baik. Tampaknya, sikap 

dan prilaku (behaviour) masyarakat dewasa ini hampir 

dapat dipastikan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan 

sekitarnya. 

2. Perspektif  transmisi (transmissional perspective). Dakwah 

dapat diartikan sebagai proses penyampaian  atau 

transmisi ajaran agama Islam dari da‟i sebagai sumber 

kepada mad‟uw sebagai penerima. Maka, ketika ajaran-

ajaran agama ditransmisikan kepada masyarakat yang 

menjadi obyek, maka peranan media sangat menentukan. 

Bahkan mengutip Ziauddin Sardar abad informasi 

ternyata menghasilkan sejumlah problem bagi dunia 

Islam dalam tujuan dakwah. 

                                                         
50Ratnah Umar, Metode Dakwah di Era Globalisasi, dalam 

Jurnal al-Tajdid, STAIN Palopo, h. 4. 
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3. Tantangan dakwah dalam perspektif interaksi. Ketika 

dakwah dilihat sebagai bentuk komunikasi yang khas 

(komunikasi Islami), dengan sendirinya interaksi sosial 

akan terjadi, dan di dalamnya terbentuk norma-norma 

tertentu sesuai pesan-pesan dakwah. Yang menjadi 

tantangan dakwah dewasa ini, adalah bahwa pada saat 

yang sama masyarakat yang menjadi obyek dakwah pasti 

berinteraksi dengan pihak-pihak lain atau masyarakat 

sekitarnya yang belum tentu membawa pesan yang baik, 

bahkan mungkin sebaliknya. 

Secara konvensional subjek dakwah dipahami hanya 

terdiri dari da‟i (seorang mubaligh) dan pengelola dakwah,51 

yang berupa institusi atau organisasi yang menjalankan atau 

mempunyai usaha berupa kegiatan dakwah,52 namun 

seyogianya semua orang Muslim mempunyai pemahaman 

yang mendalam tentang konsep dakwah. Kaum Muslim tidak 

hanya menganggapnya sebagai implementasi dari “amr ma‟ruf 
nahi mungkar”, tapi harus membekali dirinya dengan materi 
yang cocok, mengetahui psikologis objek dakwah, memilih 

metode yang representatif, menggunakan bahasa yang 

bijaksana, dan lain sebagainya.  

Secara singkat, ada empat hal penting yang harus 

diorganisir da‟i dalam membentengi dirinya dari tren negatif 

                                                         
51Munzier Suparta dan Harjani (Ed.), Metode Dakwah 

(Jakarta: Rahmat Semesta, 2003), h. 6. 
52Achyar Eldin, Dakwah Stratejik (Jakarta: Pustaka 

Tarbiyatuna, 2003), h. 30. 
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globalisasi, seiring perkembangan masyarakat dunia, serta 

masalah manusia yang semakin kompleks,53 yaitu:  

a. Perlu adanya konsep dan strategi dakwah yang tepat 

untuk membentuk ketahanan diri dan keluarga melalui 

pengefektifan fungsi nilai-nilai agama, karena dengan 

dasar agama yang kuat dapat dijadikan filter pertama 

dan utama untuk menghadapi berbagai trend budaya 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam,  

b. Mempertahankan nilai-nilai budaya luhur yang dapat 

melestarikan tradisi positif yang pada dasarnya tidak 

bertentangan dengan paham dan ajaran agama (Islam) 

yang menanamkan nilai-nilai baik dan suci,  

c. Perlu dukungan dan keikutsertakan semua lapisan 

masyarakat untuk menciptakan dan memiliki komitmen 

yang sama dalam melihat seberapa bergunanya nilai-

nilai baru itu untuk sebuah komunitas dan kemajuan 

masyarakat, dan  

d. Kesiapan dan kematangan intelektual serta emosional 

setiap penerima message baru, apakah hal tersebut 

memang akan mendatangkan manfaat plus bagi diri dan 

lingkungannya. 

 

Faktor-faktor problematika dakwah tersebut, agar 

tidak berlarut-larut, diperlukan langkah antisipatif yang bisa 

dilakukan dalam jangka pendek sebagai berikut 54:    

                                                         
53Abd Madjid, Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era 

Globalisasi  (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 79. 
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1. Perlu pengaderan yang serius untuk memproduksi juru-

juru dakwah dengan pembagian kerja yang rapi. Ilmu 

tabligh belaka tidak cukup untuk mendukung proses 

dakwah, namun diperlukan pula berbagai penguasaan 

dalam ilmu-ilmu teknologi informasi yang paling 

mutakhir. 

2. Setiap organisasi Islam yang dalam tugas dakwah perlu 

membangun laboratorium dakwah. Dari hasil olah kreasi 

dan percobaan “Labda” ini, akan dapat diketahui masalah-

masalah riil di lapangan, agar jelas apa yang akan 

dilakukan ke depan. 

3. Proses dakwah tidak boleh lagi terbatas pada dakwah bi al-

lisân, tapi harus diperluas dengan dakwah bi al-hâl, bi al-

kitâabah (lewat tulisan), bi „al-hikmah‟ (dalam arti politik), bi 

al-iqtishadiyah  (ekonomi), dan lain sebagainya. Yang jelas, 

actions speak louder than word. 

4. Peran media massa cetak dan media elektronik harus 

dipikirkan sekarang. Media elektronik yang dapat menjadi 

wahana atau sarana dakwah perlu dimiliki oleh umat 

Islam.  

5. Merekrut remaja Indonesia adalah tugas dakwah Islam 

dalam jangka panjang. Anak-anak dan para remaja kita 

adalah aset yang tak ternilai.. 

Derasnya arus modernitas di satu sisi, dan misi 

dakwah di sisi yang lain, sudah saatnya mereformulasikan 

kembali makna dan hakikat dakwah sebagai gerakan 

perubahan sosial menuju arah yang lebih baik. Kita harus 

                                                                                                                       
54M. Amien Rais, Moralitas Politik Muhammadiyah, 

(Yogyakarta: Dinamika, 1995), h. 69. 
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secara terbuka mengakui kekurangan yang ada sekaligus 

menetapkan langkah perbaikan ke depan. 

Problematika dan analisis perbedaan pemetaan 

masalah di atas setidak-tidaknya ada beberapa solusi yang 

harus kita lakukan agar dakwah berfungsi dan mampu 

menjawab problematika keumatan. 

1. Meningkatkan kualitas dakwah. 

 Beberapa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas dakwah di antaranya menyempurnakan wudhu, 

menyempurnakan niat, menyempurnakan rukun dan 

syarat sah serta syarat wajib dakwah. Ketika ini sudah 

berjalan dengan baik, maka kita akan melangkah kepada 

solusi selanjutnya yaitu mentadabburi dakwah sehingga 

dakwah membekas dalam membentuk mind set berpikir 

ihsan.55 

Kualitas dakwah dinilai dari bagaimana dakwah diiringi 

dengan perasaan menyesal dan mengakui bahwa kita 

adalah bagian dari hamba Allah yang lemah dan tidak 

berdaya dan hanya Allah yang maha besar. 

2. Menghadirkan mind set bahwa dakwah tidak hanya sebagai 

ritual dan pelepas kewajiban, namun dakwah adalah upaya 

latihan untuk menciptakan pribadi unggul sesuai dengan 

perintah Allah. Ketika  melaksanakan dakwah, sadarilah 

bahwa dakwah adalah upaya untuk melatih diri menuju 

kualitas yang lebih baik. Persembahkan segala kebaikan 

hanya untuk Allah.56 

                                                         
55Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin... h. 19 
56Reformulasi Dakwah Melalui Metode Problem Best 

Learning, Jurnal Bimas Islam Vol.6. No.III 2013, h. 744 
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3. Selain melaksanakan dakwah dengan baik dan berkualitas, 

hal lain yang harus dipecahkan adalah bersikap ihsan. 

Yaitu sikap yang merasa diawasi oleh Allah, tidak hanya 

ketika pelaksanaan dakwah namun dalam 24 jam 

kehidupan kita. Sehingga muncul khauf dan raja; yaitu 

sikap takut kepada Allah dan sikap berharap akan 

ampunan Allah.  

4. Menjaga lingkungan agar kualitas dakwah terjaga. 

Menjaga kualitas dakwah, menjaga mind set dalam dakwah 

dan bersikap ihsan dalam kehidupan, hal lain yang harus 

dituntaskan adalah menjaga lingkungan pergaulan agar 

dakwah sebagai wahana latihan tidak terganggu oleh hal-

hal negatif.57 

Dengan beberapa masalah, analisa masalah dan solusi 

ini, maka insya”allah menggapai dakwah  fungsional dan 

aktual akan mampu dicapai dengan baik. 

                                                         
57Lihat, Subaiki, Pilar-pilar Nafsiah Islamiah (Bogor: Al Azhar 

Press, 2010), h. 50 



 

 

 

 



  

BAB V 

PARADIGMA TASAWUF AKHLAQI 

 
 

 

A. MAKNA  DAN ESENSI TASAWUF 

Esensi dan semangat spiritualitas dalam bentuk 

penghayatan nilai-nilai keislaman dalam perilaku kehidupan 

tampak nyata dalam diri Rasulullah dan para sahabat. 

Kezuhudan Nabi dan para sahabat adalah teladan sempurna 

bagi kaum sufi. Betapa mereka tidak materialistik, betapa 

miskinnya Nabi1 dan para sahabatnya. Ajaran Islam yang 

bersifat integral ini pada awalnya diaktualisir secara 

sederhana dan otentik, bahkan model keberagamaan yang 

demikian sudah menjadi ciri yang menonjol pada generasi al-

salaf al-sâlih. 

Membuat suatu rumusan tentang definisi dan batasan 

yang tepat berkaitan dengan pengertian tasawuf adalah hal 

yang tidak mudah, hal ini telah diakui oleh para ahli tasawuf. 

Keadaan demikian disebabkan oleh kecenderungan spiritual 

pada setiap pemahaman agama, aliran filsafat, dan peradaban 

dalam berbagai kurun waktu.1 Oleh karena itu, wajar apabila 

                                                         
1At-Taftazani, dalam Syamsun Ni‟am,  The Wisdom Of KH 

Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf (Surabaya: Erlangga, 2006), h. 
99. 
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setiap orang menyatakan pengalaman pribadinya dalam 

konteks pemikiran dan kepercayaan yang berkembang pada 

masyarakatnya.2 Di samping itu, karena tasawuf adalah aspek 

esoteris yang menekankan unsur batin yang sangat 

tergantung pada pengalaman spiritual masing-masing pelaku 

individu, sehingga memang wajar bila pengertian tasawuf 

yang muncul di kalangan para sufi sering kali ditemukan 

perbedaan-perbedaan.3 Begitu  juga pemahaman terhadap 

pengertian tasawuf yang dipersepsikan oleh Gus Dur. 

S. H. Nasr menyatakan bahwa tasawuf pada 

hakikatnya adalah dimensi terdalam dan esoteris dari Islam ( 

the inner and esoteric dimension of Islam ) yang bersumber dari 

al-Qur‟an dan al-Hadis. Adapun syari‟ah adalah dimensi luar 
atau eksoteris ajaran Islam. Pengamalan kedua dimensi itu 

secara seimbang merupakan keharusan dari setiap muslim, 

agar di dalam mendekatkan diri kepada Allah  menjadi 

sempurna lahir dan batin4. Sementara itu Ibn Khaldun 

menyatakan bahwa tasawuf termasuk salah satu ilmu agama 

yang baru dalam Islam. Cikal bakalnya bermula dari generasi 

pertama umat Islam, baik dari kalangan sahabat, tabiin, 

maupun generasi setelahnya. Ia adalah jalan kebenaran dan 

petunjuk yang asal usulnya adalah pemusatan diri dalam 

ibadah, pengharapan diri sepenuhnya kepada Allah, 

                                                         
2Alwi Shihab, Islam Sufistik: “Islam Pertama” dan Pengaruhnya 

hingga Kini di Indonesia (Bandung: Mizan, 2001), h. 27. 
3Syamsun Ni‟am,  The Wisdom Of KH Achmad Siddiq: 

Membumikan Tasawuf (Surabaya: Erlangga, 2006), h. 99-100. 
4Sayyid Husein Nasr, Three Muslem Sages (Cambridge: 

Havard University Press, 1969), 36 
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penjauhan diri dari kemaksiatan, serta pemisahan diri dari 

orang lain untuk berkhalwat dan beribadah5. 

a. Etimologi Tasawuf 

Nomenklatur kata tasawuf meskipun tidak disebutkan 

secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-sunnah,bukan berarti 

diharamkan penggunaan nama itu. Namun demikian tasawuf 

sendiri belum pernah ada pada  zaman Rasulullah Saw. tetapi 

sisi esensial dari tasawuf itu sudah benar-benar mengemuka 

pada waktu itu. Tasawuf  di satu sisi juga merupakan sebuah 

cabang ilmu yang berbanding lurus dengan cabang-cabang 

ilmu lain dalam khazanah peradaban Islam,  seperti: Fiqh, 

Nahwu, Mantiq, dan Balaghah. Kalau fikih fungsinya untuk 

menghukumi perkara-perkara dhahir, maka fungsi tasawuf 

adalah untuk mensterilkan hati manusia dari berbagai macam 

penyakit hati dan untuk mengantarkan manusia menuju 

keselamatan dunia dan akhirat.6 

Harun Nasution mengemukakan tentang teori 
etimologi kata sufi sebagai berikut: 

 
1. Ahl al-suffah ( الصفة أهل ), yaitu orang-orang yang ikut pindah 

dengan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. 
Kepindahan mereka mengakibatkan kehilangan harta, 
sehingga mereka secara ekonomi menjadi miskin. Mereka 
tinggal di masjid Nabi dan tidur di atas bangku batu 
dengan memakai pelana sebagai bantal. Pelana tersebut 

                                                         
5Ibn Khaldun, al-Muqaddimah (Kairo: al-Matba‟ah al-Bahiyah, 

t.t.), h.370 
6Yusuf Khathar Muhammad, al-Mausu'ah al-Yusufiyah fî 

bayâni adillah al-Sufiyah, Dar el-Taqwâ, Damascus,tt., hal.9. 
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dikenal dengan istilah shuffah. Mereka meskipun miskin, 
tetapi berhati baik dan mulia. Keadaan yang melekat pada 
dirinya adalah tidak mementingkan keduniaan dan miskin. 

2. Saf ( صف ) pertama. Istilah ini diambil dari keutamaan dan 
kemuliaan orang yang salat di saf pertama. 

3. Sufi dari kata safa ( صفي ) dan sofia yang artinya suci. Seorang 
sufi adalah orang yang disucikan. Mereka juga orang yang 
telah menyucikan dirinya melalui latihan berat dan lama. 

4. Suf ( صوف ), kain yang dibuat dari bulu, yaitu wol. Namun 
kain wol yang dipakai kaum sufi adalah wol kasar dan 
bukan wol halus seperti sekarang. Wol kasar yang dipakai 
pada waktu itu adalah simbol kesederhanaan dan 
kemiskinan. Lawannya adalah memakai sutra sebagai 
simbol kemewahan sebagaimana perilaku kalangan 
pemerintahan.7 

 

Pengertian tasawuf pada umumnya cenderung 

dimaknai dengan usaha untuk mendekatkan diri kepada 

Tuhan dengan sedekat mungkin melalui metode penyucian 

rohani maupun dengan memperbanyak amalan ibadah, 

metode penyucian diri dengan dzikir dan amalan itulah yang 

di istilahkan dengan thoriqoh atau tarekat yang di laksanakan 

oleh para murid tasawuf dengan mengikuti bimbingan dari 

sang Mursyid atau syeikh sufi 8. 

Tasawuf lebih menekankan spiritualitas dalam 

berbagai aspek oleh karena itu para ahli tasawuf, yang di 

                                                         
7Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme dalam Islam (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1990), h.57-58 
8Pengantar Ilmu Tasawuf (Sumatra Utara: Proyek 

Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, Institut Agama Islam Negri, 
1981/1982), h. 273-274. 
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sebut sufi, mempercayai keutamaan spirit ketimbang jasad, 

mempercayai dunia spiritual ketimbang dunia material. 

Bertolak dari keyakinan ini, maka muncullah cara hidup 

spiritual. Istilah tasawuf yang berasal dari kata shafa yang 

artinya kesucian, dengan artian mensucikan diri dari kotoran-

kotoran atau pengaruh-pengaruh jasmani dalam rangka 

mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Suci.9  

Memang bila ditinjau dari berbagai pengertiannya 

tasawuf tidak memiliki definisi yang sama dan sepaham di 

antara para ahli tasawuf “sufi”, semua pengertian yang ada 
itu diambil dari pola pengalaman spiritual para pelaku 

tasawuf atau yang di sebut Sufi. Kemudian, jika tasawuf 

melewati berbagai fase dan kondisi, pada tiap fase dan kondisi 

yang dilewatinya terkandung berbagai pengertian yang setiap 

fasenya hanya mencakup sebagian aspek-aspek saja, 

meskipun demikian ada satu asas tasawuf yang tidak 

diperselisihkan, yaitu, bahwa tasawuf adalah moralitas yang 

berdasarkan Islam.10  

Memang tasawuf memerlukan telaah dan penyelidikan 

yang khusus dan seksama, apalagi bila spiritualitas dikaitkan 

dengan tasawuf, kedua-duanya menggerakkan potensi diri 

kepada sesuatu yang lebih baik dan bermoral. Potensi inilah 

yang akan memberikan makna tertentu dalam suatu 

tindakan.11  Tasawuf yang dipraktekkan dengan benar dan 

                                                         
9Mulyadi Kartanegara, Menyelami lubuk Tasawuf (Jakarta: 

Erlangga, 2006), h.2-4 
10Abu al-Wafa‟ al-Ghanimi, Sufi dari Zaman ke Zaman, pen.,  

Ahmad Rofi‟ Utsmani (Bandung: Pustaka, 1985), h. 10. 
11Said Agil Siroj, Tasawuf sebagai kritik Sosial: Mengedepankan 
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tepat akan menjadi metode yang efektif dan impresif untuk 

menghadapi tantangan zaman. Bagi kaum sufi, apapun 

zamannya atau bagaimanapun gejolak di dunia ini, semuanya 

akan dihadapi dengan pikiran yang jernih, suasana hati yang 

dingin, objektif, dan penuh ketenangan. Kita tahu dalam 

sejarah, pergumulan nyata kalangan sufi yang mampu 

menyeimbangkan antara kebutuhan nyata dan kebutuhan 

spiritual.  

Dengan demikian, tasawuf justru mengaitkan 

kehidupan individu dengan masyarakatnya, sehingga 

bermakna positif bukan negatif12. Namun para ahli tetap 

berupaya merumuskan definisi ”tasawuf” yang didasarkan 
pada satu asas yang disepakati, yaitu moralitas yang 

berdasarkan Islam.  

b. Terminologi Tasawuf 

Pencarian akar kata tasawuf sebagai upaya awal untuk 

mendefinisikan tasawuf ternyata sulit untuk menarik suatu 

kesimpulan. Hal itu berpangkal pada esensi tasawuf sebagai 

pengalaman rohani yang hampir tidak mungkin dijelaskan 

secara tepat melalui bahasa lisan, masing-masing orang 

berbeda-beda pengalaman dan penghayatannya sehingga 

pengungkapannya juga berbeda. Maka muncullah definisi 

tasawuf sebanyak orang yang mencoba menginformasikan 

pengalaman rohaniahnya. 

                                                                                                                       
Islam sebagai Inspirasi bukan Aspirasi (Bandung: Mizan, 2006), h. 49-50. 

12At-Taftazani, dalam Syamsun Ni‟am,  The Wisdom Of KH 
Achmad Siddiq: Membumikan Tasawu,  h, 7 
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1. Junaid al-Baghdadi mengatakan tasawuf adalah 
membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan 
kebanyakan makhluk, berjuang menanggalkan budi, 
memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, 
menjauhi segala seruan dari hawa nafsu, menghendaki 
sifat-sifat suci kerohanian, dan bergantung pada ilmu-ilmu 
haqiqat, memakai barang yang terlebih penting dan 
terlebih kekal, menaburkan nasihat kepada sesama umat, 
memegang teguh janji dengan Allah dalam segala haqiqat, 
dan mengikuti contoh Rasulullah dalam segala syariat.13  

2. Harun Nasution, tasawuf adalah usaha untuk 
mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya.14 Ini 
berarti bahwa tasawuf di samping untuk memperbaiki 
akhlak sekaligus untuk bertaqarrub kepada Allah. Tasawuf 
yang demikian adalah tasawuf yang sepenuhnya 
diselaraskan dengan pertimbangan ilmu syariat. Tasawuf 
dan syariat adalah dua ilmu yang saling berhubungan erat, 
keduanya merupakan perwujudan kesadaran iman yang 
mendalam, yakni syariat yang mencerminkan perwujudan 
pengamalan iman pada aspek batiniah. 

3. Abu Bakar Aceh, tasawuf dapat diartikan mencari jalan 
untuk memperoleh kecintaan dan kesempurnaan rohani.15 

Maksudnya yaitu untuk meningkatkan jiwa seorang 
manusia, secara moral, lewat latihan-latihan praktis 
tertentu dan untuk menyatakan pemenuhan fana dalam 
realitas yang tertinggi serta pengetahuan tentang-Nya 
secara intuitif, tidak secara rasional, yang buahnya ialah 

                                                         
13Hamka, Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad (Cet. IV; 

1906), h. 78., dalam M Zain Abdullah, Dzikir dan Tasawuf (Solo: 
Qaula, 2007), h. 11-12. 

14Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam, h. 62 
15Abu Bakar Aceh, Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf  

(Cet.VII; Solo:Ramadhani, 1993), h. 28. 
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kebahagiaan rohaniah, yang hakikat realitasnya sulit 
diungkapkan dengan kata-kata, sebab karakternya 
bercorak intuitif dan subyektif. 

4. Dzun Nun al-Misri, berpendapat bahwa sufi adalah orang 
yang di dalam hidupnya tidak disusahkan dengan 
permintaan dan tidak pula dicemaskan dengan 
terampasnya barang. Selanjutnya al-Misri juga mengatakan 
bahwa mereka itu merupakan komunitas yang 
mendahulukan Allah di atas segalanya, sehingga Allah pun 
mendahulukan mereka di atas segalanya.16  

5. Ibrahim Basyuni sarjana muslim berkebangsaan Mesir 
mengategorikan pengertian tasawuf pada tiga hal: 17  
 

a) Al Bidayah 

Al-bidayat, yaitu prinsip awal tumbuhnya tasawuf 

sebagai manifestasi dari kesadaran spiritual manusia tentang 

dirinya sebagai makhluk Tuhan, sehingga mendorong para 

sufi untuk memusatkan perhatiannya dalam beribadah 

kepada khaliknya, yang dibarengi dengan kehidupan 

asketisme ( zuhud) dengan tujuan utama pembinaan moral. 

Berangkat dari prinsip Al-bidayat di atas, tasawuf didefinisikan 

sebagai upaya memahami hakikat Allah, seraya melupakan 

kehidupan duniawi. Definisi lain mengatakan, bahwa tasawuf 

adalah usaha mengisi hati dengan selalu mengingat kepada 

                                                         
16Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi, Al-Luma‟ (Mesir: Dar al- Kutub 

al-Hadithah, 1960), h.45-46. 

17Yunasril Ali, Ensiklopedi Tematis: Dunia Islam, Jil. IV.,Taufik 
Abdullah dkk. (ed.), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 140. 
Lihat juga Amin Syukur, Menggugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggung 
Jawab Sosial Abad 21  (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 1999), h.11-16. 
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Allah yang merupakan landasan lahirnya ajaran hubb ( cinta 

ilahi). 

Bidayah adalah permulaan petunjuk ke jalan Allah swt. 

Yaitu jalan dalam bentuk rasa pada jiwa yang merasa rindu 

kepada Allah swt. Kerinduan atau cinta tersebut akan 

menimbulkan makrifat atau pengetahuan kepada Allah swt. 

Contoh: Pertalian amal/perbuatan yang lahir dan jiwa,  dalam 

bidayah menyempurnakan jiwa sehingga tercapai kepuasan 

rohani dalam hubungan kepada Allah swt. (HabluminAllah) 

dan hubungan dengan manusia (Hablun minan Nas). Caranya 

dengan senantiasa beribadah lahir yang dihubungkan secara 

ikhlas kepada Allah swt. semata. Kepuasan rohani akan 

terbina secara berangsur-angsur apabila dilakukan dengan 

istiqamah. 

Kelompok ini merasakan fitrahnya bahwa yang wujud 

itu tidak terbatas pada sesuatu yang terlihat saja. Di balik yang 

terlihat, ternyata masih ada wujud yang lebih sempurna yang 

selalu dirindukan oleh ruh manusia. Yaitu Allah, Tuhan 

semesta alam. Tabir yang memisahkan antara manusia dengan 

wujud yang sempurna itu sedikit demi sedikit akan hilang jika 

seseorang sering bertafakur dan mengenal dirinya serta 

mengurangi keinginan nafsu jasmaninya. Tabir pemisah itu 

akan terkuak jika hati seseorang akan penuh dengan limpahan 

cahaya atau nur yang akan membangkitkan perasaan dan 

kesungguhan serta membawanya kepada ketenangan jiwa 

yang sempurna. 

Ma‟ruf al Kharki (W. 200 H),yang mendefinisikan Al 

Bidayah adalah upaya mengambil hakikat dari kehidupan dan 
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putus asa terhadap apa yang ada di tangan makhluk, 

sedangkan Abu Turab al-Nakhsabi (W. 245 H). berpendapat 

bahwa sufi sejati tidak akan terkotori oleh apapun, justru dia 

akan membersihkan sesuatu.18 

b) Al Mujahadat 

Setiap manusia diamanahkan oleh Allah swt untuk 

berjuang di jalan-Nya. Maksud jihad disini adalah  proses 

berjuang tadi. Sebenarnya berjuang bukan berarti berperang 

saja. Tetapi melaksanakan amar ma‟aruf nahi munkar sudah 

merupakan perjuangan. Amalan untuk membersihkan rohani 

hendaklah berlandaskan syariat, tidak ada  pengecualian. 

Tanpa syariat, tasawuf tidak akan bermakna. Contohnya, 

orang yang baik perilaku atau jiwanya yang suka bersedekah 

dan sebagainya tetapi tidak melaksanakan shalat, zakat, puasa 

dan menunaikan haji, maka ia bukanlah merupakan seorang 

muslim dalam arti yang sebenarnya. Ada juga orang yang 

mengaku pengamal tasawuf atau sufi tetapi menyatakan tidak 

perlu shalat, zakat, puasa dan sebagainya yang ditetapkan 

oleh syariat. Orang seperti ini akan berbahaya karena ia sudah 

sesat dan boleh jadi dia akan menyesatkan orang lain. 

Sufi kelompok ini mencoba menghiasi diri dengan 

sesuatu perbuatan yang diingini oleh agama dan kebiasaan 

yang mulia. Ada dua orang tokoh dari kelompok ini, Abu 

Muhammad al-Jariri, yang mengatakan bahwa tasawuf adalah 

memasuki suatu akhlak sunni dan keluar dari semua makhluk 

rendah, dan Samnun al Muhib: yang mengatakan tasawuf 

                                                         
18Solihin dan Rosyid Anwar, Akhlak Tasawuf, Manusia, Etika, 

dan Makna Hidup (Cet. I; Bandung: Nuansa, 2005), h.152 
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adalah suatu keyakinan bahwa “Engkau tidak memiliki 
sesuatu dan tidak dimiliki sesuatu”.19 Dengan demikian 

tasawuf, adalah ilmu yang mengajarkan sifat manusia dari 

sifat-sifat tercela agar menjadi baik dan luhur, sehingga 

hatinya menjadi benar dan lurus dalam menuju ke jalan Allah 

swt. 

c) Al Mudzaqah 

Al Mudzaqah adalah hasil yang diharapkan dari 

mengamalkan tasawuf. Kehidupan tasawuf menurut 

kelompok ini adalah segala kemauan ditundukkan untuk 

melarut dalam kehendak Tuhan dengan jalan rindu (al isyq) 

dan intuisi (al wajd). Segala umur, kegiatan, hati semuanya 

dikerahkan sehingga hubungannya dengan Allah terasa lebih 

kuat dan bersih. Tokoh yang mendeskripsikan kelompok ini 

adalah Abu Husain al-Muzyu, yang mengatakan tasawuf 

adalah berserah diri secara bulat kepada al Haq. Sedangkan al 

Junaid, mengatakan tasawuf adalah sikap seseorang yang 

merasa selalu bersama Allah tanpa penghubung. Tasawuf 

adalah keluar dari pekerti yang tercela dan masuk kepada 

budi pekerti yang terpuji.20 

Ketiga definisi di atas jika dihubungkan satu dengan 

yang lain, maka tasawuf pada intinya adalah upaya untuk 

melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat 

                                                         
19Solihin dan Rosyid Anwar, Akhlak Tasawuf, Manusia, Etika, 

dan Makna Hidup, h.153  
20Solihin dan Rosyid Anwar, Akhlak Tasawuf, Manusia, Etika, 

dan Makna Hidup, h.153 
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membebaskan seseorang dari pengaruh kehidupan dunia 

sehingga dia dapat dekat dengan Allah. 

