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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Secara definitif, dakwah dapat diartikan sebagai ajakan yang bersifat  

Islami. Oleh karenanya dakwah memiliki cakupan yang sangat luas, sebab seluruh 

aktivitas manusia yang merefleksikan nilai-nilai Islam dapat dikatakan dakwah. 

Namun demikian, dakwah sering terbentur pada pemahaman konvensional- 

tradisional yang mengidentikkannya dengan  kegiatan keagamaan dalam format 

ceramah/tabligh dan pengajian majelis taklim. Berdasarkan fenomena tersebut, 

dakwah dalam realitasnya banyak yang tidak menyentuh masyarakat sebagai 

obyeknya (mad`u). Inilah yang dinamakan dakwah hanya dalam konteks  

dimengerti namun tidak dapat dirasakan. Dakwah semacam ini terkesan  sempit, 

sehingga kurang mendapat respons positif dari masyarakat secara umum. Dari 

sinilah, seharusnya ada penelitian tersendiri tentang perkembangan dan hasil 

dakwah yang berjalan hingga sekarang. Ini merupakan agenda permasalahan 

mendasar dan mendesak untuk dikaji bersama. Dengan demikian, setiap muslim 

harus mengakui bahwa dakwah merupakan bagian pusat pemikiran, karena 

dakwah telah menjadi dimensi dari keislaman dan kehidupan umat Islam.  

Jika dipetakan, umat Islam dewasa ini terbagi ke dalam tiga 

kelompok, yaitu: pertama, kelompok Islam yang berjuang dan mengabdi kepada 

Islam dalam bentuk pergerakan, baik gerakan bersama (kelompok) maupun secara 

individu; kedua, kelompok Islam yang mengagungkan kebudayaan Barat, dan 
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menentang kembalinya Islam ke dalam realita kehidupan dan pemerintahan; dan 

ketiga, kelompok Islam yang hanya menonton dan sama sekali tidak 

menghiraukan urusan kaum Muslim.
1
  

Islam adalah dakwah. Karena itu ia mewajibkan kepada umatnya 

untuk menjalankan misi dakwah seluas-luasnya untuk seluruh umat manusia. Dari 

sisi historis, perjalanan sejarah Islam menunjukkan bahwa semenjak awal, agama 

ini disebarkan dan ditumbuh kembangkan melalui jalan dakwah. Dengan 

demikian, dakwah Islam adalah risalah kenabian yang harus terus berjalan sebagai 

nafas ajaran Islam. Sebagai pembuktiannya,  Al-Quran penuh dengan konsep-

konsep dakwah, dan konsep dakwah itu turun secara kronologis menurut tuntutan 

perlunya dakwah untuk selalu ditegakkan. Ayat tentang dakwah dalam Al-Quran, 

antara lain, Al-Quran surat An-Nahl (16): 125: 

                

              

 

 “Serulah (semua manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah  dan pelajaran yang 

baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik...’
2
 

 

Dalam Al-Quran surat Ali Imran (3): 104 disebutkan pula: 

                     

       

                                                           
1
 Abdurrahman al-Baghdadi, Dakwah Islam dan Masa Depan Umat, (Jakarta: Al-

lzzah, 1997), h. 21. 
2
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Edisi Baru, (Semarang: Toha 

Putra, 1989), h. 421. 
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 “... Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru kepada 

kebaikan, menyeru yang ma’ruf dan mencegah yang  mungkar, merekalah orang-

orang yang berbahagia.” 
3
 

 

Sejak awal, Islam telah merupakan agama dakwah, baik dalam teori 

maupun dalam praktek. Prototipe Islam sebagai agama dakwah tersebut 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam kehidupan  pribadinya. Semasa 

hidupnya, ia sendiri bertindak sebagai  pemimpin dakwah Islam dan  berhasil 

menarik banyak pemeluk Islam dari kalangan kaum kafir.
4
 Dalam sejarah, 

sebagaimana ditulis oleh Thomas W. Arnold,  bahwa Rasulullah SAW.  

merupakan seorang dai dan peletak  dasar dakwah Islam.
5
  

Seperti diketahui,  Nabi Muhammad SAW sendiri telah melaksanakan 

dakwah ini dengan sebaik-baiknya sejak pertama kali menerima risalah Islam 

hingga menemui ajalnya. Dengan demikian, Rasulullah adalah da'i pertama dalam 

Islam. Selanjutnya, para sahabat mengikuti jejak dan langkah Rasulullah. 