Dengan demikian nampak jelas bahwa tasawuf sebagai 

ilmu agama, khusus berkaitan dengan aspek-aspek moral 

serta tingkah laku yang merupakan substansi Islam. Hakikat 

tasawuf adalah keadaan lain yang lebih baik dan lebih 

sempurna, yakni suatu perpindahan dari alam kebendaan 

kepada alam rohani. 

Berdasarkan kajian terhadap tasawuf dari berbagai 

alirannya, ternyata tasawuf memiliki lima ciri khas atau 

karakteristik yaitu: Pertama: bahwa semua aliran tasawuf 

memiliki obsesi kedamaian dan kebahagiaan spiritual yang 

abadi. Tasawuf berfungsi sebagai pengendali berbagai 

kekuatan yang merusak keseimbangan daya dan getaran jiwa 

sehingga ia bebas dari pengaruh di luar hakikat dirinya. 

Kedua: Tasawuf semacam pengetahuan langsung yang didapat 

melalui tanggapan intuisi. Bahwa mencari hakikat kebenaran 

melalui penyingkapan tabir penghalang yang mengantarai 

sufi dengan realitas itu. Dengan terbukanya tirai penghalang 

maka sufi dapat melihat langsung dan merasakan realitas itu. 

Ketiga: Bahwa untuk meningkatkan kualitas moral yakni 

pemurnian jiwa melalui serial latihan yang keras dan 

berkelanjutan. Keempat: peleburan diri dengan sifat-sifat 

Tuhan atau penyatuan diri dengan-Nya dalam realitas yang 

tunggal. Kelima: pengungkapan pengalaman yang digunakan 

selalu memuat makna ganda, tetapi yang dimaksudkan 
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biasanya adalah makna apa yang ia rasa dan alami bukan arti 

harfiahnya, disebut sathohat (perasaan yang meluap).21 

Jadi, apa yang diajarkan tasawuf tidak lain adalah 

bagaimana menyembah Tuhan dalam suatu kesadaran penuh 

bahwa kita berada di dekat-Nya, sehingga kita melihat-Nya, 

atau bahwa Ia senantiasa mengawasi kita, dan kita senantiasa 

berdiri  di hadapan-Nya. Intisari dari mistisisme atau sufisme 

adalah kesadaran adanya komunikasi dan dialog antara ruh 

manusia dengan Tuhan dengan mengasingkan diri atau 

berkontemplasi22. Konteks dinamika tasawuf dengan jalan 

kontemplasi akan dapat tampil dalam segala aspek 

kehidupan, bukan dengan pengasingan diri an sich, sehingga 

memungkinkan diterapkan oleh siapa saja, tanpa harus 

meninggalkan peran-perannya dalam kehidupan duniawi, 

seperti sebagai pendidik, pejabat, pedagang, dan lain 

sebagainya. Tasawuf bukan berarti pelarian diri dari 

kenyataan hidup, tetapi ia merupakan usaha mempersenjatai 

diri dengan nilai-nilai rohaniah yang akan menegakkannya 

pada saat menghadapi kehidupan materialistis, dan juga 

untuk merealisasikan keseimbangan jiwanya, sehingga timbul 

kemampuan menghadapi berbagai kesulitan atau masalah 

hidup. 

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa esensi 

tasawuf terletak pada pengejawantahan dari ajaran tentang 

Ihsan, salah satu dari tiga serangkai dari ajaran Islam yaitu 

                                                         
21A. Rivay Siregar, Tasawuf : Dari Sufisme Klasik ke Neo-

Sufisme, h 35-36  
22Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam, h. 56 
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Islam itu sendiri, Iman dan Ihsan. Esoterisme sufi adalah 

perwujudan dari sabda Nabi sendiri, bahwa Ihsan adalah 

keadaan di mana ketika kita menyembah Allah seolah-olah 

kita melihat-Nya dan kalaupun kita tidak melihat-Nya, maka 

Dia yang melihat kita. Apa yang diajarkan tasawuf tidak lain 

adalah bagaimana menyembah Allah dengan suatu kesadaran 

penuh bahwa kita berada di dekat-Nya, sehingga kita 

“melihat”-Nya atau bahwa Dia senantiasa mengawasi kita dan 

kita senantiasa berdiri di hadapan-Nya. 

B. TASAWUF AKHLAKI DI ERA MODERNISASI 

1. Urgensi Tasawuf 

Tasawuf jika ditelaah secara mendalam, sebenarnya 

memiliki aspek-aspek strategis yang potensial dalam segala 

sendi kehidupan manusia, tetapi esensi tersebut akan sia-sia 

apabila umat Islam sendiri tidak mampu memanfaatkan 

“essence of values” dari tasawuf dengan sebaik-baiknya. Pada 

garis besarnya, tasawuf mempunyai peranan dan fungsi yang 

vital dalam pengembangan hidup manusia dengan segala 

amalan-amalan yang ada. Hal ini disebabkan karena umat 

manusia bukan hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan 

materi saja, tetapi juga memerlukan kebutuhan batin. 

Nasib agama Islam di zaman modern ini juga sangat 

ditentukan oleh sejauh mana kemampuan umat Islam 

merespons secara tepat tuntutan dan perubahan sejarah yang 

terjadi di era modern. Sebagaimana pendapat Dadang 

Rahmad, bahwa fenomena munculnya tasawuf pada zaman 

modern ini merupakan salah satu usaha reinterpretasi dan 

reaktualisasi tertentu kepada ajaran agama Islam, dengan 
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tujuan agar tidak saja menjadi relevan bagi kehidupan 

modern, tetapi juga untuk mengefektifkan fungsinya sebagai 

“sumber makna hidup” bagi pemeluknya.23 

Di tengah-tengah situasi masyarakat yang cenderung 

mengarah kepada dekadensi akhlak seperti dengan 

munculnya gejala-gejala yang mulai nampak saat ini dan 

dampak  negatifnya mulai terasa dalam kehidupan, masalah 

tasawuf mulai mendapatkan perhatian dan dituntut 

peranannya untuk terlibat secara aktif mengatasi masalah-

masalah tersebut. Terjadinya kebakaran hutan dengan segala 

akibatnya yang merugikan, praktek pengguguran kandungan 

(aborsi), pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, 

penyalahgunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas yang 

mengarah pada perilaku penyimpangan seksual, penimbunan 

harta kekayaan dengan dampaknya yang menjurus pada 

kesenjangan sosial, disia-siakannya masalah keadilan dan lain 

sebagainya adalah bermula dari kekotoran jiwa manusia, yaitu 

jiwa yang jauh dari bimbingan Tuhan, yang disebabkan ia 

tidak pernah mencoba mendekati-Nya. 

Untuk mengatasi masalah ini tasawuflah yang 

memiliki potensi dan otoritas, karena di dalam tasawuf dibina 

secara intensif tentang cara-cara agar seseorang selalu 

merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Dengan cara 

demikian. Ia akan malu berbuat menyimpang, karena merasa 

diperhatikan oleh Tuhan.24 

                                                         
23Dadang Kahmad, Tarekat dalam Islam: Spiritualitas 

Masyarakat Modern, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 70 
24Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja 
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Dengan mengimplementasikan ajaran-ajaran tasawuf, 

maka manusia akan sadar bahwa semua yang ada di dunia ini 

(termasuk eksistensi ilmu pengetahuan dan teknologi modern) 

tidak lain adalah milik Allah. Dengan demikian, maka 

eksistensi modernisasi harus dimanfaatkan dalam batas-batas 

kepentingan ilahiyah yakni digunakan sebesar-besarnya 

untuk kepentingan manusia, bukan justru sebaliknya, 

membuat kerusakan di dunia. Modernisasi dapat 

mengantarkan manusia ke tingkat religiusitas yang agung, 

yakni pencarian terus menerus bentuk-bentuk baru, baik 

lewat usaha kreatif maupun kemampuan penalaran. 

Kreativitas tersebut menganjurkan manusia untuk 

memikirkan masalah modernisasi dan terus 

meningkatkannya. 

2. Akhlak dan Modernisasi 

Esensi agama Islam adalah akhlak, yaitu akhlak antara 

seorang hamba dengan Tuhannya, antara seorang dengan 

dirinya sendiri, antara dia dengan orang lain, termasuk 

anggota masyarakat dengan lingkungannya. Akhlak yang 

terjalin dalam hubungan antar hamba dengan Tuhan 

menegasikan berbagai akhlak yang buruk, seperti tamak, 

rakus, gila harta, menindas, mengabdikan diri kepada selain 

khalik, membiarkan orang yang lemah dan berkhianat. Namun 

sebaliknya, mengedepankan akhlak kebajikan (terpuji) bisa 

menambah kesempurnaan iman seseorang, karena seorang 

mukmin yang sempurna adalah mereka yang paling 

                                                                                                                       
Grafindo Persada, 2000), h. 279 
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sempurna akhlaknya. Dalam agama Islam hal tersebut bisa 

dicapai, setelah seseorang beriman-percaya pada rukun Iman 

dan juga menjalankan syariat Islam sebagaimana dalam rukun 

Islam. Jadi tiga komponen utama dari ajaran Islam, yakni 

Iman, Islam dan Ihsan harus seiring dan sejalan dalam 

kehidupan seorang muslim. 

Akhlak seseorang dengan sendirinya melahirkan 

tindakan positif bagi dirinya, seperti menjaga kesehatan jiwa 

dan raga, menjaga fitrah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhan ruh dan jasmani. Dengan demikian, krisis spiritual 

tidak akan terjadi padanya. Selanjutnya akhlak yang terjalin 

pada hubungan antara seorang dengan orang lain, 

menyebabkan keharmonisan, kedamaian dan keselarasan 

dalam hidup yang dapat mencegah, mengobati berbagai krisis 

(spiritual, akhlak dan budaya). 

Tercerabutnya akar spiritualitas dari panggung 

kehidupan, salah satunya disebabkan oleh pola hidup global 

yang serba dilayani perangkat teknologi yang serba otomat. 

Kondisi seperti ini kemudian menimbulkan berbagai kritik 

dan usaha pencarian paradigma baru yang diharapkan 

membawa kesadaran untuk hidup bermakna. “Organized 
religion”–yang dilihat sebelah mata hanya pada aspek 

formalnya–tidak selamanya dianggap dapat berikan terapi 

kehampaan dan kegersangan hidup. Dari kondisi ini, 

kemudian timbul gejala pencarian makna hidup dan 

pemenuhan diri yang sarat dengan spiritualitas. Upaya ini 

diharapkan dapat mengatasi derita alienasi manusia modern. 
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Umat manusia telah terbentuk, sebagaimana produk 

industri itu sendiri. Tak ada lagi keunikan; yang ada hanyalah 

kekakuan yang seragam sehingga secara sadar atau tidak 

sadar, manusia berangsur-angsur kehilangan asas 

kemerdekaannya. Padahal itulah yang dijadikan tumpuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Itikad dikembangkannya 

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pembebasan 

keterbatasan manusia, justru menghadirkan kerumitan hidup 

dan kegelapan ruang spiritual. Waktu yang berjalan telah 

dianggap terlampau cepat berlalu tanpa makna, tanpa 

membawa penyelesaian masalah hidup yang direncanakan.  

Manusia terpacu oleh situasi mekanistis yang telah 

diciptakannya sendiri sehingga kehilangan waktu untuk 

merenungkan ayat-ayat Allah dan makna hidupnya. Manusia 

telah kehilangan kontak secara manusiawi dalam tata 

hubungan antar manusia karena manusia telah menjadi 

egoistis. Manusia kehilangan kontak dengan alam, sehingga 

menimbulkan kerusakan lingkungan menjadi masalah utama 

dalam hidup modern. Manusia telah kehilangan orientasi, 

tidak tahu ke mana arah hidup tertuju. Di sinilah manusia 

telah kehilangan segala-galanya.25 

Dalam perjalanan umat manusia menuju masyarakat 

industrial seperti yang diuraikan terdahulu, proses yang 

menyertainya akan menimbulkan pergeseran nilai dan 

benturan budaya yang tidak dapat dielakkan karena memang 

budaya santai dari masyarakat agraris yang bertenaga hewani 

                                                         
25Dadang Kahmad, Sosiologi Agama  (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 198 
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berlainan dengan budaya tepat waktu pada masyarakat 

industrial yang tenaganya serba mesin, dan nilai-nilai bergeser 

pada saat wanita, yang semula sangat terikat dengan rumah 

dan keluarga, merasa bebas menggunakan kendaraan 

bermesin sebagai sarana transportasi dan pesawat telepon 

sebagai alat komunikasi. Dengan keimanan dan ketakwaan 

dapatlah dipilih nilai-nilai baru dan budaya baru yang sesuai 

dengan ajaran agama.26 

Keterkaitan manusia modern kepada dunia spiritual, 

pada intinya ingin mencari keseimbangan baru dalam hidup. 

Kaum eksistensialisme, misalnya memandang manusia pada 

dasarnya ingin kembali pada kemerdekaannya yang telah 

tereduksi dalam kehidupan modern. Kehidupan modern 

dalam perspektif tersebut dapat dicapai apabila manusia 

senantiasa melakukan transformasi di segala bidang 

kehidupan. 

3. Tasawuf dan Akhlak 

Tasawuf berarti semangat Islam, sebab semua hukum 

Islam berdasarkan landasan akhlak. Dalam hal ini Hamka 

menyebutnya sebagai “tasawuf modern”, yaitu “keluar dari 
budi pekerti yang tercela dan masuk kepada budi pekerti yang 

terpuji”. Maksudnya adalah membersihkan jiwa, mendidik 
dan mempertinggi derajat budi, menekankan segala kelobaan 

dan kerakusan, memerangi syahwat yang berlebihan dari 

keperluan untuk kesentosaan diri. Kemudian tasawuf 

                                                         
26Achmad Baiquni, Al-Qur‟an; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), h. 154 
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“akhlak” ini dari awalnya, dalam beberapa aspek utama, 

bahkan mengatur untuk mengikat doktrin al-Qur‟an. 
Kenyataannya, untuk menyebutnya “akhlak” merupakan 
penyalahgunaan istilah. Akhlak menguasai hubungan intra-

manusia dan akhlakitas al-Qur‟an melakukan ini dengan sense 

of presence of God (rasa kehadiran Tuhan) yang kuat.27 

Tetapi doktrin sufi terhadap perasaan berdosa dan 

pengangkatan diri yang bersifat asketisme membalikkan 

akhlak positif al-Qur‟an ini ke dalam perjuangan melawan 

diri. Manusia dituntut bergulat dengan dirinya. Dimensi 

hubungan intra-manusia, yang merupakan inti dari akhlak al-

Qur‟an, secara praktis dihapus. Jika ini tidak terjadi, tasawuf 

akan menjadi aset spiritual Islam yang sangat positif.28 

Sebenarnya dalam wacana intelektual pun ada satu konsep 

paham tasawuf yang tetap mempertahankan esensi awal dari 

tasawuf, yaitu akhlak. Itu sebabnya dapat disebut „ tasawuf 
akhlaki‟. Perlu ditegaskan di sini, mengapa “akhlak” disebut 
esensi awal dari tasawuf, karena arahnya adalah 

melaksanakan hidup “sederhana” dan sikap hidup ini pada 
akhirnya membuahkan tindakan akhlak.   

Esensi dari tasawuf akhlaki dalam kehidupan 

masyarakat modern memiliki fungsi sebagai berikut: 

 

 

                                                         
27Hamka, Tasawuf Modern (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1996), 

h. 7.  
28Fazlur Rahman, Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi 

Fundamentalis Islam, terj. Aan Fahmia, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2000), h. 154  
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1. Pendidikan Akhlak–Spiritual 

Kebangkitan spiritualitas terjadi di mana-mana, baik di 

Barat maupun dunia Islam. Di dunia Barat, kecenderungan 

untuk kembali pada spiritualitas ditandai dengan semakin 

merebaknya gerakan fundamentalisme agama dan 

kerohanian, terlepas dari gerakan ini menimbulkan 

persoalan psikologis maupun sosiologis. Sementara di 

kalangan umat Islam ditandai dengan berbagai artikulasi 

keagamaan seperti fundamentalisme Islam, yang ekstrem 

dan menakutkan sampai pada bentuk artikulasi esoterik 

seperti akhir-akhir ini menggejala, yaitu gerakan sufisme 

(tasawuf). 

Kebangkitan agama juga bisa ditandai dengan 

kebangkitan spiritual. Akibat proses modernisasi yang 

membawa dampak krisis batin manusia, maka orang 

cenderung mencari ketenangan dengan masuk ke dalam 

dunia sufi. Gejala bangkitnya sufisme itu bisa dilihat dalam 

hampir semua lapisan masyarakat muslim. Di negara-

negara Barat, kelompok-kelompok tasawuf dan tarekat 

menjadi daya tarik orang memeluk Islam. Ketertarikan 

terhadap spiritualisme Islam itu bukan saja ditunjukkan 

oleh massa tetapi juga kalangan elit intelektual, seperti 

Sayyed Naquib Alatas, Sayyed Hossein Nasr, Martin Lings, 

Hamid Algar dan Mohammad Asad (Lepold Weiss).29 

                                                         
29Syafiq A. Mughni, Nilai-nilai Islam : Perumusan Ajaran dan 

Upaya Aktualisasi  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 258. 
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Masyarakat Barat kini bisa dijadikan contoh, mereka 

kini sedang meringkuk dalam penyakit jiwa. Penyakit 

akhlak yang penuh dengan dosa dan kerusuhan 

masyarakatnya yang materialistis di permukaan bumi 

penuh oleh kemarahan yang merupakan masyarakat celaka 

dan sengsara.30 Akan tetapi, pada kenyataannya, 

rasionalisme, materialisme, sekularisme, tidak menambah 

kebahagiaan hidup, justru menimbulkan dehumanisasi yang 

berakibat pada kegelisahan hidup. Lebih jauh, para 

ilmuwan menyebut era tercerabutnya nilai-nilai humanis 

sebagai the age anxiety (abad kecemasan). Gejalanya antara 

lain, munculnya krisis dalam setiap aspek kehidupan 

manusia. Mulai dari lingkungan akibat pencemaran 

industri, perubahan tata nilai, peperangan, lunturnya nilai-

nilai tradisi dan penghayatan agama sebagai efek samping 

teknologi dan industri-modernisasi, serta munculnya 

berbagai penyakit yang mengerikan dan sulit 

disembuhkan. Semua gejala tersebut menjadi momok bagi 

masyarakat modern. 

Masyarakat modern dihantui akan kecemasan, 

kegelisahan, frustrasi, depresi, kehilangan semangat hidup 

dan penyakit psikosomatis lainnya, khususnya di kota-kota 

besar. Di mana beban psikologis ini sudah begitu 

mewabah. Sehingga banyak orang modern menderita 

eksistensial vacuun (kehampaan hidup) yang diakibatkan 

                                                         
30Kahar Masyhur, Membina Akhlak dan Akhlak  (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1994), h. 136.  
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oleh rasa hidup tak bermakna.31 Untuk menanggulangi 

penyakit tersebut banyak upaya yang mereka lakukan, 

antara lain, konsultasi dengan berbagai ahli; dokter, 

psikolog, psikiater dan sebagainya. Ada juga yang lari dari 

kenyataan dengan minum-minuman keras, mengonsumsi 

obat-obat terlarang dan perilaku yang menyimpang dari 

norma-norma agama. Tetapi tak jarang pula, mereka 

kembali ke pangkuan agama, yang mereka wujudkan 

dengan mengikuti pengajian-pengajian dan menjalankan 

ajaran tasawuf. Tasawuf menjadi tempat berteduh bagi 

orang-orang modern. Tasawuf menawarkan kekayaan 

spiritual yang bernilai tinggi. Lantas tasawuf banyak 

diburu orang. Orang-orang baru sadar akan urgensi 

pemenuhan spiritualitas. 

Penjelasan tersebut, jelaslah bahwa tasawuf 

mempunyai arti penting bagi manusia modern, di mana 

tasawuf mengingatkan manusia bahwa dirinya bukanlah 

sebuah robot, melainkan makhluk jasmaniah dan rohaniah. 

Keduanya tidak bisa dipisahkan, sebagai makhluk dualitas 

ini, manusia mempunyai potensi untuk berhubungan 

dengan dunia materi dan dunia spiritual. Meminjam istilah 

Jalaluddin Rahmat sebagaimana dikutip Sulaiman al-

Kumayi, manusia adalah “radio dua band” yang mampu 

menangkap gelombang panjang dan gelombang pendek. Ia 

mampu menangkap hukum-hukum alam di balik gejala-

                                                         
31Mu‟allim, “Dari Kesadaran Spiritual ke Tasawuf Sosial, h. 6. 
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gejala fisik yang diamatinya, tetapi ia juga mampu 

menyadap isyarat-isyarat gaib dari alam yang lebih luas.32 

Tasawuf bukanlah spiritualitas yang sekedar menjadi 

tempat pengasingan diri. Ia berusaha menampilkan visi 

religius otentik yang mengarahkan diri untuk melampaui 

diri. Sebuah visi yang tepat dalam menafsirkan dunia yang 

melingkupi seluruh realitas di dalamnya. Sebuah 

komitmen yang lebih besar dari sekedar tujuan 

perkembangan pribadi dan spiritualitas –an sich. Sebuah 

obsesi yang lebih tinggi dari sekedar pemahaman hidup di 

dunia dan materi. Tasawuf merupakan bentuk ajaran 

Islam, banyak menjanjikan hasrat hidup manusia 

seutuhnya daripada janji-janji spiritualisme. Ia bukan 

hanya untuk memahami realitas alam, tetapi ia juga untuk 

memahami eksistensi dari tingkat yang paling rendah 

hingga yang paling tinggi, yaitu kehadiran Ilahiah.33 Fungsi 

tasawuf sebagai terapi krisis spiritual sebagai berikut: 

1. Tasawuf secara psikologis, merupakan hasil dari 
berbagai pengalaman spiritual dan merupakan bentuk 
dari pengetahuan langsung mengenai realitas-realitas 
ketuhanan yang cenderung menjadi inovator dalam 
agama. Pengalaman keagamaan ini memberikan sugesti 
dan pemuasan (pemenuhan kebutuhan) yang luar biasa 
bagi pemeluk agama.  

2. Kehadiran Tuhan dalam bentuk pengalaman mistis 
dapat menimbulkan keyakinan yang sangat kuat. 
Perasaan mistik mampu menjadi akhlak force bagi amal-

                                                         
32Sulaiman Al-Kumayi, “Urban Sufism……….., h. 8. 
33 Ahmad Najib Burhani, ………….. 166. 
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amal shalih. Dan selanjutnya, amal shalih akan 
membuahkan pengalaman-pengalaman mistis yang lain 
dengan lebih tinggi kualitasnya.  

3. Dalam tasawuf, hubungan seorang dengan Allah dijalin 
atas rasa kecintaan. Allah bagi Sufi, bukanlah Dzat yang 
menakutkan, tetapi Dia adalah Dzat yang Sempurna, 
Indah, Penyayang dan Pengasih, Kekal, al-Haq, serta 
selalu hadir kapan pun dan di mana pun. Oleh karena 
itu, Dia adalah Dzat yang paling patut dicintai dan di 
abdi. Hubungan yang mesra ini akan mendorong 
seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik, lebih 
baik bahkan yang terbaik.34 

Hubungan tersebut dapat menjadi alat kontrol atas 

penyimpangan dari berbagai perbuatan yang tercela. 

Melakukan akhlak yang tidak terpuji berarti menodai dan 

mengkhianati makna mahabbah yang telah terjalin. Akhlak 

yang menjadi inti dari ajaran tasawuf yang dapat 

mendorong manusia untuk memelihara dirinya dari 

meninggalkan kebutuhan-kebutuhan spiritualitasnya. 

Tasawuf mempunyai potensi besar yang mampu 

menawarkan pembebasan spiritual, mengajak manusia 

mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Tasawuf 

menjadi penuntun hidup berakhlak, sehingga dapat 

menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk termulia 

di muka bumi ini (ahsani taqwiim). 

 

 

                                                         
34Abdul Muhayya, “Peranan Tasawuf dalam Menanggulangi 

Krisis Spiritual”, dalam M. Amin Syukur dan Abdul Muhayya‟, 
(eds.), Tasawuf dan Krisis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 26. 
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2. Pendidikan Akhlak – Kepribadian 

Tujuan tasawuf adalah untuk akhlak elaboration 

perfection, kesempurnaan etika. Tanpa kesempurnaan etika 

manusia tidak bisa maju lebih jauh lagi. Salah satu 

landasan tasawuf adalah kesempurnaan etika, dalam 

sejarah tasawuf bahwa tujuan tasawuf ini pada dasarnya 

merupakan etika Islam. Akhlak yang luhur merupakan 

dasar tasawuf dan akhlak dalam bentuknya yang paling 

tinggi adalah buah tasawuf. Akhlak yang utama 

merupakan semboyan sufi, di antara dasar dan buahnya. 

Akhlak selalu menyertai seorang sufi. Bukan  berarti bahwa 

akhlak tadi adalah tasawuf.35 Tasawuf bukanlah satu-

satunya sumber akhlak dalam kehidupan manusia, 

melainkan hanya salah satu sumber akhlak yang berasal 

dari ajaran Islam, khususnya bagi ahli tasawuf (sufi). 

Akhlak dalam aktivitas yang diajarkan oleh tasawuf 

untuk mengangkat manusia ke tingkatan shafa al-tauhid. 

Pada tahap inilah manusia akan memiliki akhlak kepada 

Allah. Dan manakala seseorang dapat berperilaku dengan 

perilaku Allah, akan terjadi keselarasan dan keharmonisan 

antara kehendak manusia dengan Iradah-Nya. Sebagai 

konsekuensinya, seorang tidak akan mengadakan aktivitas 

kecuali aktivitas yang positif dan membawa manfaat, serta 

selaras dengan tuntutan Allah. Menurut al-Ghazali, 

                                                         
35Abdul Halim Mahmud, Hal Ihwal Tasawuf: Analisa tentang 

Al-Munqidz Minadh Dhalal (Penyelamat dari Kesesatan) oleh Imam al-
Ghzali, terj. Abu Bakar Basymeleh, (Jakarta: Daarul Ihya‟, 1986), h. 
210. 
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sebagaimana dikutip M. Amin Syukur, manusia dengan 

akalnya ibarat pengendara kuda, pergi berburu. Syahwat 

ibarat kuda, sedang marahnya seperti anjing. Jika 

pengendali cerdik, kudanya terlatih dan anjingnya terdidik, 

pasti akan memperoleh kemenangan. Dan sebaliknya 

apabila ia tidak pandai, kudanya tidak patuh, pasti akan 

mendapatkan kebinasaan, tidak mungkin memperoleh 

sesuatu yang dicarinya. Demikian juga, apabila jiwa 

seseorang bodoh, syahwatnya keras, tidak bisa diarahkan 

dan nafsu amarahnya tak dapat dikuasai, niscaya akan 

mendapatkan kesengsaraan dalam hidup ini.36 

Akibat modernisasi dan industrialisasi, manusia 

mengalami degradasi akhlak yang dapat menjatuhkan 

harkat dan martabatnya. Kehidupan modern seperti 

sekarang ini sering menampilkan sifat-sifat yang tidak 

terpuji, terutama dalam menghadapi materi yang gemerlap 

ini. Sifat-sifat yang tidak terpuji tersebut adalah hirsh, yaitu 

keinginan yang berlebih-lebihan terhadap materi. Dari sifat 

ini tumbuh perilaku menyimpang, seperti korupsi dan 

manipulasi. Sifat kedua ialah al-hasud, yaitu menginginkan 

agar nikmat orang lain sirna dan beralih kepada dirinya. 