Merekapun mengemban amanah Islam ini sepenuh hati dan  melaksanakannya  

dengan sebaik-baiknya berkat pemahaman  mereka  yang mendalam terhadap 

petunjuk dan sunnah Rasul.
6
 Semangat yang sama diperlihatkan oleh generasi 

Islam sesudahnya hingga   Islam tersebar ke berbagai belahan dunia, Asia, Afrika, 

Amerika, dan Eropa.  

                                                           
3
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya…: h. 93. 

 
4
 Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam, diterjemahkan oleh A. Nawawi Rambe 

dengan judul “Sejarah Dakwah Islam”, (Jakarta: Widjaya, 1981), Cet.II, h.  10. 
5
 Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam…: h. 11 

6
 Dengan kondisi umat yang berbeda, maka metode dakwah yang digunakan 

Rasulullah dan para sahabat pun berbeda dalam menghadapi setiap komunitas masyarakat… 
Lihat metode dakwah selengkapnya dalam Asep Muhyiddin dan Agung Ahmad Safei, Metode 
Pengembangan Dakwah,(Bandung : Pustaka Setia, 2002), h.103-121. 
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Dari sini dapat dipahami bahwa perkembangan Islam sangat 

dipengaruhi oleh pelaksanaan dakwah itu sendiri. Hal ini dikarenakan Islam 

menaruh perhatian terhadap masyarakat seperti perhatiannya terhadap individu. 

Masyarakat dan individu adalah satu sama lain saling mempengaruhi dan juga 

masyarakat itu merupakan kelompok individu yang terikat dengan ikatan tertentu. 

Baiknya individu adalah suatu keharusan bagi baiknya masyarakat, karena 

individu adalah bagaikan suatu bata dalam satu bangunan, maka tidak akan kuat 

sebuah bangunan jika batu batanya rapuh. Demikian pula setiap individu tidak 

akan kuat kecuali berada dalam suatu komunitas yang membantunya untuk 

tumbuh kuat, proses sosialisasi yang benar dan berperilaku yang lurus. Komunitas 

merupakan tanah di mana benih individu tumbuh, berkembang dan mekar 

membesar dalam iklimnya, memanfaatkan langit, udara dan sinar matahari. 

Karenanya, Nabi Muhammad tidak melakukan hijrah ke Madinah melainkan 

suatu upaya menuju satu komunitas masyarakat masa depan di mana akidah 

Islam, nilai, syiar dan syari'atnya dapat terwujud.   

Ketika Nabi Muhammad SAW  berhasil menyebarkan ajaran Islam di 

wilayah Arab, maka ini adalah awal dari perkembangan Islam di Indonesia. 

Artinya sejak dahulu kawasan Timur yang meliputi kepulauan India Timur dan 

pesisir selatan Cina sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui 

perdagangan. Para pedagang Arab yang datang ke Nusantara melalui jalur laut 

dengan rute dari Aden menyisir pantai menuju Maskat, Raisut, Siraf, Guadar, 

Daibul (Debal), Pantai Malabar yang meliputi Gujarat, Keras (ibukota Kerajaan 

Kadangalar), Quilon, dan Kalicut. Kemudian  menyisir Pantai Karamandel seperti 
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Saptagram ke Chitagong (pelabuhan terbesar di Bangladesh), Akyab (wilayah 

Myanmar), Selat Malaka, Peureulak (Aceh Timur), Lamno (Pantai Barat Aceh), 

Barus, Padang, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makasar, 

Ternate, dan Tidore. Rute yang lain adalah langsung dari Aden menuju Pantai 

Malabar (dengan Quilon sebagai pelabuhan terbesar) di Deccan, Selat Cylon 

(memisahkan India dan Srilangka) kemudian dilanjutkan ke Malaka (alam 

Melayu) melewati Singapura (sekarang) ke Patani sampai ke Canton, sementara 

jalur darat adalah menempuh rute dari Mekah ke Madâin, Kabul, Kashmir, 

Singkiang (sekarang Sinzhiang), Zaitun, Kanton ke Alam Melayu yang dikenal 

sebagai Jalur Sutera.
7
 

Menurut Azyumardi Azra, sebagaimana yang dikutip oleh M. Abdul 

Karim bahwa ada empat tema pokok yang berkaitan dengan permulaan 

penyebaran Islam di Nusantara yaitu pertama, Islam dibawa langsung dari Arab. 

Kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyiar professional /da`i. Ketiga, 

pihak yang mula-mula masuk Islam adalah penguasa, dan keempat, mayoritas 

para penyebar Islam / da`I ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan 13. 

Selanjutnya setelah abad ke-12 M pengaruh Islam tampak lebih nyata, dan proses 

Islamisasi baru mengalami akselerasi antara abad  ke-12 dan 16 M.
8
 

Adapun untuk menentukan daerah mana yang mendapat sentuhan 

pertama  ajaran Islam banyak memimbulkan permasalahan tentang tepatnya Islam 

                                                           
7
 M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Book Publisher, 2009), cet. II, h. 323-324 
 
8
 M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran…….h. 326 
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masuk ke Kepulauan Melayu termasuk Indonesia.
9
 Begitu pula pada saat Islam 

masuk dan berpengaruh di Pagaruyung,  yang mulai berkembang kira-kira pada 

abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang 

dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal Syaikh 

Abdurrauf Singkli (Tengku Syiah Kuala)
10

, yaitu Syaikh Burhanuddin Ulakan
11,  

ia adalah ulama yang berasal dari Ulakan dan  mempunyai surau di Tanjung 

Medan, Ulakan. Ulakan merupakan daerah pelabuhan  yang ramai dikunjungi 

pedagang asing dan dari pedalaman Minangkabau.
12

 

 Diantara murid pengajian Syaikh Burhanuddin ialah Tuanku 

Paninjauan dan Tuanku Mansiang Nan Tuo, sekembalinya di kampung halaman, 

mendirikan surau di kampungnya masing-masing oleh karena itu ia  dianggap 

pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, 

                                                           
9
Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Indonesia, (Jakarta: 

Yayasan  Pengkajian Islam Madinah Al-Munawwarah, 1999 M), h. 2 
 
10

 Nama lengkapnya ialah Abdurrauf bin Ali Jawi al-Fansuri al-Singkli, ulama yang 
terkenal abad ke-17 di Aceh. Ia dilahirkan tahun 1620. Setelah menerima pendidikan di kampong 
halamannya, ia meneruskan studinya ke tanah Arab selama 19 tahun. Pada tahun 1649 ia 
berangkat ke Mekah, Madinah, Jedda, Mokka, Zebid, dan Betal Faqih. Sekembalinya di Aceh ia 
mendirikan rangkang (pesantren) dekat muara sungai Aceh. Ia berhasil menyelesaikan studinya 
pada ulama Mola Ibrahim, pengikut Ahmad Qusyasy yang terkenal sebagai pemimpim Tharikat 
Syattariah. Oleh (murid) tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini Abdurrauf ditugaskan 
mengembangkan ilmu syariat dan tharikat itu ke negeri pulai Andalas bumi Sumatera ini. ……….. 
lihat Sjafnir Aboe Nain Datuk Kando Marajo, 200

th
 Tuanku Imam Bonjol Sejarah Intelektual Islami 

di Minangkabau 1784-1832, (Jakarta : Suara Muhammadiyah, 2008), cet. III, revisi, h. 35 
 
11

 Nama kecilnya Pono, lahir di Pariangan Padang Panjang pada tahun 1646. 
Ayahnya bernama Pampak Sakti gelar Karimun Merah, suku Koto dan ibunya Cukup Bilang 
Pandai, suku Guci. Setelah menamatkan pelajarannya di Surau Tapakis pada seorang ulama Syekh 
Abdul Arif gelar Tuanku Madinah, ia melanjutkan pelajarannya pada Syekh Abdurrauf di Aceh 
selama 10 tahun…….lihat Sjafnir Aboe Nain Datuk Kando Marajo, 200

th
 Tuanku Imam Bonjol 

Sejarah……h. 36 
 
12

…… Lihat Sjafnir Aboe Nain Datuk Kando Marajo, 200
th

 Tuanku Imam Bonjol 
Sejarah……h. 35 

http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrauf_Singkil
http://id.wikipedia.org/wiki/Burhanuddin_Ulakan
http://id.wikipedia.org/wiki/Burhanuddin_Ulakan
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Kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi kesultanan Islam. Raja Islam 

yang pertama dalam tambo adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alif.
13