Sifat riya‟, yaitu sifat suka memamerkan harta atau 

kebaikan diri dan sebagainya dari berbagai sifat hati.37 

Cara menghilangkan sifat-sifat tersebut ialah dengan 

mengadakan penghayatan atas keimanan dan ibadahnya, 

                                                         
36M. Amin Syukur, Metodologi Studi Islam  (Semarang: Bima 

Sakti, 2000), h. 122. 
37 M. Amin Syukur, Menggugat Tasawuf……, h. 114 –115. 
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mengadakan latihan secara bersungguh-sungguh, berusaha 

merubah sifat-sifatnya itu dengan mencari waktu yang 

tepat. Karena kadang-kadang sifat tercela itu muncul 

dalam keadaan yang tidak tersadari, maka seyogianya 

setiap muslim selalu mengadakan introspeksi (muhasabah) 

terhadap dirinya. Memang diakui bahwa manusia dalam 

kehidupannya selalu berkompetisi dengan hawa nafsunya 

yang selalu ingin menguasainya. Agar posisi seseorang 

berbalik, yakni hawa nafsunya dikuasai oleh akal yang 

telah mendapat bimbingan wahyu, dalam dunia tasawuf 

diajarkan berbagai cara, seperti riyadhah (latihan) dan 

mujahadah (bersungguh-sungguh) dalam melawan hawa 

nafsu tadi. Dengan jalan ini diharapkan seseorang 

mendapatkan jalan yang diridlai Allah swt.38 

Dalam struktur maqamat, mengandung beberapa 

karakteristik dasar yang seharusnya dimiliki oleh seorang 

sufi. Seorang yang ada pada maqam taubat memiliki 

kemampuan untuk mengontrol stabilitas nafsunya, 

menjauhkan nafsu dari kecenderungan jahat dan hanya 

melakukan yang baik dan bernilai. Seorang yang ada pada 

maqam wara‟, secara tegas berupaya meninggalkan hal-hal 

yang belum jelas guna dan manfaatnya dan hanya memilih 

sesuatu yang jelas kemanfaatannya. Seorang sufi yang 

zuhud hanya akan memilih sesuatu berdasarkan pada nilai 

kemanfaatannya, baik bagi dirinya maupun orang lain. Ia 

tidak akan terpengaruh pada keindahan kulit luarnya atau 

kenikmatan yang bersifat sementara, karena seorang zuhud 

                                                         
38 M. Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern,…….. h. 181. 
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lebih melihat sesuatu dari substansinya. Kebahagiaan dan 

kepentingan material hanyalah bersifat sementara, karena 

kebahagiaan yang abadi baginya adalah kebahagiaan yang 

bersifat spiritual.39 

Dengan demikian zuhud dapat dijadikan benteng 

untuk membangun diri dari dalam sendiri, terutama dalam 

menghadapi gemerlapnya materi. Dengan zuhud akan 

tampil sifat positif lainnya, seperti sifat qana‟ah (menerima 

apa yang telah ada/dimiliki), tawakal (pasrah diri kepada 

Allah swt.) dan syukur, yakni menerima nikmat dengan 

lapang dan mempergunakan sesuai dengan fungsi dan 

proporsinya. 

3. Pendidikan Akhlak – Sosial 

Tasawuf yang dipraktekkan masa kini harus 

memperhatikan masalah kemanusiaan dalam kehidupan 

sosial yang merupakan bagian dari keberagamaan para 

sufi. Tujuan yang dapat dicapai tetap sama yaitu 

ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan intuitif tetapi 

kemudian dikembangkan bukan hanya untuk individu 

melainkan juga dalam bentuk kesalehan sosial.  

Profil pengamal tasawuf sosial ini tidak semata-mata 

berakhir pada kesalehan individual melainkan berupaya 

untuk membangun kesalehan sosial bagi masyarakat di 

sekitarnya. Mereka tidak hanya memburu surga bagi 

                                                         
39Hasyim Muhammad, Dialog antara Tasawuf dan Psikologi, 

Dialog antara Tasawuf dan Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2001), h. 120 
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dirinya sendiri dalam keterasingan, melainkan justru 

membangun surga untuk orang banyak dalam kehidupan 

sosial.40 

M. Amin Syukur berpendapat bahwa dalam 

pengamalan tasawuf terdapat dua model, yaitu: Pertama, 

tasawuf yang berorientasi pada perubahan individu atau 

perubahan internal (internal shift). Di sini individu berusaha 

untuk membenahi jiwa dan batin. Tasawuf merupakan 

gerakan dan proses merubah dan menata hati, sehingga 

dalam diri dan perilaku individu berubah dari berakhlak 

buruk (akhlak sayyiah) menjadi berakhlak baik (akhlak 

karimah). Kedua, pada tahap berikutnya perubahan individu 

ditransformasikan pada aspek sosial. Mulai dari 

lingkungan terdekat, keluarga dan masyarakat sekitarnya.41  

Gerakan tasawuf tidak hanya berkutat pada ritual 

yang bersifat vertikal, namun maju pada garda depan 

sebagai ritual sosial. Tasawuf membawa visi dan misi 

transformasi sosial, di mana tasawuf harus mampu menjadi 

solusi alternatif pemecahan problem-problem sosial untuk 

menuju era sosial baru. Krisis yang menerpa negeri ini, 

bukan saja sebatas pada krisis moneter, ekonomi, politik, 

hukum, sosial dan seterusnya, tetapi berpangkal dan 

berujung pada krisis akhlak dan spiritual. Jika dirunut 

krisis tersebut adalah buah dari krisis spiritual keagamaan. 

                                                         
40Abdul Muhayya, Peranan Tasawuf dalam Menanggulangi 

Krisis Spiritual…. h.126. 
41Mu‟allim, “Dari Kesadaran Spiritual ke Tasawuf Sosial, h. 

7. 
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Pentingnya esoterisme dalam Islam yakni tasawuf tak bisa 

dipungkiri. Konsepsi al-Qur‟an bahwa dunia ini riil, bukan 

maya. Beberapa ayat menegaskan agar manusia beriman 

kepada Allah, hari akhir dan amal shaleh. Ketiga term itu 

merupakan isyarat sekaligus formulasi yang menyatukan 

dimensi spiritual yang mengarah pada realitas transedental 

dan aktifitas kongrit dalam sejarah. 

Dengan demikian manusia tidak hanya telah 

kehilangan wawasan spiritualnya dalam memahami 

kekuatan-kekuatan alam, melainkan juga tidak 

mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

modern dengan mengindahkan nilai-nilai akhlak dan spiritual 

yang bersumber kepada keutuhan dan keseimbangan yang 

mencerminkan keagungan, keindahan dan kesempurnaan 

Tuhan yang tidak menghendaki apapun kecuali kebaikan dan 

kebajikan bagi makhluknya. Jika manusia dalam hatinya 

selalu dipenuhi dengan nafsu duniawi, selalu menjadikan 

teknologi modern sebagai sesuatu yang paling berharga. Agar 

dapat menerima cahaya Tuhan, manusia harus 

menghilangkan akhlak yang negatif terhadap penggunaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan mengarahkan 

yang dikuasainya kepada hal-hal yang konstruktif terhadap 

kehidupan manusia. Yang  diperlukan adalah sikap istiqamah 

pada setiap masa dan mungkin lebih-lebih lagi diperlukan di 

zaman modern ini, karena kemodernan bercirikan perubahan. 

Istiqamah di sini bukan berarti statis, melainkan lebih dekat 

kepada arti stabilitas yang dinamis. Dapat dikiaskan dengan 

kendaraan bermotor; semakin tinggi teknologi suatu mobil, 

semakin mampu dia melaju dengan cepat tanpa guncangan. 
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Maka disebut mobil itu memiliki stabilitas atau istiqamah. 

Mobil disebut stabil bukanlah pada waktu dia berhenti, tapi 

justru ketika dia melaju dengan cepat.42  

Tanggung jawab tasawuf akhlaki bukanlah dengan 

melarikan diri dari kehidupan dunia nyata, sebagai mana 

ditujukan oleh sementara orang yang kurang setuju terhadap 

tasawuf, akan tetapi ia adalah suatu usaha mempersenjatai 

diri dengan nilai-nilai rohaniah yang baru, yang akan 

membentengi diri saat menghadapi problema hidup dan 

kehidupan yang serba materialistik, dan berusaha 

merealisasikan keseimbangan jiwa sehingga timbul 

kemampuan menghadapi beragam problem tersebut dengan 

sikap optimis. 

Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tasawuf akhlaki 

tersebut, antara lain: Pertama, tasawuf akhlaki merupakan 

basis yang bersifat fitri pada setiap manusia. Tasawuf 

merupakan potensi ilahiyah yang ada dalam diri manusia 

yang berfungsi di antaranya untuk mendesain corak 

peradaban dunia, sehingga tasawuf dapat mewarnai segala 

aktivitasnya baik yang berdimensi sosial, politik, ekonomi 

maupun kebudayaan. Kedua, tasawuf akhlaki bisa berfungsi 

sebagai alat pengendali dan pengontrol, agar dimensi 

kemanusiaan tidak ternodai oleh modernisasi yang mengarah 

pada dekadensi akhlak, kemanusiaan dan keislaman. 

                                                         
42Nurcholish Madjid, Pintu-pintu Menuju Tuhan  (Jakarta: 

Paramadina, 1995), h. 175. 
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Dengan demikian tasawuf akan menghantarkan 

manusia pada tercapainya “supreme akhlaki” (keunggulan 

akhlak). Sehingga bisa mencapai insan Kamil, mencontoh 

tokoh sufi ideal dan terbesar dalam sejarah Islam, yakni Nabi 

Muhammad Saw, karena beliaulah suri-tauladan terbaik bagi 

seluruh umat manusia, sebagaimana ditegaskan Allah swt. 

dalam firman-Nya dalam (Q.S. al- Ahzab: 21). 

                        

           

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
tauladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang-orang 
yang mengharap rahmat Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan dia banyak menyebut Allah.43 
 
Hal ini juga sangat sesuai dengan misi kerasulan Nabi 

Muhammad Saw, seperti sabda beliau : 

ا ما بعشت آمما مكارم : قال .عن أي هريرة أن رسول اه ص م 
 ااخاف

Artinya: 

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda: 
Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk 

                                                         
43 Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, QS/33: 21 
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menyempurnakan kemuliaan akhlak.44 (H.R. Ahmad 
Ibn Hambal) 

Jadi beliau diutus Allah swt. sebagai Rasul, hanyalah 

untuk menyempurnakan akhlak manusia, sekaligus sebagai 

rahmat bagi alam semesta.  

Dengan tasawuf akhlaki, pada dasarnya juga bertujuan 

sama, di mana pada akhirnya bisa menjadi dan menciptakan 

rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil-‟alamiin). Sebab 

dalam tasawuf akhlaki terdapat prinsip-prinsip positif yang 

mampu mengembangkan masa depan manusia, seperti 

melakukan introspeksi (muhasabah) baik dalam kaitannya 

dengan masalah-masalah vertikal maupun horizontal, 

kemudian meluruskan hal-hal yang kurang baik, selalu 

berzikir (dalam arti yang seluas-luasnya) kepada Allah swt. 

sebagai sumber gerak, sumber kenormatifan, sumber motivasi 

dan sumber nilai yang dapat dijadikan acuan hidup.  

C. Zuhud sebagai Gerakan Akhlak Islam 

Secara etimologis zuhud berarti رغب عن شيئ و تركه  artinya 

tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zahada 

fi al-dunyaa berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia 

untuk ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut zahid, 

                                                         
44Imam Ibn Hambal, Musnad Ahmad Ibn Hambal, Jilid II, 

(Beirut: Daar al-Fikr, t. th.), h. 381. 
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zuhhad atau zahidun. Zahidah jamaknya zuhdan, artinya kecil 

atau sedikit. 45  

Akhlak merupakan sikap jiwa yang tertanam dalam 

hati, yang mendorong seseorang melakukan perbuatannya 

dengan mudah, tanpa dipikir dan direnungkan terlebih 

dahulu.46 Pengertian yang mengandung arti bahwa akhlak 

merupakan perbuatan seseorang yang telah mendarah daging 

dan telah menjadi adat kebiasaan, sehingga menjadi otomatis 

melakukannya. Di sisi lain penilaian terhadap suatu 

perbuatan itu dititikberatkan pada motifnya. Zuhud dalam 

kaitannya dengan akhlak adalah sikap batin seseorang dalam 

menghadapi dunia ini. 

Berbicara tentang arti zuhud secara terminologi, maka 

tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Pertama, zuhud sebagai 

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tasawuf. Kedua zuhud 

sebagai moral (akhlak Islam dan gerakan protes). Apabila 

tasawuf diartikan adanya kesadaran dan komunikasi 

langsung antara manusia dengan Tuhan sebagai perwujudan 

ihsān, maka zuhud merupakan suatu stasiun (maqām) menuju 

tercapainya “perjumpaan” atau makrifat kepada-Nya. Dalam 

posisi ini menurut A. Mukti Ali, zuhud berarti menghindar 

dari kehendak terhadap hal-hal yang bersifat menghindar dari 

berkehendak terhadap hal-hal yang bersifat duniawi atau mā 

siwā Allāh.  Zuhud disini berupaya menjauhkan diri dari 

                                                         
45M. Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1997), h. 1. 
46Ibnu Maskawaih, Tahzib al-Akhlaq wa Tathir al-I‟tiqad. 

(Mesir: Muhammad „Ali Sabih, 1959), h. 31 
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kelezatan dunia dan mengingkari kelezatan itu meskipun 

halal, dengan jalan berpuasa yang kadang-kadang 

pelaksanaannya melebihi apa yang ditentukan oleh agama. 

Semuanya itu dimaksudkan demi meraih keuntungan akhirat 

dan tercapainya tujuan tasawuf. yakni ridā, bertemu dan 

ma‟rifat Allah swt.47 

Menurut Amin Syukur bahwa zuhud secara 

terminologi tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Pertama, zuhud 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tasawuf. Kedua, 

zuhud sebagai moral (akhlak) Islam dan gerakan protes. 

Makna pertama, apabila tasawuf diartikan adanya kesadaran 

dan komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhan 

sebagai perwujudan ihsan, maka zuhud merupakan suatu 

stasiun (maqam) menuju tercapainya perjumpaan atau ma`rifat 

kada-Nya.48 

Makna kedua, zuhud dipahami sebagai sikap hidup 

yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim dalam 

menatap dunia fana` ini. Dunia dipandang sebagai sarana 

ibadah untuk meraih keridhaan Allah swt. bukan untuk 

tujuan hidup. Zuhud adalah hilangnya ketergantungan hati 

terhadap harta, bukan berarti sepi dari harta. Di sini zuhud 

berarti tidak merasa bangga atas kemewahan dunia yang telah 

ada di tangan, dan tidak merasa bersedih karena hilangnya 

kemewahan itu dari tangannya. Bagi Abu al-Wafa al-Tafzani, 

                                                         
47Arti makna Zuhud dan Wara, dalam http://pendidikan-

muhammadyusri.blogspot.com/2009/12/wara dan-zuhud.html. (Tanggal 
23 Pebruari 2014) 

48 M. Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern, h. 2 

http://pendidikan-muhammadyusri.blogspot.com/2009/12/wara%20dan-zuhud.html
http://pendidikan-muhammadyusri.blogspot.com/2009/12/wara%20dan-zuhud.html


                                                                   Paradigma Tasawuf Akhlaqi       190 
 

 

 
 

zuhud ini bukanlah kependetaan atau terputusnya kehidupan 

duniawi, akan tetapi merupakan hikmah pemahaman yang 

membuat seseorang memiliki pandangan khusus terhadap 

kehidupan dunia itu. Mereka tetap bekerja dan berusaha, 

namun kehidupan duniawi itu tidak menguasai 

kecenderungan kalbunya dan tidak membuat mereka 

mengingkari Tuhan.49  

Menurut Imam al-Ghazali hakikat zuhud ialah 

berpaling dari sesuatu yang di benci kepada sesuatu yang 

lebih baik, benci dunia, mencintai akhirat, atau berpaling dari 

selain Allah kepada Allah semata. Firman Allah dalam Quran 

surat al-Imran ayat 152 : 

…..              ……. 

Terjemahnya 

 …..Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia 
dan di antara kamu ada orang yang menghendaki 

akhirat……  

Dalam ayat di atas, Imam Ghozali menjelaskan, 

Ketahuilah bahwa zuhud itu tidaklah meninggalkan harta dan 

mencurahkannya untuk jalan kemurahan hati, berkasih 

sayang dan menurut jalan kecenderungan hati dan serta atas 

jalan kerakusan. Semua itu da antara adat kebiasaan yang 

baik. Namun tidak ada tempat satu pun dalam ibadah. 

Sesungguhnya zuhud itu bilamana engkau meninggalkan 

                                                         
49 M. Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern, h. 3. 
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dunia, sebab engkau mengerti kehinaan dunia itu dengan 

disandarkan pada keindahan akhirat.50  

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dari hadis Sahal bin 
Sa`ad, Nabi saw. bersabda : 

 51اْاَهْل  ي ااُل َْْيا  ِيَ َ  ااَلِه َواْاَهْل  ييَما  ي أَْيلي  ااَلااي  ِيُ ووَ 

Artinya :  

Zuhudlah dunia niscaya kamu akan dicintai Allah. 
Dan Zuhudlah apa yang ada di tangan manusia 
niscaya kamu akan dicintai oleh manusia dan lainnya. 

Dengan demikian zuhud dapat dijadikan benteng 

untuk membangun diri dari dalam diri sendiri, terutama 

dalam menghadapi gemerlapnya materi. Dengan zuhud akan 

tampil sifat positif lainnya, seperti qana‟ah (menerima apa 

yang telah ada/dimiliki), tawakkal (pasrah diri kepada Allah 

swt), wara‟ atau wara‟i, yaitu menjaga diri agar jangan sampai 

makan barang yang meragukan (syubhat), sabar, yakni tabah 

menerima keadaan dirinya, baik keadaan itu menyenangkan, 

menyusahkan dan sebagainya, syukur, yakni menerima nikmat 

dengan hati lapang, dan mempergunakan sesuai dengan 

fungsi dan proporsinya. 

                                                         
50Pengertian Zuhud, dalam  http://belajarqur‟anhadis. 

wordpress.com /2014/01/12/zuhud-dan-wara-dalam-al-qur‟an/,  (tanggal 
23 pebruari  2014) 

51Kitab sunan Ibnu Majah, bab  اال يا اازهل   , juz 12, h. 124 
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Pada hakikatnya dunia dijadikan oleh Allah sebagai 

tempat untuk manusia mengabdi, ia adalah tempat ujian 

untuk menguji keimanan hamba-hamba-Nya, sebagai tempat 

dan alat ia sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang netral.  Di 

bawah ini akan dijelaskan konsep zuhud yang menunjukkan 

bahwa zuhud tidak berarti meninggalkan dunia.  

Amin Syukur menjelaskan bahwa zuhud itu 

dimotivasikan oleh ajaran Islam itu sendiri. Meskipun ada 

kesamaan antara praktek zuhud dengan berbagai ajaran 

filsafat dan agama sebelum Islam, namun ada atau tidaknya 

ajaran filsafat maupun agama itu, zuhud tetap ada dalam 

Islam52. Banyak dijumpai ayat al-Qur‟an yang bernada 
merendahkan nilai dunia, dan sebaliknya banyak dijumpai 

nas agama yang memberi motif beramal demi memperoleh 

pahala akhirat dan terselamatkan dari siksa api neraka. 

Ayat-ayat yang menggambarkan kehidupan dunia, 

antara lain tersebut dalam al-Qur‟an yang berbunyi, (Q.S. Al-

Hadiid: 20): 

                           

                            

                                                         
52 Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern, h. 7 
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     .    

Terjemahnya: 
Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu 
hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, 
perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta 
berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan 
anak, seperti hujan yang menjadikan tanaman-
tanamannya mengagumkan para petani; kemudian 
tanaman itu menjadi kering dan menjadi hancur. Dan 
di akhirat (nanti) ada „azab yang keras dan ampunan 
dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia 
ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.53  
 
Sementara itu ada ayat yang menunjukkan bahwa 

kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia: 

(Q.S. Adh-Dhuhaa: 4) 

          .    

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu 
daripada dunia.54  

Ayat tersebut di atas menggambarkan banyak hal 

tentang dunia (keduniaan). Kehidupan dunia bagaikan 

                                                         
53 Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, QS/.57: 20 
54Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, QS/93 :4 
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permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan yang 

gemerlap, tempat berbangga diri dan berlomba materi, 

padahal kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. 

Sementara manusia mempunyai sifat menyenanginya. Allah 

menyuruh kepada umat manusia agar hal tersebut tidak 

menjadikan lupa kepadanya dengan jalan beribadah kepada-

Nya dan menginfakkan harta kekayaan di jalan-Nya. 

Pemahaman yang tidak komprehensif terhadap ayat-

ayat tersebut di atas mendorong sebagian orang Islam untuk 

hidup zuhud, menahan diri dari hal-hal yang bersifat 

duniawi, dan sebaliknya mendorong mereka untuk hidup 

shalih, beramal demi akhirat, bahkan ada yang hidup ekstrem, 

tidak memedulikan makan dan minum berpakaian seadanya 

dan tidak memikirkan harta kekayaan. Dengan demikian, 

nash-nash tersebut atau faktor inter agama Islam sangat 

dominan dalam pembentukan sikap zuhud kaum muslimin. 

Dalam perkembangan perjalanannya, ternyata tasawuf 

mengalami kecenderungan yang berbeda-beda sehingga 

melahirkan pola-pola tasawuf serta posisi zuhud sebagai 

maqam dalam tasawuf yang berbeda-beda pula.  

Akhlak dalam aktivitas yang diajarkan oleh tasawuf 

untuk mengangkat manusia ke tingkatan shafa al-tauhid. Pada 

tahap inilah manusia akan memiliki akhlak kepada Allah. Dan 

manakala seseorang dapat berperilaku dengan perilaku Allah, 

akan terjadi keselarasan dan keharmonisan antara kehendak 

manusia dengan Iradah-Nya. Sebagai konsekuensinya, seorang 

tidak akan mengadakan aktivitas kecuali aktivitas yang positif 

dan membawa manfaat, serta selaras dengan tuntutan Allah. 
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Menurut al-Ghazali, sebagaimana dikutip M. Amin Syukur, 

manusia dengan akalnya ibarat pengendara kuda, pergi 

berburu. Syahwat ibarat kuda, sedang marahnya seperti 

anjing. Jika pengendali cerdik, kudanya terlatih dan anjingnya 

terdidik, pasti akan memperoleh kemenangan. Dan sebaliknya 

apabila ia tidak pandai, kudanya tidak patuh, pasti akan 

mendapatkan kebinasaan, tidak mungkin memperoleh 

sesuatu yang dicarinya. Demikian juga, apabila jiwa seseorang 

bodoh, syahwatnya keras, tidak bisa diarahkan dan nafsu 

amarahnya tak dapat dikuasai, niscaya akan mendapatkan 

kesengsaraan dalam hidup ini.55 

al-Ghazali begitu besar perhatiannya, sekaligus 

usahanya yang tidak pernah berhenti untuk mengarahkan 

kehidupan manusia yang berakhlak. Hampir seluruh 

hidupnya ia curahkan untuk berkampanye tentang “gerakan 
akhlak”. Al-Ghazali-lah sebagai pelopor ilmu akhlak dan 

gerakan akhlak yang bersendikan ajaran relevansi (wahyu).56 

Pandangan dan pemikirannya mengenai pendidikan akhlak 

sangat luas dan mendalam sekali, sehingga hampir setiap 

kitab-kitab yang ditulisnya dalam berbagai bidang, selalu ada 

hubungannya dengan pelajaran akhlak dan pembentukan 

budi pekerti manusia. 

Akibat modernisasi dan industrialisasi, manusia 

mengalami degradasi akhlak yang dapat menjatuhkan harkat 

                                                         
55M. Amin Syukur, Metodologi Studi Islam  (Semarang: Bima 

Sakti, 2000), h. 122. 
56Zainuddin dkk., Seluk-beluk Pendidikan dari Al-Ghazali  

(Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 102  
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dan martabatnya. Kehidupan modern seperti sekarang ini 

sering menampilkan sifat-sifat yang tidak terpuji, terutama 

dalam menghadapi materi yang gemerlap ini. Sifat-sifat yang 

tidak terpuji tersebut adalah hirsh, yaitu keinginan yang 

berlebih-lebihan terhadap materi. Dari sifat ini tumbuh 

perilaku menyimpang, seperti korupsi dan manipulasi. Sifat 

kedua ialah al-hasud, yaitu menginginkan agar nikmat orang 

lain sirna dan beralih kepada dirinya. Sifat riya‟, yaitu sifat 

suka memamerkan harta atau kebaikan diri dan sebagainya 

dari berbagai sifat hati.57 

Cara menghilangkan sifat-sifat tersebut ialah dengan 

mengadakan penghayatan atas keimanan dan ibadahnya, 

mengadakan latihan secara bersungguh-sungguh, berusaha 

merubah sifat-sifatnya itu dengan mencari waktu yang tepat. 

Karena kadang-kadang sifat tercela itu muncul dalam keadaan 

yang tidak tersadari, maka seyogyanya setiap muslim selalu 

mengadakan introspeksi (muhasabah) terhadap dirinya. 

Memang diakui bahwa manusia dalam kehidupannya selalu 

berkompetisi dengan hawa nafsunya yang selalu ingin 

menguasainya. Agar posisi seseorang berbalik, yakni hawa 

nafsunya dikuasai oleh akal yang telah mendapat bimbingan 

wahyu, dalam dunia tasawuf diajarkan berbagai cara, seperti 

riyadhah (latihan) dan mujahadah (bersungguh-sungguh) dalam 

melawan hawa nafsu tadi. Dengan jalan ini diharapkan 

seseorang mendapatkan jalan yang diridlai Allah swt.58 

                                                         
57 M. Amin Syukur, Menggugat Tasawuf……… h. 114 –115. 
58 M. Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern,…….. h. 181. 
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Dalam tasawuf terdapat prinsip-prinsip positif yang 

mampu menumbuhkan masa depan masyarakat, antara lain 

hendaknya selalu mengadakan introspeksi (muhasabah), 

berwawasan hidup moderat, tidak terjerat oleh nafsu rendah, 

sehingga lupa pada diri dan Tuhannya. Dalam menempuh 

jenjang kesempurnaan rohani, dikenal tahapan: takhalli, tahalli 

dan tajalli. Takhalli (membersihkan sifat-sifat tercela) seperti 

hasud (dengki), takabur (sombong), tama‟ (keinginan terhadap 

sesuatu), hirs (keinginan yang belebih-lebihan terhadap 

sesuatu), riya‟ (pamer kebaikan), sum‟ah (ingin didengar 

orang), „ujub (bangga diri) dan sebagainya. Takhalli sebagai 

langkah awal menuju manusia yang berkepribadian utuh itu 

dilengkapi dengan sikap terbuka. Artinya, orang yang 

bersangkutan menyadari betapa buruknya sifat-sifat yang ada 

pada dirinya, kemudian timbul kesadaran untuk 

memberantas dan menghilangkan. Apabila hal ini bisa 

dilakukan dengan sukses, maka akan tampil pribadi yang 

bersih dari sifat madzmumah. Jenjang kedua ialah tahalli, yakni 

menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji dan akhlak karimah. 

Untuk membangun benteng dalam diri masing-masing 

individu, terutama dalam menghadapi gemerlapnya materi 

ini perlu di bangun dan diperkokoh sifat qana‟ah, tawakal, 
zuhud, Wara, sabar, syukur dan sebagainya. Tahalli merupakan 

pengungkapan secara progresif nilai akhlak yang terdapat 

dalam Islam. 

Dalam struktur maqamat, mengandung beberapa 

karakteristik dasar yang seharusnya dimiliki oleh seorang sufi. 

Seorang yang ada pada maqam taubat memiliki kemampuan 

untuk mengontrol stabilitas nafsunya, menjauhkan nafsu dari 
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kecenderungan jahat dan hanya melakukan yang baik dan 

bernilai. Seorang yang ada pada maqam wara‟, secara tegas 

berupaya meninggalkan hal-hal yang belum jelas guna dan 

manfaatnya dan hanya memilih sesuatu yang jelas 

kemanfaatannya. Seorang sufi yang zuhud hanya akan 

memilih sesuatu berdasarkan pada nilai kemanfaatannya, baik 

bagi dirinya maupun orang lain. Ia tidak akan terpengaruh 

pada keindahan kulit luarnya atau kenikmatan yang bersifat 

sementara, karena seorang zuhud lebih melihat sesuatu dari 

substansinya. Kebahagiaan dan kepentingan material 

hanyalah bersifat sementara, karena kebahagiaan yang abadi 

baginya adalah kebahagiaan yang bersifat spiritual.59 

Bagaimana zuhud sebagai upaya pembentukan akhlak 

terhadap dunia di masa modern seperti ini. Untuk 

mengungkap hal ini, maka perlu mencermati bagaimana 

sesungguhnya masyarakat modern itu. Dengan demikian 

alam dapat ditaklukkan, manusia merasa lebih leluasa bahkan 

merasa lebih berkuasa. Ketiga, tumbuhnya berpikir rasional, 

sebagian besar kehidupan umat manusia ini semakin diatur 

oleh aturan-aturan rasional. Keempat, tumbuhnya sikap hidup 

yang materialistik, artinya semua hal diukur oleh nilai 

kebendaan dan ekonomi. Kelima, meningkatnya laju 

urbanisasi.60 Hossein Nasr menyatakan bahwa akibat 

                                                         
59 Hasyim Muhammad, Dialog antara Tasawuf dan Psikologi, 

Dialog antara Tasawuf dan Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2001), h. 120 

60Atho‟ Mudzhar,  Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Perpektif Tantangan Hidup Beragama di Masa Depan. Semarang : IAIN 

Walisongo,  1993), h.4 
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masyarakat modern yang memiliki ciri tersebut di atas, maka 

ia berada dalam wilayah pinggiran eksistensinya sendiri, 

bergerak menjauhi pusat, sementara pemahaman agama yang 

berdasarkan wahyu mereka tinggalkan dan hidup dalam 

keadaan sekuler.61  

Dalam kaitannya dengan problema masyarakat 

modern, maka secara praktis tasawuf mempunyai potensi 

besar karena mampu menawarkan pembebasan spiritual, 

tasawuf mengajak manusia mengenal dirinya sendiri, dan 

akhirnya mengenal Tuhannya. Tasawuf dapat memberi 

jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka akibat 

pendewaan mereka terhadap selain Tuhan, seperti materi dan 

sebagainya. Memang diakui bahwa manusia dalam 

kehidupannya selalu berkompetensi dengan hawa nafsu yang 

selalu ingin menguasainya. Agar posisi seseorang dapat 

terbalik, yakni hawa nafsunya dikuasai oleh akal yang telah 

mendapatkan bimbingan wahyu, dalam dunia tasawuf 

diajarkan berbagai terapi, seperti riyadhah (latihan) dan 

mujahadah (bersungguh-sungguh) dalam melawan hawa nafsu 

tadi.62 

Dengan jalan ini diharapkan seseorang mendapatkan 

jalan yang diridhai Allah Swt. Zuhud ialah orang yang ikhlas 

hidup miskin dan kaya, ikhlas tidak beruang sepeser pun, dan 

ikhlas jadi milyader, namun harta itu tidak menjadi sebab 

                                                         
61Komarudin Hidayat, Upaya Pembebasan manusia: Tinjauan 

Sufistik terhadap Manusia Modern menurut Hossein Nasr, dalam M. 
Dawam Rahadjo (ed.), Insan Kamil. Jakarta: Grafida Pers,1985), h.184 

62 Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern, h. 181 
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melupakan Tuhan dan lalai terhadap kewajiban. Baginya 

kekayaan hakiki ialah mencukupkan apa yang ada, sudi 

menerima walaupun berlipat ganda beratus milyar, sebab dia 

nikmat Tuhan. Dan tidak pula kecewa jika jumlahnya 

berkurang, sebab dia datang dari sana dan akan kembali ke 

sana.  

Dengan demikian zuhud dapat dijadikan akhlak dan 

benteng untuk membangun diri dari dalam diri sendiri, 

terutama dalam menghadapi gemerlapnya materi. Dengan 

zuhud akan tampil sifat positif lainnya, seperti qana‟ah 

(menerima apa yang telah ada/dimiliki) tawakkal (pasrah 

kepada Allah Swt.), wara‟ yaitu menjaga diri agar jangan 
sampai makan barang yang meragukan (syubhat), sabar, yakni 

tabah menerima keadan dirinya baik keadaan itu 

menyenangkan, menyusahkan dan sebagainya, syukur, yakni 

menerima nikmat dengan hati lapang, dan mempergunakan 

sesuai dengan fungsi dan proporsinya. Yang perlu diketahui 

bahwa sifat-sifat itu merupakan bekal menghadapi kenyataan 

hidup ini bukan menjadikan seseorang pasif, seperti tidak 

mau berusaha mencari nafkah, eksklusif dan menarik diri dari 

keramaian dunia, tetapi sebaliknya, sebab seorang muslim 

hidup di dunia ini membawa amanah, yakni membawa fungsi 

kekhalifahan, yang berarti sebagai pengganti Tuhan, 

pengelola, pemakmur, dan yang meramaikan dunia ini. Sifat-

sifat tersebut merupakan sikap batin dalam menyikapi 

keadaan masing-masing individu. Setiap manusia diwajibkan 

berikhtiar untuk menjadikan dirinya lebih baik dari keadaan 

sekarang. 
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Setelah seseorang telah mampu menguasai dirinya, 

dapat menanamkan sifat-sifat terpuji dalam jiwanya, maka 

sudah barang tentu hatinya menjadi jernih, ketenangan dan 

ketenteraman memancar dari hatinya. Inilah hasil yang 

dicapai seseorang dalam tasawuf yang disebut dengan tajalli, 

yaitu sampai pada nūr Ilāhī dalam hatinya.63 Dalam keadaan 

yang demikian ini, seseorang bisa membedakan mana yang 

baik dan yang tidak baik, mana yang batil dan mana yang 

haq. Tajallī sebagai kristalisasi nilai-nilai religi akhlak dalam 

diri manusia yang berarti melembaganya nilai-nilai ilahiyah 

yang selanjutnya akan merefleksikan dalam setiap gerak dan 

aktivitasnya. Pada tingkatan ini seseorang telah mencapai 

tingkat kesempurnaan (“insan kāmil”). Dia dapat 
merealisasikan segala kemungkinan yang dapat dicapai oleh 

makhluk manusia yang membawa potensi keilahian.64 

Capaian terakhir ini merupakan puncak kebahagiaan 

seorang sufi. Orang seperti ini akan mencapai tuma‟n īnah al-

qalb, ketenangan hati yang merupakan pangkal kebahagiaan 

seseorang, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Orang 

yang demikian ini hidupnya penuh dengan optimisme (raja‟), 
tidak mungkin tergoda oleh situasi dan kondisi yang 

melingkupinya, bisa menguasai diri dan menyesuaikan diri di 

tengah-tengah deru modernisasi dan industrialisasi. Oleh 

karena itu kalau kehidupan manusia tidak menginginkan 

adanya ketimpangan sosial yang menitikberatkan pada 

kepuasan materialitas dan mengabaikan nilai-nilai spiritual, 

maka zuhud harus menjadi gerakan akhlak, yang pada 
                                                         

63 Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern, h. 183 
64 Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern, h. 183 
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akhirnya dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan dan 

kebenaran, sehingga tidak terjadi lagi adanya krisis akhlak 

dan krisis kepercayaan seperti yang terjadi pada masa 

sekarang ini. 

Dengan demikian zuhud dapat dijadikan benteng 

untuk membangun diri dari dalam sendiri, terutama dalam 

menghadapi gemerlapnya materi. Dengan zuhud akan tampil 

sifat positif lainnya, seperti sifat qana‟ah (menerima apa yang 

telah ada/dimiliki), tawakkal (pasrah diri kepada Allah swt.) 

dan syukur, yakni menerima nikmat dengan lapang dan 

mempergunakan sesuai dengan fungsi dan proporsinya. 

  

 

 



Esensi Dakwah dalam Tasawufi 

BAB VI 

ESENSI DAKWAH DALAM TASAWUF 

 

 

A. KONSEP DAKWAH SUFI 

Kecenderungan terhadap spiritualitas Islam, baik yang 

terikat secara formal dalam konekesitas tarekat misalnya, 

maupun yang non-formal, masih akan terus berlangsung, baik 

di daerah pedesaan maupun perkotaan, baik oleh rakyat biasa 

ataupun oleh pejabat dan petinggi negara. Apalagi ketika 

masyarakat sudah mulai merasa jenuh dengan kehidupan 

hedonistis di satu sisi, ataupun kehampaan dan keterasingan 

hati dari ketergantungan kepada yang transenden menjadikan 

keperluan terhadap dunia spiritual menjadi semakin kuat. 

Perkembangan dakwah tasawuf melalui amaliah dan 

penyebaran tarekat di dunia modern, khususnya di negara 

maju/Barat yang relatif berkonotasi modern, tanpa menyertai 

pembahasan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana 

modern yang digunakan dalam tablig tasawuf. Di negara 

berkembang seperti Indonesia, yang di dalamnya bermacam-

macam agama dianut, kehidupan spiritualitas dalam masing-

masing agama tersebut mendapat tempat di masing-masing 

pemeluknya. Sebagai negara yang mempunyai bermacam- 

macam budaya, bahasa dan adat istiadat, keragaman ini juga 

hidup dan diakui keberadaannya. Agama (Islam) sebagai 
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suatu pedoman yang diciptakan Allah, di sebut sebagai agama 

way; sementara yang bukan dari wahyu dapat disebut sebagai 

budaya. Budaya adalah sesuatu yang diciptakan akal budi 

manusia berdasarkan akal dan fikirannya melalui upaya-

upaya yang kreatif dan imajinatif, kemudian dapat 

berkembang menjadi peradaban (sivilisasi). Peradaban dan 

interpretasi agama selalu berkembang dari waktu ke waktu, 

dan manusia pantas menghormati keduanya.  

Ajaran tasawuf oleh Amin Syukur, dibedakan dalam 

tiga konsep besar, yaitu tentang ketuhanan, tentang manusia, 

dan tentang dunia. Masalah ketuhanan dalam ajaran tasawuf 

menjadi sentral perhatian, oleh karena esensi dari tasawuf 

adalah untuk mendekatkan diri sedekat mungkin dengan 

Tuhan, sehingga ia bisa melihat dengan mata hati, bahkan 

ruhnya bisa bersatu dengan ruh Tuhan.1  Manusia yang 

menjadi subyek tasawuf mengajarkan pemahaman tentang 

diri manusia, hawa nafsu dan psikologisnya2 sehingga 

manusia mampu membina nafsu rendahnya dengan berbagai 

latihan kerohanian (riyadhah, mujahadah)3 dalam mendapatkan 

atau mencapai insan kamil dan hubungan dengan Tuhan.4  

Ajaran tasawuf tentang dunia diwarnai dengan 

kewaspadaan bahwa dunia adalah hijab yang memisahkan 

                                                         
1Amin Syukur, Menggugat Tasawuf (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), h. 45 
2 Amin Syukur, Menggugat Tasawuf, h. 64-67 
3 Amin Syukur, Menggugat Tasawuf h. 68-69 
4 Amin Syukur, Menggugat Tasawuf, h. 71-75 
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manusia dengan Tuhan.5 Untuk itu dunia harus diwaspadai 

dan dikalahkan yaitu dengan jalan zuhud. Menurut Ruwaim 

Ibn Ahmad, zuhud artinya menghilangkan bagian jiwa dari 

dunia, baik berupa pujian, sanjungan, maupun posisi dan 

kedudukan di sisi manusia. 

Dalam kondisi ini seorang zahid merasa tidak memiliki 

dan dimiliki oleh sesuatu.6 Sedangkan menurut Amin Syukur 

ada dua dimensi pengartian zuhud yaitu pertama, zuhud 

dalam perspektif tasawuf adalah sebagai maqam (station) yang 

bertujuan untuk bertemu dengan Allah dan ma‟rifat kepada-

Nya, sehingga dunia diangap hijab antara dirinya dengan 

Tuhan.  Pada dimensi ini, zuhud dalam pengertian akhlak 

Islam, di mana zuhud hanya mengambil jarak dengan dunia 

dalam rangka menghiasi diri dengan sifat terpuji karena 

disadari dunia merupakan pangkal kejelekan. Pada dimensi 

akhlak ini zuhud bersifat individual-sosial sekaligus, di mana 

dapat digunakan sebagai protes sosial terhadap ketimpangan 

sosial, sehingga maknanya kontekstual dan historis.7 Selama 

ini tasawuf sering dipahami secara salah oleh orang yang 

berada di luar tasawuf, sehingga menimbulkan pandangan 

bahwa tasawuf tersebut sesat dan menyesatkan, mengabaikan 

syariat, mengakibatkan kejumudan dan kemunduran umat 

Islam. namun tidak adil dan terlalu menggeneralisir 

permasalahan dengan menganggap ajaran tasawuf tersebut 

salah hanya dengan melihat beberapa kasus saja. Bahkan 

                                                         
5 Amin Syukur, Menggugat Tasawuf, h. 8 
6Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern h. 3 
7 Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern. h 3 
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dengan mengetahui perjalanan tasawuf itu  sendiri tentu tidak 

cukup dengan melihat satu sudut pandang saja untuk 

mengukurnya, demikian juga dengan penolakan mutlak 

terhadap dunia hanya merupakan kasus-kasus kecil, karena 

para sufi juga sangat memperhatikan keseimbangan aspek-

aspek jasmani dan rohani, lahiriah dan batiniah8. 

Dalam segi obyek dakwah, tasawuf membuka pintu 

lebar memperkenalkan Islam kepada seluruh lapisan 

masyarakat secara merata, baik sudut jabatan, profesi, status 

maupun etnis. Dari segi materi, maka ajaran-ajaran tasawuf 

sangat sesuai dengan pemahaman religiusitas dan tradisi 

masyarakat, sehingga meyakinkan masyarakat untuk mudah 

menerima Islam. 

Perkembangan dakwah selanjutnya, peran dan posisi 

tasawuf mengalami dinamika, terutama dengan 

keseimbangan dialektika antara ajaran Islam seperti Fiqh 

dengan tasawuf, ajaran normatif agama dengan kondisi riil 

masyarakat yang berkembang sejalan dengan perkembangan 

ilmu dan teknologi dan peradaban. secara keagamaan tarekat 

menjadi semacam wahana bagi penanaman dan transmisi 

nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah masyarakat. di sini 

tarekat memberikan sumbangan fisik dan spiritual di tengah-

tengah wahana pembangunan yang diwarnai berbagai 

problem sosial, politik dan ekonomi. 

                                                         
8Nurcholis Madjid, dkk., Dekonstruksi Islam Madzhab Ciputat  

(Bandung: Mizan, 1999), h. 62 
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Ajaran-ajaran tasawuf seperti sabar, syukur dan 

tawakal dapat ditransformasikan dalam sikap-sikap sosial 

yang kontekstual. Selain itu juga dimensi spiritual dalam 

masyarakat masih sangat relevan, mengingat perkembangan 

ilmu dan teknologi dalam rangka modernitas ternyata 

membawa dampak yang tidak menyehatkan (berupa stres, 

kegelisahan hidup dan hilangnya keimanan dan munculnya 

perasaan berdosa) bagi perkembangan kepribadian 

masyarakat.9  Ajaran-ajaran tasawuf dapat memberikan 

jawaban alternatif bagi persoalan tersebut. Di sini tasawuf 

tetap memiliki relevansinya dalam dinamika dan 

perkembangan dakwah di Indonesia, mengingat dimensi-

dimensi dalam tasawuf memungkinkan untuk dikembangkan 

dalam masyarakat Indonesia yang semakin modern ini. Dan 

perkembangan perubahan Islam untuk menyesuaikan diri 

dengan perkembangan masyarakat, diikuti dengan perubahan 

paradigma tasawuf yang menurut istilah Hamka adalah 

tasawuf modern, atau neo sufisme yang menekankan aspek 

sosial dan aktif dalam masyarakat terutama untuk 

meningkatkan keimanan dan keagamaan, dalam bentuk sikap 

spiritual, etika dan moral menjadi sangat penting bagi dakwah 

sufistik dewasa ini. 

Kaum muslimin tak ada jalan lain kecuali memperkuat 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, pada saat godaan 

begitu besar dalam hal mempertahankan nilai-nilai dengan 

tidak menghalalkan segala cara sekalipun dalam keadaan 

krisis ekonomi, krisis kepercayaan dan krisis spiritual. Bukan 

                                                         
9Amin Syukur, Menggugat Tasawuf,  h 112-113 
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hanya itu, di negara maju dan modern sekalipun yang situasi 

ekonomi, pendidikan dan kesejahteraannya dalam keadaan 

sebaliknya dibanding dengan dunia Muslim, justru 

kecenderungan terhadap spiritual terutama spiritual 

Islam/sufistik nampak menguat dari waktu ke waktu. 

Konsep dakwah Imam al-Ghazali melibatkan beberapa 

unsur-unsur dakwah, meliputi: da‟I  yaitu muhtasib 

(Komunikator) sebagai penyampai pesan dakwah, materi 

dakwah sebagai pesan dakwah yang disampaikan kepada 

mad‟u yaitu muhtasab fih, mad‟u (muhtasab „alaih) sebagai 

pendengar atau yang menerima pesan dakwah, dan nafsul-

ihtisab yaitu media dakwah, dan metode serta saluran 

dakwah yang digunakan Imam Al-Ghazali dalam mencapai 

tujuan dakwah Islamiyah10. Berikut pemaparannya: 

1. Da’i (Muhtasib) 

Sesuai dengan namanya tugas seorang da‟i (muhtasib) 

adalah seorang komunikator sebagai penyampai pesan 

dakwah (ajaran-ajaran Islam) yang disampaikan kepada 

mad‟u (umat manusia). Menurut Imam Al-Ghazali, memberi 

petunjuk kepada orang lain adalah cabang dari memperoleh 

petunjuk dan demikian pula meluruskan orang lain adalah 

cabang dari istiqamah11. 

                                                         
10Miftahul Munif, Dakwah Sufi dan Relevansinya di Era Modern 

dalam http://www.nusudan.com/ Pebruari 2014  
11Miftahul Munif, Dakwah Sufi dan Relevansinya di Era Modern 

dalam http://www.nusudan.com/,  20 Pebruari 2014  

http://www.nusudan.com/
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Dari pernyataan Imam Al-Ghazali di atas dapat 

disimpulkan bahwa ukuran atau kadar baik tidaknya seorang 

Dae dapat dilihat dari perannya dalam meningkatkan 

kepekaan spiritualitas kemanusiaan atau sebaliknya. Apabila 

seorang dai tersebut mampu mengajak mad‟unya menuju 
jalan kebaikan rahmatan lil alamin dengan merasakan 

keagungan sang khalik, lebih kreatif dalam menghadapi 

lingkungannya, lebih jauh melihat masa depannya, maka da‟i 
tersebut telah berhasil dalam mensyiarkan dakwah Islamiyah. 

Dalam kitab Ihya ulumuddin, Imam Al-Ghazali 

mengemukakan seorang da‟i (secara umum) dalam 
melaksanakan tugasnya memiliki syarat-syarat sebagai 

berikut12: 

a. Orang mukallaf muslim dan orang yang sanggup. 

b. Islam, karena ia membela Islam. 

c. Adil, seorang da‟i harus bisa bersikap adil terutama dalam 
menyelesaikan suatu perselisihan. 

d. Beriman, menurut Imam Al-Ghazali seorang dai yang tidak 

beriman bukan termasuk ahli agama karena ia telah 

mengingkari pokok agama dan dengan keimananlah 

pertolongan bagi agama. 

e.  Shaleh. 

f. Mengetahui tempat-tempat dakwah, batas-batasnya, jalan-

jalannya, dan penghalang-penghalangnya agar ia dapat 

                                                         
12Miftahul Munif, Dakwah Sufi dan Relevansinya di Era Modern 

dalam http://www.nusudan.com/2012/02/konsep-dakwah-sufi-
relevansinya-diera.html, (tanggal 20 Pebruari 2014)  
 

http://www.nusudan.com/2012/02/konsep-dakwah-sufi-relevansinya-diera.html
http://www.nusudan.com/2012/02/konsep-dakwah-sufi-relevansinya-diera.html
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membatasi padanya, sesuai dengan batas agama. 

g. Menjauhi diri dari dosa-dosa. 

h. Memiliki budi pekerti, lemah lembut dan kasih sayang serta 

sabar dalam menjalankan dakwahnya. 

 
2. Materi dakwah (Muhtasab fih) 

Materi dakwah sebagai pesan dakwah yang di 

sampaikan kepada obyek dakwah mencakup semua aspek 

dalam agama islam ( islam, iman dan ihsan ). Para sufi tidak 

luput dari ketiganya ini, bisa banyak kita jumpai kitab-kitab 

tasawuf yang mencakup ketiganya ini.  

Materi dakwah yang sangat penting dalam dunia sufi 

yaitu pembersihan jiwa karena tatkala jiwa (hati) sudah bersih 

maka semua anggota badan akan bersih, juga sebagaimana 

yang termaktum dalam sebuah hadis yang sangat populer : 

“tatkala ia bagus maka seluruh jasad akan menjadi bagus 
yaitu hati”. Dalam rangkaian metode pembersihan hati, para 
sufi menetapkan dengan tiga tahap : Takhalli, Tahalli, dan 

Tajallī.  

3. Mad’u (muhtasab ‘alaih) 

Mad‟u merupakan objek dakwah, yang bertindak 
sebagai pendengar atau yang menerima pesan dakwah yang 

disampaikan seorang da‟i. Syaratnya adalah bahwa Muhtasab 
„Alaih dengan sifat yang menjadikan perbuatan yang dilarang 
daripadanya baginya itu munkar dan sedikit-dikitnya apa 

yang mencukupi dalam hal itu adalah bahwa ia adalah 

manusia dan tidak disyaratkan bahwa ia seorang mukallaf. 
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Dan tidak disyaratkan bahwa ia adalah mumayyiz (yang 

dapat membedakan antara yang bermanfaat dan tidak 

manfaat).13 

4. Media dakwah (nafsul-ihtisab) 

Para sufi terkenal sangat kreatif dalam menggunakan 

media dakwah karena kebanyakan para sufi berpahaman 

bahwasanya tidak semua yang baru itu merupakan bid‟ah 
atau hal yang dilarang oleh agama, tetapi mereka lebih 

membagi bid‟ah menjadi dua : bid‟ah hasanah atau lebih layak 
dikatakan sunah hasanah dan bid‟ah dhalalah. 

Beberapa media atau sarana yang digunakan para sufi dalam 

berdakwah di antaranya adalah14 : 

a. Halaqatul zikir ( majelis zikir ) 

Sarana ini adalah sarana terpenting dari kebanyakan 

tarekat- tarekat sufi, kebanyakan tarekat sufi sangat 

menganjurkan para pengikutnya untuk sering zikir 

bersama karena dengan zikir bersama akan lebih membawa 

dampak yang positif terhadap jiwa para jamaah tarekat 

tersebut di samping banyak landasan-landasan dalil dari al-

Qur‟an dan sunnah yang menganjurkan zikir berjamaah. 
b. Khalwah- khalwah Al-qur‟an 

Media ini sangat banyak kita temukan di Sudan, bisa 

                                                         
13 Miftahul Munif, Dakwah Sufi dan Relevansinya di Era 

Modern dalam http://www.nusudan.com/2012/02/konsep-
dakwah-sufi-relevansinya  -diera.html, (tanggal 20 Pebruari 2014)  

14 Miftahul Munif, Dakwah Sufi dan Relevansinya di Era 
Modern dalam http://www.nusudan.com/,  20 Pebruari 2014  
 

http://www.nusudan.com/2012/02/konsep-dakwah-sufi-relevansinya%20%20-diera.html
http://www.nusudan.com/2012/02/konsep-dakwah-sufi-relevansinya%20%20-diera.html
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dikatakan 80% dari tokoh- tokoh sufi (Mursyid) memiliki 

khalwah al-Qur‟an yaitu semacam pesantren yang khusus 

untuk menghafalkan Al-qur‟an tanpa pungutan biaya 
sedikitpun 

c. Masjid 

Masjid merupakan media dakwah yang dijadikan 

Rasulullah SAW sebagai sarana dan tempat 

penggemblengan para sahabat RA dan dari masjid 

muncullah tokoh- tokoh yang banyak kita jadikan contoh.  

d. Zawiyah sufiah 

Yaitu semacam tempat pertapaan („uzlah) para sufi yang 
jauh dari keramaian kota dan biasanya banyak ditemukan 

di gurun- gurun negara timur tengah. Sarana ini mereka 

gunakan untuk mendidik nafsu dan hati dari segala 

penyakitnya serta sarana untuk menggembleng para santri 

dalam menekuni dunia kesufian.  

e. Media tulis 

Media ini merupakan media terpenting dalam setiap 

gerakan dakwah. Karena itulah para sufi tak luput 

memanfaatkan media ini sebagai sarana dakwah. Kalau 

kita mau masuk perpustakaan islam maka banyak sekali 

kita temukan kitab- kitab karya para tokoh-tokoh sufi. 

f. Media internet 

Media yang satu ini tidak dapat ditemukan di era- era dulu, 

tetapi pada era sekarang media ini sangat dilirik oleh 

semua kalangan karena jangkauannya yang luas tanpa 

batas ruang dan waktu. Begitu juga para sufi tidak mau 

ketinggalan dengan pemanfaatan media ini, sekarang 

banyak kita temukan situs-situs sufi dari berbagai Negara. 
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5. Metode dan Media Dakwah 

a. Metode Dakwah 

Metode dakwah adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari cara-cara berdakwah untuk mencapai tujuan 

dakwah yang efektif dan efisien, sehingga bagi seorang da‟i 
atau mubaligh dalam menentukan strategi dakwahnya sangat 

memerlukan pengetahuan dan kecakapan di bidang 

metodologi. Dengan demikian metode dakwah berarti cara 

mencapai tujuan dakwah.15 Dalam penyelesaian dakwah 

dikenal beberapa metode dakwah, metode dakwah tersebut 

antara lain: 

1) Metode ceramah yaitu suatu cara menyampaikan secara 

lisan dalam rangka penyajian dakwah yang dilaksanakan 

oleh da‟i kepada mad‟u atau dapat dikatakan menyajikan 
keterangan kepada orang lain agar dapat dimengerti apa 

yang disajikan tersebut lewat mimbar pidato. 