 

Dengan cara semacam ini kaum pemeluk Islam di kepulauan 

Indonesia telah meletakan dasar-dasar kekuatan politik dan sosial bagi 

pelaksanaan dakwah agama mereka.
14

  Maka dalam perjalanan sejarahnya dari 

abad ke-12 sampai ke-19 masyarakat Minangkabau yang semula mempercayai 

alam gaib / Maha Pencipta (adat yang terpakai) sangat mudah membaur dengan 

ajaran agama Islam yang  dibawa oleh para pedagang dan para musafir. Dari 

sinilah bermula rancangan-rancangan adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam  

dikeluarkan dari ketentuan adat artinya Islam masuk ke Minangkabau menambah 

perbaikan adat sebelumnya. Namun  menjelang abad ke-19 terjadi pertentangan 

yang hebat antara pemuka-pemuka (kaum) adat dengan pemeluk agama Islam 

yang taat.
15

 

Dan tentu saja masuknya agama Islam, mengubah adat yang 

bertentangan dengan ajaran agama Islam  kemudian  hal-hal yang pokok dalam 

adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang 

terkenal: "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", yang artinya adat 

Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam 

bersendikan pada Al-Quran.  

                                                           

13
Batuah, A. Dt. & Madjoindo, A. Dt., Tambo Minangkabau dan Adatnya, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1959), h.36 

 
14

 Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan …: h. 4 
15

 Musyair Zainuddin, Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-
Usul Adat Minangkabau, (Yogyakarta: Ombak, 2008), h. 81 
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Namun dalam faktanya beberapa hal masih ada beberapa sistem dan 

cara-cara adat masih dipertahankan kemudian inilah yang mendorong pecahnya 

perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri yang pada awalnya antara 

Kaum Padri (ulama) dengan Kaum Adat, sebelum Belanda melibatkan diri dalam 

peperangan ini.
16

  

Adapun yang melatari gerakan Padri yang berlangsung selama 28 

tahun, 1809-1837, di daerah-daerah yang sekarang merupakan bagian dari 

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau. Pada 

dasarnya Gerakan Padri ini dapat dipandang sebagai bagian dari proses panjang 

penyesuaian antara adat dan budaya Minangkabau yang bersifat lokal dengan 

ajaran agama Islam yang bersifat universal. Gerakan Padri ini mencakup tiga 

babak, yaitu babak Gerakan Padri 1809-1821 sebagai gerakan intelektual 

pemurnian agama Islam dari berbagai kebiasaan masyarakat yang dilarang agama; 

Perang Padri 1821-1832 merupakan taraf awal dari peperangan melawan 

pemerintah kolonial Hindia Belanda; dan  Perang Minangkabau, 1832-1837 

sewaktu seluruh masyarakat Minangkabau bersatu untuk melakukan perlawanan 

bersenjata melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
17

 

Kajian yang dilakukan oleh beberapa pemakalah menunjukkan bahwa 

pada  awalnya Gerakan Padri bukanlah merupakan suatu gerakan bersenjata, 

                                                           

16
 Kepper, G., (1900), Wapenfeiten van het Nederlands Indische Leger; 1816-1900, 

M.M. Cuvee, Den Haag. 

 
17

 Pada hari Selasa, 22 Januari 2008, bertempat di Gedung Arsip Nasional RI telah 
diselenggarakan Diskusi Panel mengenai PERANG PADERI, 1803-1838, ASPEK SOSIAL BUDAYA, 
SOSIAL PSIKOLOGI, AGAMA, DAN MANAJEMEN KONFLIK 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Padri
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tetapi merupakan cerminan dari revolusi intelektual yang keras untuk memurnikan  

pengamalan ajaran agama dalam masyarakat yang sudah menganut agama Islam 

selama lebih dari dua abad. Kekerasan yang terjadi kemudian adalah merupakan 

ekses dari fanatisme, yang baru  disadari setelah amat terlambat. Dalam hubungan 

ini adalah juga amat menarik untuk diketahui, bahwa sambil melanjutkan 

perjuangan bersenjata melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda, Tuanku 

Imam Bonjol dalam buku hariannya ternyata bukan saja mengadakan renungan 

ulang terhadap terjadinya kekerasan sesama penganut agama Islam, tetapi juga 

menyesalinya.
18

 

Adapun mengenai kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Bukit 

Marapalam atau Sumpah Satie Bukik Marapalam, yang berisikan ajaran 'Adat 

Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah' - yang biasa disingkat sebagai ABS 

SBK dan biasanya dianggap dan disepakati pada tahun-tahun terakhir Perang 

Padri sekitar tahun 1837 – walaupun ada informasi bahwa ajaran tersebut sudah 

ada sejak tahun 1686, atau 151 tahun sebelumnya. 

 Kajian kesejarahan terhadap Perang Paderi ini bukan hanya 

bermanfaat untuk sekedar mengetahui kebenaran  fakta-fakta sejarah masa 

lampau, tetapi juga untuk memantapkan identitas masyarakat dari masyarakat 

yang terkait.  Bagi masyarakat Minangkabau, kajian terhadap sejarah Gerakan 

Padri ini bukan hanya menjelaskan tentang adanya tiga babak Gerakan Padri 

                                                           
18

(Makalah Drs. H. Sjafnir Aboe Nain Dt Kando Marajo, " Posisi Sumpah Sakti Bukit 
Marapalam sebagai Kesepakatan Paska Paderi", makalah pada Diskusi Panel Perang Paderi, 22 
Januari 2008, h. 7.)  

 



10 
 

tersebut, tetapi juga kenyataan bahwa adanya kesadaran pimpinan  Padri bahwa 

Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan keadilan.  

Berdasarkan uraian diatas memberikan gambaran tentang upaya jalan 

dakwah yang sarat menghadapi konflik politik, kultur budaya, dan sosial 

masyarakatnya. Langkah pembaharuan Islam di Minangkabau pada abad ke-18 

telah dimulai oleh beberapa tokoh yang pada tahap selanjutnya mereka mendapat 

kekuatan baru pada tahun 1803 M, mereka adalah Haji Miskin dari Pandai Sikat, 

Haji Sumanik dari VIII Koto, dan Haji Piobang dari Lima Puluh Kota pulang dari 

Mekah. Kepulangan  mereka dengan membawa semangat Islam yang diilhami 

oleh gerakan Wahhabi yang puritan.
19

 

Keberadaan dan kepulangan Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang 

adalah pada saat mereka bekerja dan belajar di Universitas Al-Azhar di Mesir. 

Kemudian adapun perkenalan mereka pada gerakan Wahhabi, dimulai saat 

Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud mengikis habis masjid 

yang bermazhab Syi`ah dan makam-makam yang dianggap suci oleh mereka. 

Pada tahap selanjutnya ketiga tokoh tersebut mempelajari dan menanamkan 

Mazhab Hambali yang dianggap sebagai mazhabnya Muhammad bin Abdul 

Wahhab.
20

 

Dari uraian di atas, maka para pejuang agama tesebut yang disebut 

juga dengan kaum Padri  mengadakan persatuan dan kebulatan tekad untuk 

memperjuangkan tegaknya syara` dan membasmi kemaksiatan dengan jalan 

                                                           
19 Taufik Abdulah, editor . Sejarah Umat Islam , (Jakarta : Dewan Pimpinan majelis 

Ulama Indonesia , September,1991), h. 155 
20

 M.O. Parlindungan, Tuanku Rao, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, Juni, 2007), 
cet. I, h. 90-91 
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ceramah-ceramah agama yang diselenggarakan di surau-surau dan masjid-

masjid.
21

 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berangkat dari permasalahan di atas, maka dapat ditemukan rumusan 

masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah, bagaimana pemikiran 

dakwah kaum Padri di Sumatera Barat dalam gerakan dakwah purifikasi Islam di 

Minangkabau. Maka penulis mencoba menjawab beberapa sub pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana konsep pemikiran dakwah yang dipakai kaum Padri dalam 

masyarakat Minangkabau ? 