2) Metode infiltrasi atau sisipan yaitu metode dakwah yang di 

laksanakan dengan menyisipkan pesan-pesan dakwah 

melalui kegiatan di luar aktivitas dakwah. Misalnya 

melalui kesenian (drama, teater, musik) melalui tulisan 

(reportase, opini, tanggapan dan lain-lain.16 

 3) Metode pendidikan dan pengajaran agama, yaitu dakwah 

yang dilaksanakan dengan perantaraan model pengajaran 

                                                         
15Jalaluddin Rahmad, Islam Alernatif, (Bandung: Mizan, 

1999), h. 160 

16Dikron Abdullah, Metode Dakwah, (Semarang: FDK IAIN 
Walisongo,  1998), h. 19 
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dan pendidikan agama. Metode ini biasanya digunakan di 

lembaga pendidikan, misalnya pesantren dan sekolah. 17 

Rumusan Asmuni Syukir tentang metode dakwah 

secara lengkap meliputi: 

1. Metode ceramah (retorika dakwah) 

2. Metode tanya jawab (diskusi) 

3. Debat (menjodohkan) 

4. Percakapan antar pribadi (bebas) 

5. Metode demonstrasi 

6. Pendidikan agama 

7. Mengunjungi rumah (silaturahmi).18 

 

b. Pers Sebagai Media dakwah 

Islam sejak kelahirannya, seperti yang dikutip 

Nurcholis Madjid menurut Robert N.B. sudah dianggap 

agama yang mampu mengubah masyarakat yang terbelakang 

menjadi masyarakat yang modern. Indikator komponen ini 

terbatas pada sikap keterbukaan, demokratis dan 

partisipatif.19  Kemodernan Islam ini dijiwai oleh   nilai-nilai 

al-Qur'an yang universal dan fleksibel seiring perkembangan 

zaman. Nilai al-Qur'an yang demikian membentuk sikap 

                                                         
17Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya 

: al-Ikhlas, tt), h.159 
18 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, h. 104-

160 
19Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesia  

(Bandung : Mizan, 1989), h. 63. 



Esensi Dakwah dalam Tasawuf     215 
 

 

 

Islam terbuka dan mudah dalam beradaptasi serta 

berakulturasi dengan budaya lain. 

Berangkat dari sikap fleksibilitas nilai-nilai Islam maka 

dapat direduksi pola penyebaran agama Islam dengan 

menggunakan media massa, pers difungsikan sebagai media 

dakwah tentunya mempunyai keunggulan dibanding dengan 

media lain. Adapun letak keunggulan adalah adanya nilai 

persuasi yang tinggi dan pesan-pesan, melalui media cetak 

lebih banyak ditujukan kepada rasio atau pikiran pesan-pesan 

yang dapat dikaji ulang karena dapat disimpan.20 Selain itu 

harganya murah, mudah dijangkau masyarakat, sesuai 

dengan sifat atau karakteristik media massa. Media cetak 

dapat dipublikasikan beraneka ragam, misalnya rubrik agama, 

karikatur, artikel yang bernafaskan dakwah dan lain 

sebagainya.21 

Dalam perkembangan selanjutnya pembaca semakin 

tertarik dan terdorong untuk mengikuti pesan dakwah yang 

telah dibaca kemudian diamalkan sebagai suatu perbuatan 

yang sesuai dengan ajaran agama. Karena fungsi pers sendiri 

sebagai : 

1. Memberikan informasi 

2. Memberi hiburan 

3. Melaksanakan kontrol sosial. 

                                                         
20 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 1993), h. 188. 
21 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, h. 161 



Esensi Dakwah dalam Tasawuf     216 
 

 

 

Ketiga fungsi pers tersebut masih ada yang terpenting, 

sebab pers pada hakikatnya dianggap sebagai kekuatan 

keempat (the four estate), yakni menjalankan fungsi kontrol 

masyarakat.22 Secara umum, pers berfungsi sebagai alat 

penyebar gagasan, cita-cita serta pikiran manusia.23 Maka dari 

itu strategi untuk menyiasati masuknya informasi dan 

penggunaannya maka sebagai sarana media massa maka pers 

dakwah dapat disisipkan yang dikemas dengan sedemikian 

rupa. 

Pers berperan penting sebagai strategi dakwah melalui 

tulisan, karena pers mampu menggugah daya nalar seseorang. 

Dari kegunaan tersebut, pers dalam hubungannya sebagai 

media informasi Islam memberikan andil dalam membekali 

komunikan (mad‟u) dengan pesan dan maklumat yang benar 

guna membantu sebagai pengontrol, pengendali, pembangkit 

spirit dalam melaksanakan aktifitas keagamaan, baik 

melaksanakan ibadah ritual maupun ibadah sosial. Media 

dakwah adalah segala sesuatu yang dapat di pergunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah 

ditentukan. Media dakwah ini dapat berupa barang (material) 

orang, tempat, kondisi dan sebagainya. Dakwah 

menggunakan media adalah (the most wanted condition) kondisi 

yang ideal yang tidak bisa di tunda lagi.24 

                                                         
22Dja‟far Assegaf, Jurnalistik Masa Kini (Pengantar ke Praktek 

Kewartawanan) (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991), h. 11-12 
23Rachmadi, Pebandingan Sistem Pers (Jakarta : Gramedia, 

1990), h. 19. 
24Salihati, Pers Dakwah Media Alternatif di Era Informasi, 
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Imam Al-Ghazali menerangkan metodologi dakwah 

yang digunakan dalam menyiarkan dakwah Islam. Terdapat 

beberapa tingkatan di antaranya adalah ta‟aruf, melarang 

dengan metode pengajaran dan cara yang tidak halus dan 

janganlah bersikap keras supaya tidak melampaui batas syara‟ 
sehingga lebih banyak merusak daripada memperbaiki, dalam 

tegurannya terdapat semacam pelanggaran. Menurut Imam 

Al-Ghazali dalam teguran itu ada empat tingkatan yaitu 

memberi tahu, menasihati, bersikap keras dalam perkataan, 

kemudian mencegah dengan paksaan. Tidaklah boleh 

terhadap raja dan penguasa, kecuali memberi tahu dan 

menasihati. Adapun bersikap keras dan mencegah dengan 

paksa, maka sikap itu menggerakkan fitnah dan menimbulkan 

hal-hal yang lebih keji daripada yang mereka alami. Jika sikap 

keras itu berfaedah dan tidak menimbulkan perkara yang 

berbahaya, maka tidaklah mengapa25.  

B. UNSUR-UNSUR DAKWAH SUFISTIK 

Sumber-sumber ajaran dasar atau konsep utama dalam 

tasawuf juga banyak dijumpai dalam al-Qur‟ân yang tersebar 
dalam berbagai surat dan ayat.26 Asumsinya adalah bahwa 

kehidupan manusia itu harus seimbang. Jika kita mengalami 

ketidakseimbangan hidup, akan muncul problem. Misalnya, 

                                                                                                                       

Risalah Walisongo Edisi 76/Desember 1998, h. 9 
25Miftahul Munif, Dakwah Sufi dan Relevansinya di Era 

Modern dalam, http://www.nusudan.com/html, (tanggal 20 

Pebruari 2014)  
26Abu al-Wafa‟ al-Ghanimi al-Taftazâni, Sufi dari Zaman ke 

Zaman, terj Ahmad Rofi‟ Utsmani (Bandung, Pustaka, 1997), h. 26. 

http://www.nusudan.com/html
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seseorang yang berlimpah materi, terkadang akan berkurang 

aspek spiritualnya. Seseorang yang dinyana sampai pada 

puncak spiritualnya, terkadang akan mendamba sesuatu yang 

berorientasi materi. Hal ini sejalan dengan firman Allah, al-

Qur‟ân, 28: 77. 

                            

                          

   .    

Terjemahnya: 
dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 
kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang berbuat kerusakan.27 
Dalam konteks dunia global, integritas ajaran Islam 

sedikit mulai mengalami disorientasi. Banyak kaum Muslim 

sudah banyak yang kehilangan spirit dan nilai-nilai 

keislamannya. Gerakan tasawuf muncul sebagai antitesis dari 

tren masyarakat yang sedang berkembang sebagai 

                                                         
27Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, QS/28:27 
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keseimbangan dalam siklus masyarakat yang bergaya hedonis 

dan materialis.28  

Allah menciptakan manusia di muka bumi adalah 

untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tidak 

terlepas dari fitrahnya ini, Allah swt. menganugerahkan dua 

potensi penting dalam diri manusia, yaitu akal dan nafsu. 

 Allah swt. memberikan akal kepada manusia agar mereka 

mampu dan dapat membedakan mana yang baik dan mana 

yang benar, dalam bertindak, bertingkah laku, berbuat 

ataupun bekerja. Sementara nafsu adalah sebuah pemicu bagi 

tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh akal. Sehingga, nafsu 

ini dapat menjadi nafsu yang baik, yakni nafsu yang dilatih 

untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan 

membawa dosa, dan nafsu yang buruk, yakni nafsu yang 

dilatih untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan salah. 

Falsafah hidup dari seorang sufi adalah untuk 

meningkatkan kesadaran jiwa lewat latihan-latihan praktis 

tertentu untuk menyatakan pemenuhan fana dan kasyf dalam 

realitas yang tertinggi. Dengan pengetahuan tentang Tuhan 

secara intuitif, tidak secara rasional. Setelah itu, barulah 

muncul kebahagiaan rohaniah. Untuk hakikat realitasnya sulit 

diungkapkan dengan kata-kata sebab karakternya bersifat 

intuitif subyektif. Karenanya, maqam-maqam yang harus 

ditempuh itu nyaris tidak memberi arti bagi jasmani manusia. 

Hal ini didasari penalaran bahwa antara jarak manusia 

dengan Tuhan bukanlah jarak fisik, dan Tuhan yang dituju 

                                                         
28Kharisuddin Aqib, An-Nafs: Psiko-Sufistik Pendidikan Islami 

(Nganjuk: Ulul Albab Press, 2009), h. 3. 



Esensi Dakwah dalam Tasawuf     220 
 

 

 

bukanlah tidak berdimensi materiil sehingga untuk sampai 

kepadanya harus mengutamakan pembinaan dan 

pengembangan substansi immateri manusia yang lazim 

dikenal dengan al-nafs, al-qalb, al- batin29 dan sejenisnya yang 

diyakini memiliki kesamaan substansi secara ontologis 

dengan Tuhannya. 

Dimensi rohani dalam kehidupan manusia sangat 

berpengaruh dalam membina perjalanan keimanan, 

keislaman, dan keikhlasan seorang muslim. Kesalehan 

amaliahnya dinilai oleh Allah dari substansi suci dibalik nilai 

ubudiyah seseorang. Para sufi umumnya menyimbolkan 

pengembaraan spiritual mereka sebagai suatu perjalanan. 

Mereka melangkah maju dari satu tingkat ke tingkat di 

atasnya. Tingkatan kejiwaan ini yang lazim biasanya disebut 

“maqamat” atau station atau at ages30. Sedangkan tujuan 

akhirnya adalah mencapai penghayatan fana fillah, yaitu 

kesadaran leburnya diri mereka dalam samudra Ilahi.31 

Dalam pengamalannya, ajaran tasawuf memiliki tiga 

kebajikan spiritual berasal dari Al-Qur‟an yang harus 
ditanamkan dalam diri para sufi yakni : Pertama, kerendahan 

hati (khusyu‟), berhubungan dengan wujud dan bukan pada 

perbuatan seseorang. Ia adalah kesadaran bahwa Tuhan 

adalah segalanya dan kita bukanlah apa-apa. Kedua, 

kedermawanan (karamat), merupakan kebajikan yang sangat 

                                                         
29Lihat Simuh, Tasawuf dan Perkembanganya dalam Islam,.., h. 

36 - 47 
30Amin Syukur, Menggugat Tasawuf; Sufisme dan Tanggung 

Jawab Sosial Abad 21, h. 49 
31Simuh, Tasawuf dan Perkembanganya dalam Islam,…., h. 40 
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erat hubungannya dengan kemuliaan pada tingkatnya yang 

tertinggi ia memberikan dirinya kepada Tuhan dan menyadari 

bahwa kita tidak memiliki apa-apa; segala sesuatu berasal dari 

dan kepunyaan Allah swt. Ketiga, kelurusan hati (shidq), yang 

mengangkat diri kita dari dataran kejumudan ke dataran 

pengetahuan. Maksudnya, melihat sesuatu sebagaimana 

hakikat adanya.32 

Dari pengamalan kebajikan-kebajikan dasar dapat 

dilihat bahwa tasawuf tidak hanya menghendaki kesalehan 

individu seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan akan 

tetapi juga menghendaki kesalehan berfungsi sebagai cermin 

yang apabila berhasil disucikan dari kotoran keduniaan, 

mampu menangkap cahaya Ilahi sehingga di dalam kaca hati 

sendiri akan ada imanen bayang–bayang Tuhan. Selanjutnya 

di dalam hati ada ruh dan sir. Yang fungsinya ruh untuk 

tempat atau alat untuk mahabbah dan sir sebagai tempat atau 

alat untuk musyahadah sosial dari seorang sufi dalam 

hubungannya dengan makhluk-makhluk Allah set. dalam 

rangka implementasi moralitas tasawuf. Orang yang 

bertasawuf ialah orang yang menyucikan dirinya lahir dan 

batin dalam suatu pendidikan etika dengan menempuh jalan 

atas dasar didikan tiga tingkat yang dalam tasawuf 

dinamakan : Pertama, takhalli, yaitu mengosongkan diri dari 

sifat-sifat tercela dan maksiat lahir dan batin. Kedua, tahalli, 

yaitu mengisi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dari taat lahir 

                                                         
32Laleh Bakhtiar, Sufi: Expressions Of The Mystic Quest, terj. 

Purwanto, Perjalanan Menuju Tuhan, Dari Maqam-Maqam hingga 
Karya Besar Dunia Sufi (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2001), 
h. 48-49. 
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dan taat batin. Ketiga, tajalli, merasakan akan rasa ketuhanan 

yang sampai mencapai kenyataan Tuhan.33 

Dengan demikian perjalanan seorang sufi tidak akan 

berakhir hingga seorang sufi merasakan akan rasa ketuhanan 

atau dengan kata lain hingga terbentuknya insan kamil 

(manusia sempurna), di mana dalam pandangan sufisme 

insan kamil merupakan miniatur realitas (Tuhan dan alam), 

suatu manifestasi sempurna dari Tuhan, karena kesadarannya 

melalui pengalaman sufistik tentang makna pokok dari 

penyatuan esensialnya dengan Tuhan. Ajaran tasawuf 

sebenarnya berasal dari pembawa risalah yaitu Nabi 

Muhammad saw. yang kemudian diikuti oleh sahabat 

setianya. Karena itu dapat dipahami, ajaran tasawuf dapat 

dilihat dari kepribadian dan perilaku mereka yang tercermin 

dari nilai-nilai suci sebagai kehendak agama. Dengan kata 

lain, hakikat ajaran tasawuf dapat diambil dari mereka. 

C. PESAN DAKWAH DALAM TASAWUF  

1. Pesan dakwah dalam bidang aqidah 

Dalam ajaran Islam, aqidah menduduki posisi yang 

paling pertama dalam kehidupan manusia. Aqidah adalah 

kepercayaan. Dalam pengertian teknis aqidah artinya iman 

atau keyakinan. Intinya adalah kepercayaan kepada Allah dan 

melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah.  

                                                         
33Mustafa Zahri, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf, (Surabaya: 

Bina Ilmu, 1995), h. 45. 
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Aqidah merupakan tiang penyangga atau fondasi pada 

keimanan seseorang dalam meyakini suatu kepercayaan. 

Ibarat gedung yang mempunyai tiang berdiri tegak, dia tidak 

akan mudah roboh bila fondasinya kuat. Sama halnya 

manusia, jika aqidah sebagai fondasi imannya lemah maka 

imannya pun akan lemah dan rapuh sehingga mudah roboh 

keyakinannya. Aqidah Islam dasarnya iman kepada Allah, 

iman kepada malaikat-Nya, iman kepada rasul-Nya, iman 

kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang 

buruk. Dasar-dasar ini telah ditunjukkan oleh kitabullah dan 

sunnah Rasul-Nya. 

Bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa Allah 

Swt bisa terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu satu, 

bersama-Nya tidak ada segala perkara, karena segala perkara 

selain Allah dianggap tidak ada dan tidak terwujud secara 

nyata, maka tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi 

Allah, karena hakikat wujud semuanya milik Allah, dan selain 

Allah tidak mendapatkan bagian apapun.34 

2. Pesan dakwah dalam bidang syariah 

Makna asal syariah jalan ke sumber (mata) air. 

Perkataan syariah dalam bahasa Arab berasal dari syar’i yang 

secara harfiah jalan yang harus dilalui oleh setiap Muslim.35 

                                                         
34Abu al-Fadl Ahmad ibn Muhammad ibn Abd al-Karim Ibn 

Atha‟illah al-Iskandariyah, Syarah al-Hikam, (Semarang: Karya Toha 
Putra), hal. 54 

35M. Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Cet.III; Jakarta: PT 
Rajagrafindo Persada, 2000), h. 235 
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Kata syar‟iyah muncul dalam beberapa ayat Al-Qur‟an  

seperti pada surat Q.S. al-Maidah/5:48; 

                          

                            

                          

                                
                     .    

Terjemahnya: 

dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan 
membawa kebenaran, membenarkan apa yang 
sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan 
sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang 
lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut 
apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 
kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-
tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan 
jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, 
niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi 
Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya 
kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat 
kebajikan. hanya kepada Allahlah kembalimu 
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semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa 
yang telah kamu perselisihkan itu,36 

Syariat adalah nama sejumlah peraturan dan hukum-

hukum yang diciptakan Allah atau ditetapkan pokok-

pokoknya dan dibebankan atas orang-orang Islam 

melaksanakannya, supaya dengan peraturan-peraturan dan 

hukum-hukum itu mereka mengambil bagian dalam 

hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan 

manusia. Syariat berpusat pada dua segi yaitu ibadah dan 

muamalah. 

Allah menetapkan syariat sebagai hukum dengan 

maksud untuk menegakkan kemaslahatan, kedamaian dan 

kebahagiaan umat-Nya. Syariat atau hukum yang terdapat 

dalam al-Qur‟an,  ada yang dijelaskan secara eksplisit (tertulis 

jelas) dan ada pula yang bersifat implisit. Hukum-hukum 

yang dituangkan secara eksplisit masih terbagi dalam dua 

bagian yakni muhkam (terang) dan mutasyabih (samar-samar). 

Syariat diturunkan oleh Allah swt. berfungsi sebagai 

rahmat bagi umat manusia (QS/ 21: 107) dan juga sebagi obat, 

petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman (QS.10: 

57). Dengan demikian Islam berorientasi dalam pelaksanaan 

hukum syariat kepada tiga aspek pokok yaitu: 

Pembinaan yang bersifat individu agar mampu 

menjadi umat yang terbaik di tengah-tengah masyarakat, dan 

tidak menjadi penyakit di antara mereka. Hal ini sangat 

berkaitan dengan ibadah yang telah disyaratkan oleh Allah, 

                                                         
36Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, , Q.S. Al-

Maidah/5:48 
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karena semuanya bertujuan pembinaan kepada jiwa 

seseorang. 

Aspek hukum Islam, yang tujuan pokoknya demi 

menciptakan kemaslahatan, karena tidak ada satu perintah 

yang disyariatkan oleh Islam, baik dalam al quran dan hadis 

kecuali untuk menciptakan kemaslahatan umat itu sendiri.37 

Apabila melihat ayat-ayat yang menerangkan tentang 

tujuan Allah menurunkan syariat adalah terfokus pada 

pencapaian kemaslahatan umat. Dalam rangka kemaslahatan 

manusia, tidak terlepas kepada terpeliharanya kebutuhan 

pokok manusia, yaitu kebutuhan yang bersifat daruriah, 

kebutuhan yang bersifat hajiyyah dan kebutuhan yang bersifat 

tahsiniyyah.38 

Syariat Islam merupakan ketentuan dan hukum yang 

ditetapkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya yang 

diturunkan melalui Rasul-Nya, Muhammad Saw, untuk 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan 

dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Artinya, cakupan 

syariat Islam meliputi akidah dan syariat. Dengan kata lain, 

syariat Islam bukan hanya mengatur seluruh aktivitas fisik 

manusia (af‟al al-jawarih), tetapi juga mengatur seluruh 

aktivitas hati manusia (afal al-qalb) yang biasa disebut dengan 

akidah Islam. Karena itu, syariat Islam tidak dapat 

direpresentasikan oleh sebagian ketentuan Islam dalam 

masalah hudud (seperti hukum rajam, hukum potong tangan, 

                                                         
37Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqhi (Beirut: Dar al Fikr 

al Arabiy, 1958), h. 364-366 
38Yusuf Qasim, Nazhariyah al-Dharuriah (Cet. I; Kairo: Dar al 

Nahda al Arabiah, 1981), h. 25 
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dan sebagainya); apalagi oleh keberadaan sejumlah lembaga 

ekonomi yang menjamur saat ini semisal bank syariah, 

asuransi syariah, reksadana syariah, dan sebagainya.  

Namun kemudian dikhususkan penggunaannya untuk 

hukum amaliah. Pengkhususan ini dimaksudkan karena 

agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara 

universal, sedangkan syariah berlaku untuk masing-masing 

umat yang berbeda dengan umat sebelumnya.39 

Farouk Abu Zeid menjelaskan bahwa syariah ialah; 

“Apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan Nabi-Nya”. 
Allah adalah pembuat hukum yang menyangkut kehidupan 

agama dan kehidupan dunia. Selain itu,syariah dalam konteks 

kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-

norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasyri. Selain 

itu, hukum dalam Islam dibagi lima, yaitu:40 

a. Wajib, yaitu perintah yang mesti dikerjakan, jika perintah 

tersebut dipatuhi (dikerjakan), maka yang mengerjakannya 

mendapat pahala; jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa. 

b Sunnah, yaitu anjuran. Jika dikerjakan dapat pahala, jika 

tidak dikerjakan tidak berdosa. 

c Haram, yaitu larangan keras. Kalau dikerjakan berdosa jika 

tidak dikerjakan (ditinggalkan) mendapat pahala. 

d  Makruh,yaitu larangan yang tidak keras. Kalau dilanggar 

tidak dihukum (tidak berdosa),dan jika ditinggalkan diberi 

                                                         
39Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jild 1, (Cet.I;  Jakarta : PT. 

Logos Wacana Ilmu,1997), h. 2 
40Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , Hukum Fiqh Islam (Bandung : 

Sinar Baru Algensindo, 2004), h.1. 
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pahala. 

e Mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula 

ditinggalkan. Kalau dikerjakan, tidak berpahala dan tidak 

pula berdosa; Kalau ditinggalkan, tidak berpahala dan 

tidak berdosa.  

 

3. Pesan dakwah dalam bidang akhlak 

Menurut bahasa (etimologi) perkataan akhlak ialah 

bentuk jamak dari khuluq (khuluqun) yang berarti budi 

pekerti, perangai tingkah laku, atau tabiat. Secara terminologi 

atau istilah, Ibnu Miskawih berpendapat bahwa akhlak adalah 

keadaan jiwa seseorang, yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan 

pikiran terlebih dahulu.  

Ada dua penggolongan akhlak secara garis besar, yaitu 

akhlak mahmudah (fadhilah) dan akhlak madzmumah (qabihah). 

Akhlak mahmudah ialah segala macam sikap dan tingkah 

laku yang baik. Sedangkan akhlak madzmumah ialah segala 

macam sikap dan tingkah laku yang tercela adapun akhlak 

yang mahmudah yaitu: jujur, benar, adil, pemaaf, disenangi, 

menepati janji, malu, lemah lembut dan lain-lain. Sedangkan 

akhlak madzmumah yaitu: egois, dusta khianat, dengki, ingin 

dipuji, adu domba dan lain-lain.41 Selain masalah-masalah 

tersebut dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw terdapat pula 

masalah-masalah lain. 

                                                         
41M. Yasin Abdullah, Studi Akhlak dalam Persfektif al-Qur‟an 

(Cet, I; Jakarta: Amzah, 2007), h. 2-4 
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Gambaran singkat materi atau kategorisasi tasawuf 

dalam dakwah disajikan sebagai contoh, bukan untuk 

menyuguhkan semua masalah-masalah yang terdapat dalam 

agama Islam. Masalah-masalah ini adalah sebagai materi 

tasawuf dalam dakwah menjadi objek material Ilmu Dakwah 

dalam penerapannya sehingga layak untuk menjadi konsumsi 

kajian.42 

D. TAHAPAN DAN METODE DAKWAH SUFISTIK 

Masalah strategi ditentukan oleh kondisi obyektif 

komunikan dan keadaan lingkungan pada saat proses 

komunikasi tersebut berlangsung. Dalam kegiatan dakwah, 

maka hal-hal yang mempengaruhi sampainya pesan dakwah 

ditentukan oleh kondisi obyektif obyek dakwah dan kondisi 

lingkungannya dengan demikian maka strategi dakwah yang 

tepat ditentukan oleh dua faktor tadi. Sekedar contoh: antara 

orang desa dan kota tentu berbeda metode penyampaian 

pesan yang dipakai. Demikian pula antara petani, pegawai, 

mahasiswa, sarjana, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, 

wanita, buruh, orang miskin dan orang kaya dan lain 

sebagainya. 

Sedangkan masalah isi atau substansi pesan ditentukan 

oleh seberapa jauh relevansi atau kesesuaian isi pesan tersebut 

dengan kondisi subyektif komunikan, yaitu "needs" 

(kebutuhan) atau permasalahan mereka. Dalam dakwah perlu 

diketahui kebutuhan apa yang mereka rasakan, dan seberapa 

                                                         
42Ahmad Subandi, Ilmu Dakwah Pengantar Kearah Metodologi 

(Bandung: Yayasan SYAHIDA, 1994), h. 23 
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jauh pesan dakwah dapat menyantuni kebutuhan dan 

permasalahan tersebut. Relevansi antara isi pesan dakwah 

dengan kebutuhan tersebut hendaknya diartikan sebagai 

ketergantungan yang proporsional, artinya pemecahan 

masalah atau pemenuhan kebutuhan yang tidak asal 

pemenuhan, tetapi yang dapat mengarahkan atau lebih 

mendekatkan obyek dakwah pada tujuan dakwah itu sendiri, 

dan bukan sebaliknya. Untuk itu maka pengolahan pesan 

dakwah dari sumbernya (al-Qur'an dan Sunnah Rasul) akan 

sangat menentukan. 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apa 

yang dimaksud dengan relevansi tersebut, maka baiknya 

dikemukakan beberapa contoh. Bagi petani, bagaimana 

bertani yang baik sehingga hasil pertaniannya meningkat dan 

bagaimana peningkatan tersebut sekaligus merupakan bagian 

dari ibadahnya kepada Allah. Demikian pula bagi buruh, 

sehingga peningkatan mutu kerjanya sama dengan mutu 

ibadahnya. Hal ini akan mendorong mereka untuk lebih 

memahami bagaimana beribadah dengan baik akan 

membantu mereka untuk memperoleh pendapatan yang lebih 

baik. Sudah barang tentu da'i yang bertugas di kalangan 

buruh atau petani atau lainnya haruslah mereka yang 

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai dunia buruh 

dan tani. 

Dalam hal ini, khotbah atau tabligh perlu disesuaikan 

dengan persoalan buruh dan petani. Di samping itu perlu 

dilakukan kegiatan yang lebih konkret seperti latihan 

keterampilan kerja, pemilihan bibit dan pupuk, sehingga 
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mereka merasa diperhatikan. Tak lupa juga masalah 

bagaimana memasarkan hasil tani. Lapangan kerja apa saja 

yang sedang dibutuhkan dan dagang apa saja yang sedang 

laku dan seterusnya. 

Dakwah Islam secara arif mampu mengeliminir 

konflik internal dan eksternal. Karena konflik itu dapat 

membosankan manusia modern harus ada perubahan 

terhadap wawasan keilmuan dakwah, artinya dakwah sebagai 

ilmu. Pengembangan pemahaman berbagai objek dakwah 

juga pengembangan pemahaman tentang metode dakwah 

jangan monoton; objek dakwah bervariasi ada bermacam-

macam kelompok masyarakat dan mempunyai watak 

berbeda-beda.  

Strategi dan metode dalam melaksanakan dakwah 

yang merupakan sebagai suatu sistem untuk dapat menarik 

para pendengar agar dapat terserap berbagai pesan dan 

materi yang akan disampaikan dengan menggunakan 

berbagai metode dan sistem agar materi tersebut dapat 

dicerna dengan baik dan maksimal, terdapat dua sistem yang 

sangat efektif di antaranya adalah: 

a. Strategi merupakan suatu rencana tindakan termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

daya atau kekuatan. Dengan demikian, strategi adalah 

proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada 

tindakan. 

b. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya 

dari semua keputusan penyusunan strategi adalah 

pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan 
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strategi, perlu di rumuskan tujuan yang jelas serta dapat 

diukur keberhasilan.43 

Al-Bayanuni membagi berbagai metode dan strategi 

dakwah sehingga dengan strategi tersebut dapat dijadikan 

sebagai bentuk acuan yang akurat dan fleksibel oleh penda'i 

lainnya di antaranya ada tiga bentuk44 yaitu;  

1. Strategi sentimentil (al-manhaj al-'athifi). Adalah dakwah 

yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan 

perasaan dan batin mitra dakwah, metode ini sesuai 

dengan mitra dakwah yang terpinggirkan  (marginal) dan 

dianggap lemah, seperti kaum perempuan, anak-anak, fakir 

miskin, 45 

2. Strategi rasional (al-manhaj al-'aqli). Adalah beberapa 

metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran, 

strategi ini mendorong mitra dakwah untuk berpikir, 

merenungkan dan mengambil pelajaran. Penggunaan 

logika, diskusi atau penampilan contoh dan bukti46 

3.  Strategi indrawi (al-manhaj al-hissi). Strategi ini biasa juga 

dikaitkan dengan metode eksperimen atau strategi ilmiah. 

Ia didefinisikan sebagai system dakwa atau kumpulan 

metode yang berorientasi panca indra dan berpegang teguh 

pada hasil penelitian dan percobaan. Di antara metode 

                                                         
43 Ridwan Hasan, Metode Dakwah di Era Globalisasi….. h. 7 
44 Ridwan Hasan, Metode Dakwah di Era Globalisasi….. h. 8 

45 Muhammad Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 

2009), h. 351 

46 Muhammad Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 352 
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yang dihimpun oleh strategi ini adalah praktek keagamaan, 

dan pentas drama.47 

Ayat-ayat tersebut di atas telah mengisyaratkan tiga 

strategi dakwah, yaitu Strategi Tilawah (membacakan ayat-

ayat Allah swt.), Strategi tazkiyah (menyucikan jiwa), dan 

Strategi ta'lim (mengajarkan Al- Qur'an dan „al-hikmah‟).  

a  Strategi tilawah. Dengan strategi ini mitra dakwah diminta 

mendengarkan penjelasan pendakwah atau mitra dakwah 

membaca sendiri pesan yang ditulis oleh pendakwah. 

Dengan demikian bahwa merupakan transfer pesan 

dakwah dengan lisan dan tulisan. Kita dapat mengenal dan 

memperkenalkan Allah swt. melalui keajaiban ciptaannya. 

Untuk memperlihatkan keajaiban ini tidak hanya dengan 

lisan dan tulisan, tetapi juga dengan gambar atau lukisan. 

Strategi Tilawah bergerak lebih banyak pada ranah kognitif 

(pemikiran) yang transformasinya melewati indra 

pendengaran (al-sam') dan indra penglihatan (al-abshar) 

serta ditambah akal yang sehat (al-afidah).  

b. Strategi tazkiyah (menyucikan jiwa). Jika strategi Tilawah' 

melalui indra pendengaran dan indra penglihatan, maka 

strategi tazkiyah melalui aspek kejiwaan. Salah satu misi 

dakwah adalah menyucikan jiwa manusia. Kekotoran jiwa 

dapat menimbulkan berbagai masalah baik individu atau 

sosial, bahkan menimbulkan berbagai penyakit, baik 

                                                         

47Muhammad Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 353 
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penyakit hati atau badan. Sasaran strategi ini bukan pada 

jiwa yang bersih, tetapi jiwa yang kotor.48  

c.  Strategi Ta'lim. Strategi ini hampir sama dengan strategi 

Tilawah yakni keduanya mentransformasikan pesan 

dakwah. Akan tetapi strategi ta'lim bersifat lebih 

mendalam, dilakukan secara formal dan sistematis. 

Artinya, metode ini hanya dapat diterapkan pada mitra 

dakwah yang tetap, dengan kurikulum yang telah rancang, 

dilakukan secara bertahap, serta memiliki target tujuan 

tertentu49.  

Dalam melaksanakan dakwah maka selayaknya 

seorang da'i juga haruslah memiliki dan menguasai berbagai 

ilmu strategi dakwah yang sangat membutuhkan penyesuaian 

yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan, maka dengan 

memperkecil kelemahan dan ancaman serta memperbesar 

keunggulan dan peluang dalam penyampaian materi dakwah 

itu sendiri sehingga dapat berkesan dan mempunyai nilai 

yang lebih dan paling tidak terdapat perubahan sekecil 

apapun walaupun satu ayat yang disampaikan pada pihak 

dan komunitas umat Islam lain dan dakwah seperti inilah 

yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah, sehingga 

mendapatkan hasil yang maksimal dan memberikan 

kontribusi yang sehingga dapat dirasakan oleh umat Islam 

pada umumnya. 

                                                         
48 Ridwan Hasan, Metode Dakwah di Era Globalisasi….. h. 8 
49 Ridwan Hasan, Metode Dakwah di Era Globalisasi….. h. 9 
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Uraian tersebut dapat diketahui bahwa hal-hal yang 

menentukan model pendekatan dakwah dapat diperhatikan 

unsur-unsur berikut:50  

a. Kondisi obyektif (ciri-ciri) obyek dakwah.  

b. Kondisi subyektif (kebutuhan, persoalan yang mereka 

hadapi dan sebagainya)  

c. Faktor lingkungan dakwah 

Untuk menapaki uraian tersebut, diajukan gagasan 

awal mengenai strategi dakwah, sebagai berikut: 

1. Peninjauan kembali pendekatan dakwah dengan upaya 

sentral perencanaan dakwah yang lebih berorientasi pada 

pemecahan masalah (problem solving oriented) Pergeseran 

medan dakwah (model komunikasi dakwah) konvensional, 

yaitu tabligh dalam makna sempit menjadi dakwah yang 

'multi dialog' (dialog amal, dialog seni, dialog intelektual, 

dialog budaya).  

2. Perimbangan antara dakwah berskala massal menjadi 

dakwah personal atau dakwah kelompok yang lebih 

dialogis. 

3. Perlunya perhatian dan pengembangan yang serius 

lembaga-lembaga dakwah, terutama majelis tabligh, pada 

fungsi-fungsi perencanaan dan pengelolaan. 

4. Perlu dilakukan pengkajian yang mendalam mengenai (a) 

ciri-ciri dan permasalahan yang dihadapi objek dakwah 

(kondisi obyektif dan subyektif), serta (b) kondisi 

lingkungan, dalam rangka mengembangkan strategi 

                                                         
50Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi Gerakan Dakwah…h 208  
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dakwah yang tepat di masing-masing daerah dan 

kelompok umat tertentu.  

5. Perlu dikembangkan mekanisme pengorganisasian yang 

lebih profesional, dengan pemilahan tugas yang jelas antar 

subyek dakwah (da'i, perencana dan pengelola kegiatan 

dakwah) 

6. Perlunya pengembangan nilai-nilai saintifik Islam dan 

keilmuan yang interdisipliner atau pengembangan 

pendekatan objektivasi dan subjektivasi.  

7. Melakukan pendekatan positif konstruktif terhadap objek 

dakwah yang 'abangan', dengan menghilangkan 'jarak' 

psikologis maupun budaya yang ada. 

8. Mengembangkan sistem informasi yang mampu 

menjangkau umat secara luas dan menumbuhkan 

komunikasi yang efektif. 

9. Peran pembawa "kabar dari langit" agar dapat mengarifi 

realitas untuk mentransformasikan nilai, sehingga "dimensi 

langit suci" lebih dapat dibumikan  

Tahapan dan metode dakwah sufistik merujuk pada 

keilmuan tasawuf, yaitu: 

a. Persaudaraan berpengaruh terhadap kepribadian, moral 

dan tingkah laku seseorang 

b. Mengambil janji 

c. Talqin personal 

d. Ilmu 

e. Mujahadah dan penyucian Jiwa 

f. Zikir 

g. Mudzakarah 

h. Khalwah 
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Relevansi Tasawuf di Era Kontemporeri 

BAB VII 

RELEVANSI TASAWUF DI ERA 

KONTEMPORER 

 
 

 

A. PROBLEMATIKAMASYARAKAT MODERN 

1. Esensi Masyarakat Modern 

Sejarah kehidupan manusia sekarang ini telah 

memasuki apa yang disebut dengan era modern. Istilah 

modern yang dalam makna genetiknya berarti “baru” dapat 
digunakan sebagai istilah yang menyebut sesuatu terhadap 

perkembangan kehidupan manusia yang sedang berlangsung 

saat ini, yaitu “zaman modern” yang seolah-olah tidak ada 

lagi zaman yang berarti sesudahnya. Anggapan orang 

sementara perkataan modern melambangkan sesuatu 

penilaian tertentu yang cenderung positif. Padahal dari sudut 

hakikatnya, zaman modern, sebagaimana zaman-zaman 

terdahulu, bersifat netral. Bisa memiliki dan menimbulkan 

makna positif dan negatif, tergantung orang yang 

menjalaninya. 

Masyarakat modern ditandai oleh lima ciri pokok, 

yaitu : pertama, berkembangnya mass culture, karena 

pengaruh kemajuan mass media, sehingga kultur (budaya) 

tidak lagi bersifat lokal, melainkan nasional atau bahkan 
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global. Kedua, tumbuhnya sikap-sikap yang lebih mengakui 

kebebasan bertindak, manusia bergerak menuju perubahan 

masa depan. Ketiga, tumbuhnya kecenderungan berpikir 

rasional. Keempat, tumbuhnya sikap hidup materialistis, 

semua diukur dengan nilai kebendaan dan ekonomi.1  

Budaya adalah suatu pola struktur kebiasaan yang 

menjadi ciri khas suatu masyarakat yang memiliki kearifan 

tersendiri. Kearifan itu adalah kearifan lokal yang bisa jadi 

tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat dan lainnya. 

Hilangnya batas-batas budaya akibat globalisasi, di satu sisi 

baik untuk memperkenalkan eksistensi suatu masyarakat. 

Namun di sisi lain, justru akan menjadikan kearifan lokal 

menghilang, atau bahkan berubah ke arah yang lebih buruk. 

Etika dan estetika menjadi sirna akibat asimilasi dan adopsi 

budaya yang berlebihan, sehingga memunculkan degradasi 

moral. Contoh nyata dalam, hal ini, di mana masyarakat 

timur, yang dahulu dikenal arif, santun dan beretika tinggi, 

kini tak beda lagi dengan masyarakat barat yang liberalis.2 

Secara bahasan kata “modern” berasal dari bahasa Latin 
“modo” yang berarti “just now” atau “yang kini”. Istilah ini 
sering kali dikaitkan dengan kehidupan yang ditemukan 

dalam masyarakat Barat yang sudah mengalami 

industrialisasi dan tingkat teknologi yang maju.3 Sedangkan 

                                                         
1Amin Syukur, Sufi Healing, Terapi dengan Model Tasawuf, h.  

28. 
2 Amin Syukur, Sufi Healing, Terapi dengan Model Tasawuf, h. 

28. 
3Arfan Gaffar, Modern dan Islam; Dua Kutub yang Bertentangan 

dalam Al-Qur‟an dan Tantangan Modernitas, (Yogyakarta: SIPRESS , 
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secara istilah, ada beberapa tokoh yang membuat definisi 

ataupun pembatasan tentang makna (zaman) modern. 

1. Amin Rais menyatakan bahwa suatu abad dapat dikatakan 

modern apabila memiliki ciri-ciri : 

a. Ledakan informasi tanpa batas berkat teknologi 

komunikasi yang semakin maju, produktif, dan efektif  

sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru dunia. 

b. Nilai moral semakin longgar, yang ditunjukkan dengan 

semakin kaburnya batas antara halal dan haram 

maupun baik dan buruk. 

c.  Semakin tumpulnya peri kemanusiaan. 

d. Sangat mengagungkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK). 

e. Kehidupan masyarakat yang semakin materialistik.4 

2. Alex Inkeles dan David Smith, sebagaimana dikutip oleh 

Arfan Gaffar, memberikan 5 (lima ciri individu masyarakat 

yang telah modern, yaitu : 

a. Opens to new experience (keterbukaan untuk menerima 

hal-hal baru). 

b. The realism of growth of opinion (memiliki kemampuan 

untuk membentuk dan menyatakan pendapat 

menyangkut permasalahan di sekitarnya). 

c. The readiness for social change (siap menerima perubahan 

sosial). 

d.The needs of Information (membutuhkan dan selalu 

                                                                                                                       
1993), h. 106. 

4Amin Rais, Tauhid Sosial: Formula MenggempurKesenjangan 
(Bandung:  Mizan, 1998), h. 151-153. 
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mengikuti informasi perkembangan). 

e. oriented to world future and punctuality (berorientasi ke 

depan).5 

3. Zakiah Daradjat mendefinisikan (zaman) modern dengan 

indikator-indikator sebagai berikut : 

a. Meningkatnya kebutuhan hidup manusia. 

b. Munculnya individualisme dan egoisme. 

c. Persaingan dalam hidup. 

d. Keadaan yang tidak stabil.6 

4. Ali Yafie yang juga menyebutkan bahwa peradaban modern 

ditandai dengan : 

a. Kemajuan di bidang teknologi. 

b. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. 

c. Kehidupan lebih individualis dan materialis. 

d. Kekuasaan jaringan informasi. 

e. Terjadi pelecehan dan pendangkalan nilai-nilai agama.7 

 

Perbedaan  para tokoh di atas yang membuat beberapa 

batas sebagai ciri khas modern namun substansinya tetap 

sama, Nurcholis Madjid hanya mendefinisikan abad modern 

sebagai abad teknologi yang mengabaikan harkat 

kemanusiaan terkait dengan bidang kerohanian.8 

                                                         
5Arfan Gaffar, Modern dan Islam, h. 106 
6Zakiah Daradjat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental 

(Jakarta:  Haji Masagung,1993), h. 10-13. 
7Ali Yafie, Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Keagamaan 

Kemanusiaan (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 65. 
8Nurcholish Madjid, Khasanah Intelektual Islam (Jakarta, Bulan 

Bintang, 1984), h. 71. 
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Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kehidupan modern ditandai dengan kemajuan iptek, 

masyarakat cenderung individual, materialis, dan 

menurunnya minat terhadap agama. Kelahiran masyarakat 

modern tidak terlepas dari sejarah lahirnya revolusi ilmu. S. 

Takdir Alisjahbana, sebagaimana dikutip oleh Simuh, 

memberikan gambaran bahwa revolusi ilmu telah melahirkan 

revolusi teknologi yang kemudian memunculkan revolusi 

industri yang menjalar pada perubahan pada sistem 

perdagangan dan komunikasi. Maka profil masyarakat 

modern sangat didominasi oleh budaya industri.9 

Menurunnya kualitas sumber daya manusia, melalui 

proses perubahan sosial yang cepat  sebagai konsekuensi dari 

industrialisasi juga memberikan dampak negatif pada pola 

hubungan hidup manusia. Hal ini dijelaskan oleh Dadang 

Hawari yang menyatakan bahwa perubahan sosial yang 

teramat pesat belum dapat diterima oleh seluruh manusia. 

Banyak dari manusia yang tidak bisa menerima perubahan 

sosial dengan segala turunannya di segala aspek  yang 

mengakibatkan banyak di antara mereka yang merasa tegang 

(stres) yang pada akhirnya menempatkannya pada perasaan 

beralienasi (terasing) dalam hidupnya, baik dari dirinya, 

keluarganya, masyarakatnya, bahkan dengan Tuhannya. 

Akibatnya banyak dari mereka yang tidak dapat merasakan 

                                                         
9Simuh, “Islam dan Masyarakat Modern”, dalam Simuh, 

dkk., Tasawuf dan Kritis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 11. 
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kebahagiaan dan kesejahteraan bahkan sebaliknya, mereka 

hanya akan merasakan sakit.10 

Banyak orang yang terpukau dengan modernisasi. 

Mereka menyangka modernisasi akan membawa mereka ke 

tingkat kesejahteraan yang tertinggi. Mereka lupa bahwa 

dibalik modernisasi yang dianggap “serba gemerlap” tersebut 
ada gejala yang dinamakan “The agony of modernization”, yaitu 

azab sengsara karena modernisasi. Gejala efek langsung dari 

modernisasi ini telah terlihat langsung dalam kehidupan 

masyarakat dengan semakin meningkatnya angka-angka 

kriminalitas.11 Dehumanisasi adalah suatu proses penurunan 

harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan kata lain, dalam 

masyarakat yang tidak didukung oleh suasana kehidupan 

beragama maka yang nampak adalah dekadensi akhlak dan 

merosotnya kesadaran akan tanggung jawab, baik tanggung 

jawab internal (pada diri sendiri) maupun tanggung jawab 

eksternal (terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya).  

Dalam konteks ini baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan terjadi pertemuan, gesekan atau bahkan 

kompetisi pergeseran nilai-nilai budaya. Di sini kemudian 

muncul asumsi dan penilaian bahwa meskipun kemajuan 

sebagaimana yang dikumandangkan modernisasi itu netral 

sebagaimana dikatakan A. Qodry Azizy bahwa yang dominan 

                                                         
10Dadang Hawari, Psikiater : Al-Qur‟an Ilmu Kedokteran Jiwa 

dan Kesehatan Jiwa (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 1-
2. 

11Dadang Hawari, Psikiater: Al-Qur‟an Ilmu Kedokteran Jiwa 
dan Kesehatan Jiwa, h. 2-3. 
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pasti akhirnya adalah dominasi itu sendiri.12 artinya, 

modernisasi dapat berupa alat dan bisa pula diartikan sebagai 

ideologi. Alat oleh karena merupakan wujud keberhasilan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang 

komunikasi. Ketika modernisasi sebagai alat maka ia adalah 

sesuatu yang netral. Ini berarti modernisasi mengandung 

nilai-nilai positif. 

Menurut Kuntowijoyo, di dalam masyarakat modern 

yang berteknologi tinggi, manusia menghadapi mekanisme 

kerja. Alat-alat produksi baru yang dihasilkan oleh teknologi 

modern dengan proses mekanisasi, otomatisasi, dan 

standarisasinya, ternyata menyebabkan manusia cenderung 

menjadi elemen yang mati dari proses produksi. Teknologi 

modern yang sesungguhnya diciptakan untuk pembebasan 

manusia dari kerja ternyata telah menjadi alat perbudakan 

baru. Dalam konteks demikian, maka kedudukan manusia 

mengalami degradasi. Manusia yang tadinya dianggap 

sebagai pusat alam semesta, kini telah  berubah sekedar 

sebagai unsur suatu sistem ekonomi atau sistem politik.13 

Manusia modern idealnya adalah manusia yang 

berpikir logis dan mampu menggunakan berbagai teknologi 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.  Dengan 

kecerdasan dan bantuan teknologi, manusia modern mestinya 

lebih bijak dan arif, tetapi dalam kenyataannya banyak 
                                                         

12A. Qodry A.Azizy, Melawan Globalisasi; Reinterpretasi Ajaran 
Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2003), h. 20 

13Kuntowijoyo, Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi 
(Bandung: Mizan, 1991), h.162 
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manusia yang kualitas kemanusiaannya lebih rendah 

dibandingkan kemajuan berpikir dan teknologi yang dicapai. 

Akibat dari ketidakseimbangan ini kemudian menimbulkan 

gangguan kejiwaannya. Celakannya lagi, penggunaan alat 

transfostasi dan alat komunikasi modern menyebabkan 

manusia hidup dalam pengaruh global dan dikehendaki oleh 

arus. Informasi global, padahal kesiapan mental manusia 

secara individu bahkan secara etnis tidaklah sama. 

2. Problematika Masyarakat Modern 

Proses modernisasi, yang dijalankan oleh dunia barat 

sejak zaman Renaissance, di samping membawa dampak 

positif, juga telah menimbulkan dampak negatif. Dampak 

positifnya, modernisasi telah membawa kemudahan-

kemudahan dalam kehidupan manusia. Sementara dampak 

negatifnya, modernisasi telah menimbulkan krisis makna 

hidup, kehampaan spiritual dan tersingkirnya agama dalam 

kehidupan manusia.14  

Manusia modern memperlakukan alam sama dengan 

pelacur, mereka menikmati dan mengeksploitasi kepuasan 

darinya tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab apapun. 

Inilah yang menciptakan berbagai krisis dunia modern, tidak 

hanya krisis dalam kehidupan spiritual tapi juga dalam 

kehidupan sosial sehari-hari.15 

Problem paling akut yang dihadapi manusia modern, 

tidak muncul dari situasi pembangunan yang terbelakang, 

                                                         
14Moh. Toriquddin, Sekularitas Tasawuf, h. 63-64. 
15Moh. Toriquddin, Sekularitas Tasawuf,  h 64. 
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tapi justru dari pembangunan yang berlebihan. Manusia 

modern yang memberontak melawan tuhan, telah 

menciptakan sebuah sains yang tidak berlandaskan cahaya 

intellection jadi berbeda dengan yang kita saksikan di dalam 

sain-sains Islam tradisional- tetapi berdasarkan kekuatan akal 

(rasio)manusia semata untuk memperoleh data melalui 

indera.16  

Sikap hidup yang mengutamakan materi 

(materialistik) memperturutkan kesenangan dan kelezatan 

syahwat (hedonistis) ingin menguasai semua aspek kehidupan 

(totaliteristik) hanya percaya pada rumus–rumus pengetahuan 

empiris saja, serta paham hidup positivistik yang bertumpu 

pada kemampuan akal pikiran manusia tampak lebih 

menguasai manusia yang memegang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Di tangan mereka yang berjiwa dan bermental 

demikian itu, ilmu pengetahuan dan teknologi modern 

memang sangat mengkhawatirkan. Mereka akan menjadi 

penyebab kerusakan di daratan dan di lautan sebagaimana di 

isyaratkan Al-Qur'an, (QS.Al-Rum 30;41)  

                       

         .    

 
Terjemahnya: 

telah nampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya 

                                                         
16Moh. Toriquddin, Sekularitas Tasawuf, h. 65. 
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Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar).17 

 

Situasi dunia yang semakin global, agama dituntut 

dapat memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan 

aktual. Hal ini berkaitan dengan adanya keyakinan bahwa 

agama pasti mengandung nilai-nilai universal dan absolut 

yang mampu memberikan alternatif yang tidak ada habisnya. 

Paralel dengan keyakinan tersebut, terdapat fenomena yang 

menarik diamati, bahwa pada beberapa tahun terakhir ini, 

perhatian orang terhadap agama semakin tinggi. Orang 

kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan beberapa 

perkiraan tentang kebangkitan agama pada abad XXI, abad 

yang diwarnai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Kebangkitan agama dapat diamati dari 

meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap aktivitas 

keagamaan yang ditampilkan melalui berbagai media massa, 

baik cetak maupun elektronik. Peningkatan minat masyarakat 

kepada bacaan keagamaan, yang ditandai dengan semakin 

larisnya buku-buku agama juga dapat dijadikan bukti 

peningkatan spiritualitas masyarakat. Di samping itu, acara-

acara keagamaan yang ditampilkan media elektronik tampak 

semakin diminati pemirsa.18  

Fenomena ini di antara futurolog yang berkeyakinan 

bahwa abad XXI merupakan era kebangkitan agama adalah 

                                                         
17Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, QS/30:41 
18John Naisbitt dan Patricia Aburdene, Megatrend 2000: Ten 

New Direction for the 1990‟s (New York: Avon Books, 1990), h. 295 
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Data tentang meningkatnya minat masyarakat terhadap buku-

buku keagamaan (tasawuf dan tarekat) dan acara-acara 

keagamaan di media elektronik, di antaranya diungkapkan 

oleh Mohammad Walid, “Spiritualisme Abad Milenium”,19 

semakin menguatkan asumsi bahwa peranan agama di era 

modern telah menemukan momentum yang tepat. 

Persoalannya, mengapa dalam kemajuan sains dan teknologi, 

dalam justru semakin banyak orang tertarik pada agama? 

Apakah ini hanya sekedar gejala eskapisme dalam dunia 

modern? Ataukah hal ini dikarenakan modernisasi dan 

industrialisasi dianggap telah menghancurkan nilai-nilai 

kemanusiaan (dehumanisasi), sehingga orang semakin jauh 

dari nilai-nilai moral-agama? 

Persoalan serius yang muncul di tengah-tengah umat 

manusia sekarang ini adalah krisis spiritualitas. Kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dominasi rasionalisme, 

empirisme dan positivisme ternyata membawa manusia 

kepada kehidupan modern, di mana sekularisme menjadi 

mentalitas zaman, dan karena itu spiritualisme tereduksi dari 

dalam kehidupan modern umat manusia. Sayyed Hossein 

Nasr menyayangkan lahirnya keadaan ini sebagai the plight of 

modern men, nestapa orang-orang modern20. Kondisi inilah 

yang tampaknya membuat masyarakat Barat pada umumnya 

mengalami apa yang disebut dengan krisis epistemologis, 

yakni masyarakat Barat tidak lagi mengetahui tentang makna 

                                                         
19Walid, Mohammad. “Spiritualisme Abad Milenium”, Jawa 

Pos. 30 Maret 2001, h. 4 
20Sayyed  Husen Nasr, Traditional Islam in The Modern World 

(London: Kegan Paul, 1987), h. 34 
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dan tujuan hidupnya (meaning and purpose of life)21Hal ini bisa 

jadi karena terbatasnya bahasa ilmiah untuk mengungkapkan 

kompleksitas dunia manusia atau dengan kata lain boleh jadi 

karena kesenjangan antara Scientifiec language dengan religious 

language.22  

Berhubungan dengan masalah ini, William Mc.Inner 

juga menyatakan bahwa perkembangan baru dalam agama 

pada abad ke-21 mendatang antara lain ditandai oleh 

perkembangan spiritual yang lebih mendalam. Apa yang 

dikemukakan Mc.Inner ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, 

sebab manusia kontemporer menghadapi penyakit teralieniasi 

(alienation men) dan terjadi split personality. Fakta ini 

menunjukkan bahwa di kalangan Barat sendiri mulai ada 

kekuatan yang lebih komprehensif dan integral. Makin 

banyak orang menanyakan kebenaran dari dominasi rasio dan 

lebih menginginkan kehidupan yang utuh. Perhatian terhadap 

kehidupan religious makin bertambah dan materialisme makin 

didesak oleh nilai-nilai yang transendental.23 

Masalahnya sekarang adalah agama dan spiritualitas 

yang bagaimana yang kondusif untuk dunia modern. Jangan-

jangan spiritualisme bebas seperti yang diramalkan oleh John 

Naisbitt dan Patricia Aburdene dengan jargonnya Spiritualitas 

                                                         
21Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: 

Paramadina,  1992), h.  580-581 
22Nurcholish Madjid,  Khazanah Intelektual Islam  (Jakarta: 

Bulan Bintang , 1984), h. 71 
23William McInner, Agama di Abad 21, dalam Ulumul 

Qur‟an, No. 5 Tahun 1990, h. 85 
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Yes, Organized religion No.24. Hal yang menarik menurut 

pandangan Arnold yang mengatakan bahwa agama yang 

cocok untuk dunia modern adalah keberagamaan kaum sufi25. 

Krisis spiritualitas menjadi ciri peradaban modern, dan 

modernitas itu telah memasuki dan menjamah dunia Islam, 

masyarakat Islam tetap menyimpan potensi untuk 

menghindari krisis itu. Sebab sebagian besar dunia Islam 

belum berada pada tahap perkembangan kemajuan negara-

negara Barat. Keadaan ini sangat menguntungkan dunia 

Islam, karena memiliki kesempatan untuk belajar dari 

pengalaman mereka dan membangun strategi management of 

ideas, yang mampu mengambil aspek-aspek positif dari 

peradaban Barat dan sekaligus menghilangkan aspek-aspek 

negatifnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertahankan 

dasar-dasar spiritualisme Islam agar tetap terjaga kehidupan 

yang seimbang. Allah swt. Berfirman  dalam QS Ali Imran/3: 

143. 

                             

 

 

Terjemahnya:  
                                                         

24John Naisbitt dan Patricia Aburdene,  Megatrend 2000, Ten 
New Direction for the 1990‟s  (New York:Avon Book, 1991), h. 295 

25Kamaruddin Hidayat, Muhammad Wahyuni Nafis, Agama 
Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial (Jakarta: Paramadina,  1995), 
h. 116-117 
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Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) 

sebelum kamu menghadapinya; (sekarang) sungguh 

kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. 

Islam memang sangat menganjurkan umat manusia 

untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dunia demi 

kepentingan hidupnya. Tetapi Islam juga menyatakan bahwa 

dunia (bumi, air, dan udara) tidaklah diciptakan untuk 

sekelompok atau segolongan umat dalam waktu tertentu saja. 

Oleh karenanya, pada sisi lain Islam juga mengingatkan 

manusia akan bahaya yang akan menimpa alam semesta dan 

kehidupan akibat dari perbuatannya. Hal ini terwujud dalam 

beberapa ayat Allah di bawah ini (Q.S. ar-Ruum/30: 41): 

                               

           

Terjemahnya:  

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya 

Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar).26  

Manusia modern idealnya adalah manusia yang 

berfikir logis dan mampu menggunakan berbagai teknologi 

                                                         
26Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, QS/30:41 
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untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dengan 

kecerdasan dan bantuan teknologi, manusia modern mestinya 

lebih bijak dan arif, tetapi dalam kenyataannya banyak 

manusia modern yang kualitas kemanusiaannya lebih rendah 

dibandingkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dicapainya, sehingga melahirkan berbagai 

macam problema dalam kehidupannya. Kehadiran ilmu 

pengetahuan dan teknologi melahirkan beberapa problema 

dalam kehidupan masyarakat modern sebagai berikut: 

1. Degradasi Moral 

Kehidupan modern yang teramat kompetitif telah 

pula merubah pola berpikir manusia. Kebutuhan yang 

besar dalam hidup berakibat pada perubahan mendasar 

pada etos kerja manusia. Manusia modern sangat dikenal 

dengan etos kerja yang tinggi di mana sistem kerja mereka 

tidak mengenal batas dan kepuasan serta lepas dari 

hegemoni agama. Sehingga hasil positif disikapi tanpa rasa 

syukur dan kegagalan dalam tugas mereka sikapi dengan 

sikap mudah putus asa dan kehilangan pegangan.27 Tahap 

inilah yang disebut dengan frustrasi yang akan berdampak 

pada pelbagai perilaku buruk seperti mengamuk, merusak 

barang, dan bahkan menyebabkan disorganisasi pada 

struktur kepribadian sendiri.28 

                                                         
27Abudin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002), h. 292. 
28Kartini Kartono, Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam 

Islam (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 50. 
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Sebagai akibat lebih jauh dari dangkalnya iman dan 

pola hidup materialistik, maka manusia akan dengan 

mudah menggunakan prinsip menghalalkan segala cara 

dalam mencapai tujuannya. Jika hal ini terjadi, maka 

terjadilah kerusakan akhlak dalam segala bidang, baik 

ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Sehingga akan 

memunculkan manusia yang modern (maju) dalam ilmu 

dan pengetahuan namun mundur (mengalami penurunan) 

dalam hal moralitas.29 

2. Kehampaan Spiritual 

Kata “spiritual” merupakan bentuk derivasi dari kata 
“spirit”. Dalam bahasa Inggris, “spirit” berarti a person‟s  

mind atau person‟s soul. Kemudian spiritual berarti human 

spirit atau human soul atau not physical things. Dalam bahasa 

Indonesia spiritual diartikan sebagai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kejiwaan (rohani atau batin). Lebih 

lanjut spiritualisme disebut sebagai aliran filsafat yang 

mengutamakan kerohanian. Kata spiritualitas diturunkan 

dari kata spirituality, yang dalam bahasa Inggris dimaknai 

sebagai kualitas manusia yang berhubungan dengan 

persoalan-persoalan spiritual.30 

Krisis spiritual sangat diyakini oleh para ahli 

psikologi sebagai akar dari permasalahan manusia modern. 

Carl Gustav Jung, sebagaimana dikutip oleh Sukidi, 

misalnya, menyebut krisis spiritual sebagai penyakit 
                                                         

29Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, h. 292. 
30Amin Syukur, Sufi Healing, Terapi dengan Model Tasawuf 

(Jakarta : Erlangga, 2012), hlm. 43. 
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eksistensial (existential illness), di mana eksistensi diri 

manusia mengalami penyakit alienasi (keterasingan), baik 

dari dirinya sendiri, lingkungan sosial, bahkan teralieniasi 

dari Tuhannya. Jung menganggap bahwa beberapa 

psikoneurosis dapat dipahami sebagai “jiwa yang 
menderita” (asuffering soul) yang belum menemukan 

maknanya.31 

Munculnya krisis spiritual juga disebabkan oleh rasa 

cemas dan ketidakpuasan terhadap hasil yang telah 

didapat dan dicapainya. Sehingga manusia lupa terhadap 

dimensi-dimensi ke-Tuhanan yang pada akhirnya tersesat 

oleh langkahnya sendiri. Banyak manusia yang secara 

materi dapat dikatakan telah sampai pada titik 

keberhasilan tertinggi tetapi gagal (total) dalam dimensi 

immateri dari apa yang telah dicapainya. Sehingga banyak 

dari mereka yang lebih memilih “jalur lain” untuk 
mencapai kebahagiaan, seperti mengonsumsi narkoba, 

minum-minuman keras, dan hal buruk lainnya. 

3. Hilangnya makna dan nilai hidup 

Menurut Nurcholis Madjid persoalan serius yang 

tengah dihadapi oleh manusia modern adalah hilangnya 

hidup bermakna (meaning life). Faktor-faktor penyebabnya 

antara lain, tekanan yang amat berlebihan dalam segi 

material kehidupan. Kemajuan dan kecanggihan teknik 

mewujudkan keinginan memenuhi kebutuhan kehidupan 

material yang merupakan ciri utama zaman modern 

                                                         
31Sukidi, Kecerdasan Spiritual (Jakarta, Gramedia Pustaka 

Utama, 2005 ), h. 8 
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ternyata harus ditebus manusia dengan ongkos yang amat 

mahal, yaitu hilangnya kesadaran akan makna hidup yang 

lebih mendalam. Definisi sukses dalam perbendaharaan 

kata manusia modern hampir-hampir identik hanya 

dengan keberhasilan mereka dalam mewujudkan angan-

angan dalam kehidupan material. Ukuran “sukses” dan 
“tidak sukses” kebanyakan terbatas hanya kepada seberapa 

jauh orang bersangkutan menampilkan dirinya secara 

lahiriah dalam kehidupan material.32 

Hilangnya makna hidup (the meaning of life) yang 

merupakan motivasi utama dalam menjalani hidup ini 

merupakan sumber perasaan cemas yang diderita oleh 

manusia modern. Kecenderungan hidup yang dijalani 

berdasarkan tuntutan orang lain, bukan dari diri sendiri. 

Kehidupan yang demikian menjadikan seseorang dilanda 

kecemasan karena ada konflik dalam diri. Kecemasan 

menurut Freud berkembang dari konflik antara id, ego, dan 

superego33 yang memaksa seseorang melakukan sesuatu. 

Freud membagi kecemasan dalam tiga bentuk, yaitu 

kecemasan realitas, kecemasan neurotik, dan kecemasan 

moral. Kecemasan realitas adalah rasa takut akan bahaya 

yang datang dari luar. Kecemasan neurotik rasa takut jika 

insting akan keluar dari jalur dan menyebabkan perbuatan 

yang melanggar hukum. Sementara kecemasan moral adalah 

perasaan takut terhadap hati nuraninya sendiri yang 

                                                         
32Sulaiman al-Kumay, Menuju Hidup Sukses, h 7 
33Lihat Gerald Corey, Teori dan Praktik Konseling dan 

Psikoterapi, (Bandung: Refika Aditama, 1999), h. 14-15. 
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menyebabkan seseorang merasa bersalah jika bertentangan 

dengan kode moral.34 

Dalam pandangan logoterapi hidup tak bermakna 

bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu kondisi 

kehidupan manusia yang dapat menjelmakan gangguan 

neurosis, sikap totaliter dan gaya hidup konformistis. Seorang 

konformistis ditandai oleh perbuatannya semata-mata 

karena orang lain melakukannya ia mudah sekali terbawa 

arus situasi dan "pantang ketinggalan mode". Sebaliknya 

pribadi totaliter senantiasa berbuat sesuatu karena orang 

lain mengharapkannya berbuat seperti dan mereka 

bersedia menaatinya. Adapun gangguan neurosis yang 

bersumber dari kondisi hidup yang tak bermakna disebut 

neurosis noogenik secara khas gejala-gejalanya adalah serba 

bosan, hampa, putus asa, kehilangan minat dan inisiatif, 

kehilangan arti dan tujuan hidup.35 

4. Keterasingan (teralieniasi) 

Manusia modern sering mengalami keterasingan 

terhadap dirinya sendiri. Mereka sering kali tidak mampu 

memahami pribadi dan keinginan hidupnya sendiri. Hal 

terjadi karena beberapa sebab-sebab : 1). Perubahan sosial 

yang berlangsung cepat; 2). Hubungan manusia yang 

                                                         
34Gerald Corey, Teori-Teori Konseling dan Psikoterapi, terjemh. 

Mulyanto, (Semarang: IKIP Press, 1995), h. 143. 
35Hanna Djumhana Bastaman, Integrasi Psikologi dengan Islam: 

Menuju Psikologi Islami, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 197 
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berlangsung gersang; 3). Masyarakat yang semula 

homogen sudah berubah menjadi heterogen.36 

5. Neurosis 

Kehidupan modern yang ditandai dengan kemajuan 

dalam bidang transportasi dan komunikasi yang 

melahirkan dan meningkatkan arus urbanisasi juga 

mengakibatkan disintegrasi personal yang parah. Sebab-

sebab neurosis selain faktor internal, pribadi yang sangat 

labil, tidak imbang kemampuan dan kemauannya sangat 

lemah, frustrasi, dan konflik-konflik emosional, adalah 

adanya tekanan sosial dan kultural yang sangat kuat dan 

berat yang menimbulkan kecemasan dan ketegangan 

dalam batin kronis37. 

6. Psikosis 

Psikosis merupakan gangguan mental parah yang 

ditandai dengan disintegrasi kepribadian. Sehingga orang 

yang menderita psikosis tidak dapat mengadakan relasi 

sosial dengan dunia luar karena terdapatnya gangguan 

pada karakter dan fungsi intelektual. Selain itu juga sering 

mengalami ketakutan hebat, mengamuk, dan juga 

melakukan usaha-usaha bunuh diri. Dalam kehidupan 

sehari-hari penderita psikosis lebih dikenal dengan istilah 

“orang gila”. Dari beberapa gangguan kejiwaan tersebut di 

                                                         
36Ahmad Mubarok, Relevansi Tasawuf dengan Problem 

Kejiwaan, h. 168-169. 
37 Kartini Kartono, Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam 

Islam, h. 94-95. 
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atas dapat dijumpai pada lingkungan masyarakat modern 

di mana dalam menempuh kehidupan terjadi distorsi-

distorsi nilai kemanusiaan dan dehumanisasi yang lebih 

disebabkan oleh kapasitas intelektual, mental, dan jiwa 

yang tidak siap untuk mengarungi peradaban modern.38 

B. TASAWUF ALTERNATIF SPIRITUAL MASA DEPAN 

Hubungan religiusitas dan modernisasi merupakan 

persoalan rumit yang banyak menimbulkan kontroversi, 

khususnya di kalangan ilmuwan sosial. Suatu ungkapan yang 

hampir menjadi stereotip dalam percakapan sehari-hari 

menggambarkan seolah-olah agama merupakan hambatan 

terhadap proses modernisasi dan industrialisasi. Meskipun 

pada beberapa kasus mungkin asumsi itu benar, misalnya ada 

agama yang menentang program Keluarga Berencana (KB) 

padahal menurut para ahli mutlak diperlukan di negara-

negara berkembang. Tetapi generalisasi bahwa agama 

merupakan rintangan modernisasi dan industrialisasi tidak 

dapat dibenarkan. Di samping itu juga terdapat pandangan 

yang sangat pesimistis terhadap peranan agama di era 

modern, seperti agama dianggap sebagai racun masyarakat 

(Karl Marx), Tuhan telah mati (Nietszhe), dan agama 

dianggap biang kerok keonaran di muka bumi (A. N. 

Wilson).39  

                                                         
38Kartini Kartono, Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam 

Islam, h 191. 
39Nurcholish Madjid, Beberapa Renungan tentang Kehidupan 

Keagamaan di Indonesia Untuk Generasi Mendatang (Makalah Pidato di 
TIM, 21 Oktober 1992,), h. 2-3.  
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Dengan pandangan yang pesimistis seperti itu, 

tidaklah terpikirkan bahwa agama akan mampu ikut serta 

memecahkan persoalan kemanusiaan di tengah modernisasi 

dan industrialisasi. Sebaliknya, pendapat bahwa agama 

merupakan dorongan bagi terjadinya proses modernisasi dan 

industrialisasi adalah tesis yang terlampau optimis jika 

dikatakan secara umum. Tesis Weber tentang adanya 

hubungan etika Protestan, khususnya Calvinisme, dengan 

semangat kapitalisme modern dapat disebut sebagai 

fenomena yang unik dan tidak dapat dijadikan sebagai 

kesimpulan adanya hubungan dinamis antara agama dan 

modernisasi.40  

Gerakan zaman baru ini berupaya mencari 

keseimbangan rasio dan iman, sebagai hal yang sering 

dilupakan manusia modern. Orang senantiasa mengaitkan 

new age dengan fenomena kebangkitan spiritualitas di tengah-

tengah masyarakat. Asumsi bahwa dewasa ini telah terjadi 

peningkatan kecenderungan masyarakat terhadap 

spiritualitas, mendapatkan justifikasi dengan pesatnya 

perhatian orang terhadap dunia mistik- spiritual. Semboyan 

Naisbitt dan Aburdene dalam Megatrend 2000; “spirituality 

Yes! Organized religion No,”41 semakin menandai kebangkitan 

spiritualitas masyarakat, khususnya masyarakat Barat yang 

mulai menengok ke spiritualitas Timur. Perkembangan 

selanjutnya, seperti dikatakan Harvey Cox, perhatian 

masyarakat Barat terhadap dunia mistik spiritual ternyata 

                                                         
40Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of 

Capitalism (New York: Scribners, 1958).h. 7 
41John Naisbitt dan Patricia Aburdene, Megatrend, h. 295.  
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bukan hanya kepada spiritualitas Timur (turning to the east).42 

Masyarakat Barat saat sekarang telah menjangkau pada 

pencarian terhadap spiritualitas Barat sendiri, yang sepanjang 

abad Kristen modern telah dilupakan. Memang, belum 

diperoleh kejelasan apakah munculnya kesadaran spiritual 

pada masa kini dikarenakan adanya kesadaran providensi 

(keilahian) seperti halnya zaman dulu, ataukah, seperti 

dikatakan Allen E. Bergin, bahwa munculnya fenomena 

spiritual disebabkan adanya kegagalan organized religion.43  

Pada konteks ini, agama- agama yang terorganisasi 

tidak lagi mendapat perhatian, dengan meminjam istilah Erich 

Fromm, agama-agama yang ada dianggap terlalu „otoriter‟ 
terhadap manusia konkret. Berbagai kalangan menyetujui 

pandangan Fromm yang menyatakan bahwa manusia modern 

membutuhkan agama yang lebih humanistis.44  

Penolakan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang selama era modern nyaris menjadi „pseudo religion‟ 
merupakan salah satu fenomena yang menarik pada masa 

sekarang. Selanjutnya dikatakan bahwa modernisme 

dipandang gagal memberikan kehidupan yang lebih 

bermakna kepada manusia. Karena itu, dapat dipahami jika 

                                                         
42Budy Munawar Rahman, “New Age: Gagasan-gagasan 

Mistik-Spiritual Dewasa Ini,” dalam Rekonstruksi dan Renungan 
Religius Islam, ed. Muhammad Wahyuni Nafis (Jakarta: Paramedia, 

1996), 45. 
43Allen E. Bergin, “Spiritualitas Abad Moder”, Ulumul 

Qur‟an, Vol. VI, No. 4 (1994), h. 75.  
44Erich Fromm, Religion and Psychoanalysis (New York: Vail 

Ballou Press, 1977), h. 19-64.  



                                                 Relevansi  Tasawuf di Er Kontemporer     260 
 

 

 

kemudian di kalangan agamawan, teolog, dan sebagian 

anggota masyarakat mempertanyakan keabsahan teologi 

modern yang memberikan legitimasi keagamaan bagi 

modernisme. Berkaitan dengan ini dibutuhkan teologi pasca 

modernisme agar agama mampu memberikan respons yang 

tepat terhadap gejala dan perkembangan kehidupan. 

Kemunculan teologi pasca modernisme diharapkan mampu 

mereposisi peran agama-agama yang ada (organized religions) 

sehingga dapat membawa pemeluknya kepada pola hidup 

yang lebih religius. Dalam   kaitan ini penting dikedepankan 

gagasan mengenai urgensi praktek spiritualitas dalam  

kerangka agama-agama. Atau dengan meminjam istilah 

Sayyed Hossein Nasr; “Organized Religion Yes, spirituality No,” 
suatu ungkapan yang bertolak belakang dengan semangat 

spiritualitas yang dikemukakan Naisbitt dan Aburdene.45  

Persoalannya, jika kebangkitan spiritual di era modern 

tidak disertai usaha- usaha untuk menyesuaikan dengan 

konteks, maka bukan tidak mungkin tampilan kebangkitan 

spiritualitas akan berwajah sangar dan berbau klenik. 

Tampilan spiritualitas era modern seharusnya mendorong 

para praktisi spiritual untuk mewujudkan spiritualitas dengan 

wajah yang modern pula. Wajah modern tersebut setidaknya 

dapat dilihat ketika para praktisi spiritual tidak lagi 

menggunakan kembang kemenyan dan asap dupa dalam 

berpraktek. Mereka lebih sering menggunakan istilah-istilah 

dari dunia akademik, misalnya para psikologi, aura, fenomena 

                                                         
45Azyumardi Azra, “Tradisionalisme Nasr; Eksposisi dan 

Refleksi”, Ulumul Qur‟an, Vol. IV. No. 4 (1993), h. 110.  
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astral, dan sebagainya, dalam menjelaskan fenomena 

spiritual.46  

Untuk mengatasi krisis multidimensional akibat 

modernisasi dengan tasawuf, merupakan solusi tepat dan 

bukanlah suatu hal yang berlebihan. Karena tasawuf  dalam 

tradisi Islam dan mistik dalam Kristen  merupakan suatu 

aspek ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan 

religius manusia, utamanya untuk melepaskan dahaga dan 

memperoleh kesegaran dalam mencari Tuhan, menyirami 

batin dan menghilangkan kehampaan spiritual. Nasr cukup 

serius memperkenalkan tasawuf kepada masyarakat Barat 

modern berdasarkan pengamatannya bahwa secara perlahan 

kekayaan Islam yang paling dalam berupa tasawuf mulai 

menarik perhatian sejumlah besar pria dan wanita di Barat, 

walaupun dalam waktu yang bersamaan proses westernisasi 

terus mengancam benteng peradaban Islam itu sendiri.  

Hampir seluruh ajaran Islam tentang hal-hal yang 

bersifat metafisik dan ma‟rifat (gnostic) terutama yang terdapat 

dalam tasawuf dapat memberikan jawaban terhadap berbagai 

kebutuhan intelektual dewasa ini. Dimensi spiritual dan 

tasawuf agaknya mempunyai tempat bagi, setidaknya kajian 

intelektual, masyarakat modern setelah mereka ditimpa salah 

satunya patologi sosial dengan gejalanya yang merebak 

adalah kemewahan hidup di tengah perkembangan pesatnya 

teknologi, dehumanisasi yang dialaminya, manusia saling 

memandang sebagai objek yang dapat memenuhi ambisinya. 

Modernitas dinilai telah melakukan distorsi terhadap esensi 

                                                         
46Mohammad Walid, Spiritualitas, h. 4. 
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hidup dan melakukan marginalisasi terhadap spiritualitas 

yang seharusnya menjadi sesuatu yang inheren, pokok dan 

utama dalam kehidupan manusia.  

Karena itu, mereka mulai mencoba menengok ke dunia 

Timur, mencari-cari spiritualitas dalam Kristen maupun 

Budha atau sekedar berpetualang kembali kepada alam 

sebagai pelarian dari kebosanan dan kejenuhan akibat 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam 

suasana seperti itu sudah saatnya dimensi batin Islam dalam 

tasawuf diperkenalkan kepada mereka sebagai alternatif. 

Karena selama berabad-abad mereka memandang Islam 

hanya dan sisi legal-formal yang tidak memiliki kekayaan 

esoteris. Nasr memutuskan bahwa tasawuf perlu 

diperkenalkan dan disosialisasikan kepada masyarakat 

dengan beberapa tujuan antara lain: Pertama, untuk 

menyelamatkan kemanusiaan dari kebingungan dan 

kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat dari 

hilangnya nilai-nilai spiritual. Kedua, untuk memperkenalkan 

literatur atau ajaran esoteris Islam, baik terhadap masyarakat 

Islam sendiri yang mulai melupakannya maupun terhadap 

masyarakat non muslim (dalam hal ini masyarakat Barat 

modern). Ketiga, untuk menegaskan kembali bahwa aspek 

esoteris Islam (tasawuf) adalah jantung ajaran Islam. Tarekat 

atau jalan rohani (path of soul) yang dikenal dalam tasawuf 

merupakan dimensi kedalaman dan kerahasiaan (esoteris) 

dalam Islam sebagaimana syariat bersumber dari al-Quran 

dan Sunnah. Tasawuf menjadi jiwa risalah Islam, laksana hati 

dalam tubuh, yang tersembunyi dari pandangan luar (External 

view). Menurutnya, tarekat atau jalan spiritual (spiritual path) 
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yang mana biasanya diketahui sebagai tasawuf atau sufisme 

merupakan sumber kehidupan yang paling dalam, yang 

mengatur seluruh organisme keagamaan dalam Islam.47  

Relevansi tasawuf  dengan zaman modern, pada 

dasarnya sangat dibutuhkan manusia modern dan masih 

dapat disosialisasikan. Jelas mengenai bentuk dan variasi 

waktunya dapat dikompromikan sehingga pelaksanaannya 

tidak mengganggu aktivitas kerja yang menuntut seseorang 

untuk selalu stand by di ruang kerjanya. Gejala yang sangat 

menarik sekarang adalah bahwa masyarakat modern sudah 

mulai menyadari kekurangan yang dialami sehingga sedikit 

demi sedikit mereka mencoba mendekati dunia tasawuf. 

Implikasi yang timbul adalah tasawuf kemudian menjadi 

fenomena masyarakat modern, bahkan mungkin menjadi 

bagian dari kebutuhan hidup. Masyarakat modern mencari 

tasawuf untuk melengkapi sisi lain dari belahan hidupnya 

yang hilang, yaitu dimensi spiritualitas. Masyarakat modern 

mencari makna spiritualitas yang lebih luas, lebih dalam, dan 

lebih menyadarkan eksistensinya di hadapan kebesaran 

Allah.48 

Kesalehan individual tidak dapat terlepas dari 

kesalehan sosial dan kesalehan environment. Hal ini tidak 

mungkin dapat diwujudkan tanpa ketersediaan waktu yang 

dapat digunakan khusus untuk mengamalkan ajaran-ajaran 
                                                         

47Badruddin Muhammad, Tasawuf sebagai Solusi Alternatif 
http://badaruddinmuhammad.blogspot.com/html, 23 Januari 2014 

48Lihat Asmaran As, Pengantar Studi Tasawuf (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1995), h. 7.  
 

http://badaruddinmuhammad.blogspot.com/html
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spiritual ini seperti yang telah dilakukan oleh Ibn Bajah 

dengan konsep al-mutawahhid dalam filsafat dan Imam al-

Ghazali dengan konsep al-mu'tazil dalam tasawuf. Khalwat 

dalam era global dan teknologi ini menurut hemat penulis 

dapat direalisasikan minimal atas dua pertimbangan. Pertama 

atas dasar panggilan sosial dan kedua atas dasar panggilan 

individu dan iman. 

Relevansi tasawuf sekarang lebih besar daripada 

zaman mana pun sebelumnya, karena sekarang orang lebih 

mudah melintasi batas budaya dan politik, disebabkan 

kemudahan akses komunikasi, perjalanan, dan kedekatan 

dunia. Pesan tasawuf kini terasa lebih mendesak, terutama 

karena kenyataan dunia modern makin terikat oleh 

materialisme dan konsumerisme. 

Wajah tasawuf dalam bentuk lain dilakukan dan 

sangat laku Emotional Spiritual Question (ESQ) di bawah 

pimpinan Ari Ginanjar. Konon, konsep awal ESQ ini, 

dilakukan oleh kaum Nasrani di Eropa dan Amerika dalam 

mengantisipasi kebutuhan jiwa masyarakat kota setempat.  

Selain bentuk lembaga, dalam pengembangannya 

melibatkan komunikasi massa. Misalnya, promosi dalam 

bentuk buku, pamflet, iklan, adventorial, program audio 

visual CD,VCD,Siaran Televisi, hingga internet (misalnya, 

www.sufinews.com, www. pesantrenonline. com,  gusmus.net, 

myquran.com). Siaran televisi yang sehari-hari dapat ditonton, 

memperlihatkan kecenderungan yang sama besarnya dengan 

booming sinetron misteri dengan tayangan dzikir bersama dan 

ceramah agama. Berawal dari Televisi Manajemen Qolbu (MQ 

http://www.sufinews.com/
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TV) di Bandung di bawah pimpinan Abdullah Gymnastiar 

(Aa Gym), muncul beberapa nama lain menyusulnya. Sekedar 

menyebut, Arifin Ilham, Ustazd Jeffri. 

Selain bentuk-bentuk di atas, tanpa mengurangi 

kehadiran tasawuf klasik yang masih berkembang bersamaan 

juga dengan tarekat yang sudah masuk ke kota besar, tasawuf 

kontemporer ditunjukkan dalam bentuk terapi pengobatan. 

Seperti terapi narkoba dengan dzikir Abah Sepuh dan Abah 

Anom di Pesantren Suralaya. Pengamalan ibadah seperti 

shalat wajib, shalat sunat yang lengkap dan metode tasawuf 

(taubat, dzikir) yang dijalankan selama 24 jam dengan paket 

pengobatan yang mahal pula.49 

Pemahaman ini bisa memberi bukti konkret ketika 

melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat 

kota saat ini. Terdapat lembaga-lembaga tasawuf yang tidak 

memiliki akar langsung kepada tarekat dan digelar massal 

juga komersial. Sekedar misal, Indonesian Islamic Media 

Network (IMaN), Kelompok Kajian Islam Paramadina, Yayasan 

Takia, Tasawuf Islamic Centre Indonesia (TICI). Kelompok ini 

mencoba menelaah dan mengaplikasikan ajaran tasawuf 

dalam kehidupan sehari-hari secara massal. Misalnya dzikir 

Bersama, Taubat, Terapi dzikir. Wajah tasawuf dalam bentuk 

lain dilakukan dan sangat laku Emotional Spiritual 

Question (ESQ) di bawah pimpinan Ari Ginanjar. Konon, 

konsep awal ESQ ini, dilakukan oleh kaum Nasrani di Eropa 

                                                         
49Lihat, Solihin, Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2005) , h 78 
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dan Amerika dalam mengantisipasi kebutuhan jiwa 

masyarakat kota setempat. 

Agaknya, inilah yang lebih spesifik dalam tasawuf 

kontemporer. Sebuah bentuk baru yang terjadi di tengah 

masyarakat kota. Jika masa modern banyak dihadapkan pada 

semangat untuk kembali kepada bentuk lebih positif dan 

kemurnian ajaran agama, maka pada tasawuf kontemporer 

adalah beralihnya model dari sifat tasawuf individual kepada 

wilayah massa. Hal ini berangkat dari kegagalan dalam 

pencitraan dan kekosongan jiwa, setidaknya pada massa 

terdapat pengakuan terhadap diri individu yang masuk 

kelompok ibadah tersebut. Wilayah massa itu adalah  

masyarakat yang memiliki wadah komunikasi massa dan 

teknologi informasi. Tasawuf masuk menjadi bagian dari 

perangkat hidup dengan wajah baru yang sesuai pada selera 

zamannya. 

C. APLIKASI TASAWUF PADA MASYARAKAT MODERN 

Masyarakat modern yang menghadapi problematika 

yang kompleks,carut-marut, dan berbahaya, diperlukan suatu 

solusi yang tepat. Masyarakat modern harus menumbuhkan 

spiritualitas diri. Kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu dan 

filsafat yang sarat dengan rasionalisasi sejak abad ke 18 kini 

dirasakan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok manusia 

dalam aspek nilai-nilai transendental, suatu kebutuhan pokok 

vital hanya dapat diperoleh dengan menggali sumber wahyu 

ilahi. 
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Masyarakat modern yang sedang dan akan terus 

berkembang sering kali menghadapi problematika antara lain 

terjadinya kesenjangan antara nilai-nilai duniawi dan nilai 

ukhrawi, akibatnya manusia tereliminasi dalam 

kehidupannya dan merasa asing. Tasawuf adalah jalan untuk 

mengatasi masalah ini. Dimensi esoterik yang ada dalam 

Islam yang dapat membimbing manusia untuk mencapai 

istana batin yang penuh dengan kedamaian. Tasawuf dapat 

dipraktekkan di mana-mana di setiap langkah kehidupan 

manusia.50 

Adanya kecenderungan manusia untuk kembali 

mencari nilai-nilai ilahiah merupakan bukti bahwa manusia 

itu pada dasarnya makhluk rohani di samping sebagai 

makhluk jasmani. Sebagai makhluk jasmani, manusia 

membutuhkan hal-hal yang bersifat materi, sebagai makhluk 

rohani ia butuh hal-hal yang bersifat immateri/rohani. Sesuai 

dengan orientasi ajaran tasawuf yang lebih menekankan aspek 

rohani, maka manusia itu pada dasarnya cenderung 

bertasawuf, kecenderungan inilah manusia selalu ingin 

berbuat baik sesuai dengan nilai-nilai ilahiah, karena itu 

segala perbuatan yang menyimpang daripadanya merupakan 

penyimpangan dan melawan fitrah.51 

Manusia sebenarnya menurut fitrahnya tidak dapat 

melepaskan diri dari kehidupan spiritual karena memang diri 

manusia terdiri dari dua unsur yaitu jasmani dan rohani, 

                                                         
50Sayyed Husaen Nasser, Tasawuf Dulu dan Sekarang, h. 205  
51Asmaran,  Pengantar Studi Tasawuf (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 1994), h. 16-17 
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manusia di samping makhluk fisik juga makhluk non fisik. 

Dalam diri manusia tuntutan kebutuhan jasmani dan rohani 

harus dipenuhi secara bersamaan dan seimbang, kebutuhan 

jasmani dapat terpenuhi dengan hal-hal yang bersifat materi 

sedangkan kebutuhan rohani harus dipenuhi dengan yang 

bersifat spiritual seperti ibadah, dzikir, etika dan amal sholeh 

lainnya 

Pengaplikasian Tasawuf terhadap masyarakat modern 

sangat diperlukan. Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa 

ada tiga tujuan yang hendak dicapai yaitu: pertama; sufisme 

mampu mengatasi kebingungan manusia akibat hilangnya 

nilai-nilai spiritualitas. Kedua; tasawuf memberikan referensi 

atau pemahaman tentang aspek esoteris (kebatinan) Islam 

kepada masyarakat. Ketiga; memberikan penegasan bahwa 

sesungguhnya aspek esoteris Islam yakni sufisme adalah 

jantung ajaran Islam, sehingga bila wilayah ini kering maka 

keringlah aspek-aspek lain ajaran Islam.52 

Dalam masyarakat modern fenomena ketertarikan 

terhadap pengajian bernuansa tasawuf mencerminkan adanya 

kebutuhan untuk mengatasi problem alienasi yang 

diakibatkan modernitas. Modernitas memberikan kemudahan 

hidup tetapi tidak selalu memberikan kebahagiaan. Intisari 

ajaran tasawuf sebagaimana paham mistisme dalam agama-

agama lain adalah bertujuan memperoleh hubungan langsung 

dan disadari dengan Tuhan, sehingga seseorang merasa 

dengan kesadarannya itu berada di kehadirat-Nya. Upaya ini 

antara lain dilakukan dengan kontemplasi, melepaskan diri 

                                                         
52Abudin Nata, Abudin, Akhlaq Tasawuf, h. 293-294  
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dari jeratan dunia yang senantiasa berubah dan bersifat 

sementara. Sikap dan pandangan sufistik ini sangat 

diperlukan oleh masyarakat modern yang mengalami jiwa 

yang terpecah sebagaimana disebutkan, asalkan pandangan 

terhadap tujuan tasawuf tidak dilakukan secara eksklusif dan 

individual, melainkan berdaya aplikatif dalam merespons 

berbagai masalah yang dihadapi. 

Ajaran tawakal pada Tuhan menyebabkan ia memiliki 

pegangan yang kokoh, karena ia telah mewakilkan atau 

menggadaikan dirinya sepenuhnya pada Tuhan, sikap 

tawakal ini akan mengatasi sikap stres yang dialami oleh 

manusia. Sikap materialistis dan hedonistis yang merajalela 

dalam kehidupan modern ini dapat diatasi dengan 

menerapkan konsep zuhud, yang pada intinya sikap yang 

tidak mau diperbudak atau terperangkap oleh pengaruh 

duniawi yang sementara itu. Jika sikap ini tidak mantap, maka 

ia tidak akan berani menggunakan segala cara untuk 

mencapai tujuan, sebab tujuan yang ingin dicapai dalam 

tasawuf adalah menuju Tuhan, maka caranyapun harus 

ditempuh dengan cara yang disukai Tuhan. 

Taftazani berpendapat bahwa dalam tasawuf terdapat 

prinsip-prinsip positif yang menumbuhkan perkembangan 

masa depan masyarakat, antara lain hendaklah manusia selalu 

mawas diri demi meluruskan kesalahan-kesalahan serta 

menyempurnakan keutamaan-keutamaannya. Bahkan 

tasawuf mendorong wawasan hidup moderat, juga membuat 

manusia tidak terjerat hawa nafsu ataupun lupa pada diri 

Tuhannya, yang akan membuatnya terjerumus dalam 
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penderitaan berat. Dalam tasawuf diajarkan bahwa kehidupan 

ini hanya sekedar sarana, bahkan tujuannya, hendaklah 

seseorang mengambil alakadarnya apa yang diperlukannya 

serta jangan terperangkap dalam perbudakan cinta harta 

ataupun pangkat, dan hendaknya tidak menyombongkan 

diri.53 

Ajaran „uzlah yang terdapat dalam tasawuf yaitu usaha 

mengasingkan diri dari terperangkap oleh tipu daya 

keduniaan, dapat pula digunakan untuk membekali 

masyarakat modern agar tidak menjadi sekorup dari mesin 

kehidupan. Yang tidak tahu lagi arahnya mau dibawa ke 

mana. Tasawuf dengan konsep uzlahnya itu berusaha 

membebaskan manusia dari perangkap-perangkap kehidupan 

tapi ia tetap mengendalikan aktivitasnya sesuai dengan nilai-

nilai ketuhanan, dan bukan sebaliknya larut dalam pengaruh 

keduniaan. Terakhir problematika masyarakat modern di atas 

adalah sejumlah manusia yang kehilangan masa depanya, 

merasa kesunyian dan kehampaan jiwa di tengah-tengah 

derunya laju kehidupan. Abad yang berkembang telah tiba, 

teknologi yang modern semakin berkembang. 

Perkembangannya seiring dengan perubahan waktu. Siapa 

yang tidak bisa mengejar perkembangan berarti ketinggalan 

zaman. Inilah perkataan yang memancing kita terjerumus 

terjun ke dalam tawaran kemodernisme. 

Kemampuan berhubungan dengan Tuhan ini dapat 

mengintegrasikan seluruh ilmu pengetahuan yang nampak 

berserakan itu. Dengan tasawuf seseorang dapat disadarkan 

                                                         
53 Asmaran, Pengantar Studi Tasawuf,  h. 9 
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bahwa sumber segala yang ada berasal dari Tuhan, paham 

wihdatul wujud yang dimunculkan oleh Ibnu Arabi bahwa 

alam dan manusia merupakan bayang-bayang Tuhan. Dengan 

demikian satu ilmu dengan ilmu lainnya akan saling 

mengarah pada Tuhan. Di sinilah perlunya ilmu dan teknologi 

yang berwawasan moral, yaitu ilmu yang diarahkan oleh 

nilai-nilai spiritualisme. 

Tasawuf melatih manusia untuk memiliki ketajaman 

batin dan kehalusan budi pekerti, sebab batin dan kehalusan 

budi yang tajam ini menyebabkan ia akan selalu 

mengutamakan pertimbangan kemanusiaan pada setiap 

masalah yang dihadapi. Ajaran tarekat akan membawa 

manusia memiliki jiwa istiqamah, jiwa yang selalu diisi 

dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan adanya pegangan 

dalam hidup, manusia akan tetap tabah dan tidak mudah 

terhempas oleh cobaan yang akan membawanya ke jurang 

kehancuran. Dengan demikian rasa putus asa dan stres dapat 

dihindari. 

Ajaran dalam tasawuf memberikan solusi bagi kita 

untuk menghadapi krisis-krisis dunia. Seperti ajaran tawakal 

pada Tuhan, menyebabkan manusia memiliki pegangan yang 

kokoh, karena ia telah mewakilkan atau menggadaikan 

dirinya sepenuhnya pada Tuhan. Selanjutnya sikap frustrasi 

dapat diatasi dengan sikap ridha. Yaitu selalu pasrah dan 

menerima terhadap segala keputusan Tuhan. Sikap 

materialistik dan hedonistik dapat diatasi dengan menerapkan 

konsep zuhud. Demikian pula ajaran „uzlah yang terdapat 

dalam tasawuf. Yaitu mengasingkan diri dari terperangkap 
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oleh tipu daya keduniaan. Ajaran-ajaran yang ada dalam 

tasawuf perlu disuntikkan ke dalam seluruh konsep 

kehidupan. Ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, 

politik, kebudayaan dan lain sebagainya perlu dilandasi ajaran 

tasawuf. 

Kaum sufi umumnya memandang bahwa dunia 

spiritual dapat berimplikasi bagi dunia material. Penyakit-

penyakit yang ditimbulkannya pun sudah kurang tepat jika 

hanya didekati dengan terapi medis. Hal ini karena peralatan 

dan pengobatan medis lebih banyak bersentuhan dengan 

dunia fisik dengan teori-teori ilmiah-empiris sebagai ciri 

khasnya. Belakangan ini ternyata penyakit psikis juga tidak 

kalah pertumbuhannya dan tidak kalah urgensi 

penyembuhannya. Penyembuhannya tidak dapat didekati 

dengan solusi medis semata. Psikoterapi sufistik sekarang ini 

mulai dilirik oleh berbagai kalangan sebagai salah satu 

alternatif pengobatan di samping pengobatan-pengobatan 

yang sudah ada. Sesuai istilah, terapi sufistik yang dimaksud 

adalah pengobatan yang lebih bernuansa tasawuf dengan 

sasaran untuk mewujudkan manusia yang berjiwa sehat. 

Pendekatannya dapat dilakukan pendekatan tobat, 

pendekatan zikir, dan sebagainya. Dalam konteksnya dengan 

zikir, kehadiran tasawuf dan akhlak merupakan solusi yang 

tepat bagi manusia modern, karena Akhlak tasawuf memiliki 

semua unsur yang dibutuhkan oleh manusia, semua yang 

diperlukan bagi realisasi kerohanian yang luhur, bersistem 

dan tetap berada dalam koridor syari'ah. Betapapun paket 

dzikir, wirid, sair dan suluk dalam tarekat lebih bisa "dipahami" 

oleh orang terpelajar. 
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Urgensi zikir dalam menanggulangi krisis kerohanian 

manusia modern.  Sebagaimana diketahui bahwa dzikir 

sebagai salah satu ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah 

swt, secara umum mempunyai maksud dan tujuan sebagai 

berikut: Agar menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana 

difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 63: 

                           

          

 

Terjemahnya:   

Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan 

kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di 

dalamnya, agar kamu bertakwa 54. 

 

Zikir adalah mengingat atau upaya menghubungkan 

diri secara langsung dengan Allah, baik dengan lisan atau 

kalbu atau memadukan keduanya secara simfoni. Zikir 

merupakan salah satu tarekat (thariqah), yaitu jalan, metode, 

atau cara yang dilakukan para sufi untuk menyucikan jiwa, 

mendekatkan diri kepada Allah, serta merasakan kehadiran-

Nya. Penyebutan dan ingatan kepada Allah (zikrullah) secara 

terus-menerus dengan penuh kekhidmatan akan 

membiasakan hati seseorang untuk senantiasa dekat dan 

akrab dengan Allah. Akibatnya, secara tidak disadari, 

berkembanglah kecintaan yang mendalam kepada Allah.  

                                                         
54 Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, QS/2:63.  
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Tahapan-tahapan untuk membersihkan diri dari 

akhlak-akhlak yang tercela (madzmumah) di masa lalu yang 

melekat atau mengendap hingga memengaruhi mental 

seseorang yaitu dengan melakukan hal berikut. 

Fase Takhalli atau Takhliyah. secara bahasa takhalli berarti 

mengosongkan, membuang atau menyucikan, sedangkan 

menurut istilah bermakna membersihkan jiwa dari berbagai 

nafsu yang rendah dan dilarang Allah, misalnya sum'ah, riya, 

ujub, gila dunia, gila pangkat, gila harta, banyak pengumpat, 

terlalu banyak bicara, dan terlalu banyak makan. Selagi 

manusia belum membenci, memusuhi dan membuang 

kebiasaan itu jauh-jauh maka nafsu itu akan senantiasa 

menguasai dan memperbudak manusia.55 Takhliyah zhahiriyah 

yaitu menjauhkan diri dari ketujuh macam anggota maksiat 

zahir yaitu; faraj, lisan, tangan,mata, telinga, kaki dan perut. 

Kemudian manusia melakukan Takhliyah batiniah yang 

didahului dengan taubat, yaitu memohon ampun kepada 

Allah dengan membaca istigfar,menyesal berbuat jahat, dan 

berjanji tidak akan mengulanginya. Jika dosanya kepada 

sesama manusia, maka ia harus meminta maaf kepada orang 

bersangkutan. 

Tahalli, secara bahasa artinya mengisi, sedangkan 

secara istilah artinya mengisi atau menghiasi hati dengan 

sifat-sifat mahmudah seperti jujur, ikhlas, tawadu' (rendah hati), 

amanah, taubat, berprasangka baik, takut kepada Allah, 

pemaaf, pemurah, syukur nikmat, zuhud, ridha, sabar, rajin, 

                                                         
55Ashaari Muhammad, Mengenal Diri Melalui Rasa Hati 

(Kuala Lumpur Pusat Penerangan Arqam, 1989), h. 60.  
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berani, berlapang dada, lemah lembut, mengasihi semua 

mukmin, selalu ingat mati dan selalu bertawakal kepada 

Allah. Namun demikian, karena level ini masih proses 

pengisian, maka orang yang berada pada kondisi tahalli ini 

belum banyak merasakan ketenangan dan kelezatan hidup. 

Berkenaan dengan tahalli ini semua ibadah, baik shalat, puasa, 

zakat, membaca Alquran dan lain-lain merupakan media 

pendidikan dan latihan untuk mampu membuang sifat-sifat 

madzmumah (tercela) untuk diganti dengan sifat-sifat 

mahmudah (terpuji).56 

Tajalli, yakni penjelmaan dari usaha penyucian jiwa 

tadi. Tajalli sejenis perasaan yang datang sendiri tanpa 

memerlukan usaha lagi. Perasaan itu adalah perasaan lapang, 

tenang, bahagia, ceria, dinamis, dll. Orang yang sudah sampai 

ke tingkat tajalli, ingatan dan rasa rindunya penuh tertuju 

kepada Allah, apa saja yang menimpanya, baik nikmat 

maupun musibah, akan tetap dirasakan sebagai kasih sayang 

Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, hati dan 

penampilan orang yang berada pada peringkat tajalli selalu 

tenang dan istiqamah.57 

Menurut A. A. Gym, ilmu tidak akan menerangi hati 

yang keruh dan banyak maksiatnya. Banyak yang rajin 

                                                         
 
56Ashaari Muhammad, Mengenal Diri Melalui Rasa Hati, h. 63-

65. Lihat Juga: Ashaari Muhammad, Huraian ke Arah Membangun 
Masyarakat Islam, (Kuala Lumpur Pusat Penerangan Arqam, 1983), h. 
97. 

57Ashaari Muhammad, Mengenal Diri Melalui Rasa Hati, h. 
63-65. 



                                                 Relevansi  Tasawuf di Er Kontemporer     276 
 

 

 

mendatangi majelis taklim dan pengajian, tetapi akhlak dan 

prilakunya tetap saja buruk. Jika hati bersih, maka ia ibarat 

gelas bersih yang siap diisi dengan air yang bening. Setitik 

cahayapun akan mampu menerang seisi gelas. Ilmu yang 

bermanfaat akan menjadi ladang amal saleh yang bisa 

diperoleh melalui hati yang bersih. Dengan manajemen kalbu 

yang benar maka kita akan memperoleh hati yang senantiasa 

bercahaya. Untuk memperoleh hati yang bersih dan bercahaya 

kita perlu menata hati, memperindah hati dan menghidupkan 

hati nurani, menjaga pandangan dan lisan,agar kita memiliki 

hati yang mampu menyelamatkan.58 

Tasawuf ibarat jiwa yang menghidupkan tubuh dan 

merupakan jantung dari keislaman. Dalam masyarakat 

modern, fenomena ketertarikan terhadap pengajian bernuansa 

tasawuf mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengatasi 

problem alienasi yang diakibatkan modernitas. Modernitas 

memberikan kemudahan hidup, tetapi tidak selalu 

memberikan kebahagiaan. 

 

 

 

                                                         
58Abdullah Gymnastiar dan Basyar Isa, Bening Hati, 

Menjadikan Hidup Tentram, Nyaman dan Lapang, (Cet.I; 
Bandung,MQS.Pustaka Grafika, 2001), h. 32-40 



GLOSARI 
 

Akhlak  

Keadaan  jiwa seseorang, yang mendorongnya untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui 
pertimbangan pikiran terlebih dahulu. 

Akhlak mahmudah  

Segala macam sikap dan tingkah laku yang baik. yaitu: 
jujur, benar, adil, pemaaf, disenangi, menepati janji, malu, 
lemah lembut 

Akhlak madzmumah  

Segala macam sikap dan tingkah laku yang tercela; egois, 
dusta khianat, dengki, ingin dipuji, adu domba dan lain-
lain 

Anamesis  

Berusaha mengembalikan fitrah manusia 

al-manhaj al-'athifi;  

Dakwah yang memfokuskan aspek hati dan 
menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah, metode 
ini sesuai dengan mitra dakwah yang terpinggirkan  
(marginal) dan dianggap lemah, seperti kaum 
perempuan, anak-anak, fakir miskin. 

al-manhaj al-'aqli.  

Metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran, 
strategi ini mendorong mitra dakwah untuk berpikir, 
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merenungkan dan mengambil pelajaran. Penggunaan 
logika, diskusi atau penampilan contoh dan bukti. 

Ahl al-suffah 

Oang-orang yang ikut pindah dengan Nabi Muhammad 
dari Mekah ke Madinah. Kepindahan mereka 
mengakibatkan kehilangan harta, sehingga mereka secara 
ekonomi menjadi miskin. Mereka tinggal di masjid Nabi 
dan tidur di atas bangku batu dengan memakai pelana 
sebagai bantal. 

al-manhaj al-hissi. 

Strategi ini biasa juga dikaitkan dengan metode 
eksperimen atau strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai 
system dakwah atau kumpulan metode yang berorientasi 
panca indra dan berpegang teguh pada hasil penelitian 
dan percobaan. 

Al Uswatun Shalihah  

Memberikan contoh keteladanan yang baik, prilaku, sikap 

keseharian, kebijakan yang tentunya tidak bertentangan 

dengan nilai keislaman tentunya menjadi bagian dakwah.  

At Tamsil  

Pertunjukan, parade seni dan semacamnya. Dakwah 

dengan cara yang lebih ringan namun memiliki 

keunggulan tersendiri.  

Al Mujahadat 

Setiap manusia diamanahkan oleh Allah swt untuk 
berjuang di jalan-Nya. Amalan untuk membersihkan 
rohani hendaklah berlandaskan syariat, tidak ada  
pengecualian. 
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Al Mudzaqah  

Segala kemauan ditundukkan untuk melarut dalam 
kehendak Tuhan dengan jalan rindu (al isyq) dan intuisi 
(al wajd). Segala umur, kegiatan, hati semuanya 
dikerahkan sehingga hubungannya dengan Allah terasa 
lebih kuat dan bersih. 

Bidayah  

Permulaan petunjuk  ke jalan Allah swt. Yaitu jalan dalam 
bentuk rasa pada jiwa yang merasa rindu kepada Allah 
swt. Kerinduan atau cinta tersebut akan menimbulkan 
makrifat atau pengetahuan kepada Allah swt. 

Al Kitabah  

Berdakwah dengan tulisan. Membuat buku, artikel dan 
semacamnya yang akan tetap tersimpan sampai 
kapanpun. 

Dakwah  

Seruan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada 
apa-apa yang dibawa oleh para rasul-Nya, menyeru 
untuk mempercayai apa yang diberitakan oleh para rasul 
serta menaati apa-apa yang diperintahkan mereka 

Dakwah kontemporer  

Dakwah yang dilakukan dengan cara menggunakan 
teknologi modern yang sedang berkembang, misalnya 
televisi, radio, media cetak, internet. 
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Da Darsu : 

Belajar, menuntut ilmu. Mencari sesuatu hal yang baru. 
Metode dakwah yang menuntut kekuatan ilmiah 

Dakwah fardhiyah   

Dakwah yang disampaikan kepada seseorang atau 
sekelompok kecil orang, yang berjalan tanpa perencanaan 
yang sistematis; 

Dakwah ‘amah:   

Dakwah yang diarahkan kepada massa dengan tujuan 
mempengaruhi mereka. 

Da’i (Muhtasib) 

Komunikator sebagai penyampai pesan dakwah (ajaran-
ajaran Islam) yang disampaikan kepada mad‟u (umat 
manusia). 

Jihadah: 

Berperang atau berjuang membela dan melestarikan 
ajaran Allah swt,  

Materi dakwah (Muhtasab fih) 

Materi dakwah sebagai pesan dakwah yang di sampaikan 
kepada obyek dakwah mencakup semua aspek dalam 
agama Islam ( Islam, iman dan ihsan ). 

Mauidhah:  

Pelajaran atau pengajaran, dan  
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Mujahadah    

Berdebat atau berdiskusi.  

Rational intellection;  

Dakwah tidak didasarkan kepada tradisi atau 
kewenangan seseorang, melainkan suatu proses kritis dari 
rasional intelektual yang berdasarkan dengan sifatnya 
yang tidak dogmatis, 

Rationally necessary;  

Dakwah merupakan suatu prestasi atau penyajian dan 
penilaian kritis bagi nilai-nilai kebenaran serta relevansi. 

Transformasi nilai (transformation of value)  

Proses alih nilai dari keyakinan lainnya maupun nilai-
nilai yang ada pada paham-paham markxisma, idealism, 
matrialisma, dan nilai-nilai lain) kepada nilai-nilai 
universal Islam. 

Syi’ah  

Pengikut atau kelompok Imam Ali saja, tapi pengikut atau 
kelompok Muawiyah juga disebut Syi‟ah. Argumentasi 
tersebut diperkuat dengan apa yang tertera dalam surat 
perjanjian atau Sohifah At-Tahkim (arbitrase)  antara Imam 
Ali dengan Muawiyah. 

Sofia  
Seorang sufi adalah orang yang disucikan. Mereka juga 
orang yang telah menyucikan dirinya melalui latihan 
berat dan lama. 
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Suf ( صوف ),  

Kain  yang dibuat dari bulu, yaitu wol. Namun kain wol 
yang dipakai kaum sufi adalah wol kasar dan bukan wol 
halus seperti sekarang. Wol kasar yang dipakai pada 
waktu itu adalah simbol kesederhanaan dan kemiskinan. 
Lawannya adalah memakai sutra sebagai simbol 
kemewahan sebagaimana perilaku kalangan 
pemerintahan. 

Syariat  

Sejumlah peraturan dan hukum-hukum yang diciptakan 
Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya dan dibebankan 
atas orang-orang Islam melaksanakannya, supaya dengan 
peraturan-peraturan dan hukum-hukum itu mereka 
mengambil bagian dalam hubungannya dengan Allah 
dan hubungannya dengan manusia. 

Spoken words,  

Media  dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi yang 
di tangkap dengan indra telinga, seperti radio, telepon, 
dan lain-lain 

 

Sekularisme  

Pemahaman mengenai aktivitas keagamaan yang muncul 
pada abad pertengahan  

 

Tadzkirah atau Kidizbar  

Peringatan atau mengingatkan umat manusia agar selalu 
meyakini perbuatan yang menyesatkan dan agar selalu 
ingat kepada Allah swt 
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The Growth Strategy (strategi pertumbuhan);  

untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai 
ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita 
penduduk, produktivitas, sektor pertanian, permodalan 
serta kesempatan kerja. 

The Responsive Strategy  

(strategi reaksi atau respons); dimaksudkan untuk 
menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat 
sendiri dengan bantuan pihak. 

The Audio visual,  

Dakwah berbentuk gambar hidup yang dapat didengar 
sekaligus dilihat, seperti televisi, video, film dan 
sebagainya. 

Uzlah   

Usaha  mengasingkan diri dari terperangkap oleh tipu 
daya keduniaan, dapat pula digunakan untuk membekali 
masyarakat modern agar tidak menjadi sekorup dari 
mesin kehidupan 

Printed writings, 

Dakwah berbentuk tulisan, gambar, lukisan dan 
sebagainya yang dapat di tangkap dengan mata. 

 
Liberalism   

Berasal dari bahasa Latin, liber, yang artinya „bebas‟ atau 
„merdeka‟.  Sebagai adjektif, kata „liberal‟ dipakai untuk 
menunjuk sikap anti feudal, anti kemapanan, rasional, 
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bebas merdeka (independent), berpikiran luas lagi terbuka 
(open-minded). 

Takhalli   

Mengosongkan, membuang atau menyucikan, sedangkan 
menurut istilah bermakna membersihkan jiwa dari 
berbagai nafsu yang rendah dan dilarang Allah, misalnya 
sum'ah, riya, ujub, gila dunia, gila pangkat, gila harta, 
banyak pengumpat, terlalu banyak bicara, dan terlalu 
banyak makan. 

Takhliyah zhahiriyah  

yaitu menjauhkan diri dari ketujuh macam anggota 
maksiat zahir yaitu; faraj, lisan, tangan,mata, telinga, kaki 
dan perut. 

Takhliyah batiniah  

yang didahului dengan taubat, yaitu memohon ampun 
kepada Allah dengan membaca istigfar,menyesal berbuat 
jahat, dan berjanji tidak akan mengulanginya. 

Tahalli 

Mengisi, secara istilah artinya mengisi atau menghiasi hati 
dengan sifat-sifat mahmudah seperti jujur, ikhlas, tawadu' 
(rendah hati), amanah, taubat, berprasangka baik, takut 
kepada Allah, pemaaf, pemurah, syukur nikmat, zuhud, 
ridha, sabar, rajin, berani, berlapang dada, lemah lembut, 
mengasihi semua mukmin, selalu ingat mati dan selalu 
bertawakal kepada Allah. 
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Tajalli; 

Perasaan yang datang sendiri tanpa memerlukan usaha 
lagi. Perasaan itu adalah perasaan lapang, tenang, 
bahagia, ceria, dinamis, 

Zuhud 

Berpaling dari sesuatu yang di benci kepada sesuatu yang 
lebih baik, benci dunia, mencintai akhirat, atau berpaling 
dari selain Allah kepada Allah semata. 
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