2. Apa intisari dakwah kaum Padri dalam masyarakat Minangkabau ? 

3. Apa hakikat dakwah kaum Padri dalam masyarakat Minangkabau ? 

4. Seperti apa dakwah purifikasi kaum Padri dalam masyarakat Islam 

Minangkabau ? 

 

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian  

Penelitian atau kajian terhadap pemikiran dakwah kaum Padri ini 

dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui konsep dakwah yang dipakai kaum Padri pada masyarakat 

Minangkabau 

                                                           
21

 Taufik Abdulah, editor . Sejarah Umat……, h. 155-156 
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2. Untuk mengetahui hakikat dakwah kaum Padri  sebagai bagian khazanah 

aktualisasi dakwah Islam. 

3. Untuk mengetahui dakwah kaum Padri terhadap masyarakat Minangkabau. 

Dengan demikian, diharapkan pada akhir penelitian ini dapat dilihat 

bagaimana pemikiran dakwah Islam kaum Padri  dalam masyarakat  dunia Islam, 

yang tentunya diharapkan dapat dipergunakan untuk menata kembali umat Islam 

yang sedang menjadi sorotan kurang baik. 

 

D. Telaah Kepustakaan 

Dari hasil pencarian dan survey penulis, terhadap karya tulis yang 

berkaitan dengan pemikiran dakwah diantaranya yang ditulis oleh Abdullah 

Sattar, Pemikiran Dakwah Yusuf al-Qardawi (Tesis Pemikiran Islam), dalam 

karya ini dibahas tentang konsep dan pembahuruan dakwah yang dilakukan oleh 

Yusuf al-Qardawi, Thohir Luth, Mohammad, Natsir dan Pemikirannya Tentang 

Dakwah Studi Analisis Historis Tentang Pemikiran Dakwah Islam (Disertasi 

Pemikiran Islam), dalam karya ini dibahas tentang konsep dan pembahuruan 

dakwah yang dilakukan oleh M. Natsir. Burhanuddin Daya Sumatera Thawalib 

Dalam Gerakan Pembahuruan Pemikiran Islam di Sumatera Barat, (Disertasi 

Pemikiran Islam) dalam karya ini dibahas secara luas tentang ide pembaharuan 

pemikiran Islam dan pergolakannya di Sumatera Barat namun belum menyentuh 

pada pemikiran dakwah kaum Padri secara spesifik dan kognitif. M. Arief Halim, 

Konsep Metode Dakwah Dalam Alquran (Tesis Kajian Al-Qur'an) dalam karya ini 

dibahas tentang metode dakwah menurut Al-Quran.  Muhammad N. Tuli, Corak 
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Pemikiran Pembaharuan Hamka (Tesis Pemikiran Islam), dalam karya ini 

dibahas secara khusus tentang ide pembaharuan Hamka. Hamidah  Pemikiran Dan 

Gerakan Muhammadiyah Ibn Abd al-Wahab dan Pengaruhnya terhadap Gerakan 

Padri di Minangkabau (Tesis Pemikiran), karya ini dibahas secara khusus tentang 

ide pemikiran gerakan Muhammadiyah Ibn Abd a-Wahab serta pengaruhnya 

terhadap gerakan Padri, 

Tulisan-tulisan diatas secara khusus belum menyentuh pembahasan 

mengenai pemikiran dakwah Kaum Padri tetapi lebih  menyoroti pada konsep 

pemikiran dakwah dan ide pembahuruan dalam satu masyarakat dan kondisi 

dimasa mereka hidup. Oleh karena itu penulis hanya menfokuskan pada pemikiran 

dakwah  Kaum Padri di Sumatera Barat sebagai  gerakan dakwah dalam  

purifikasi Islam di masyarakat Minangkabau.  

 

E. Kerangka Teori 

1. Pengertian dakwah 

Perkataan dakwah berasal dari bahasa Arab da`a artinya memanggil 

atau menyeru, mengajak atau mengundang,  maka untuk mendapatkan pengertian 

dakwah yang agak lengkap, berikut penulis kutipkan beberapa pendapat, antara 

lain;  

1. Menurut Moh. Natsir (1980). Dakwah adalah tugas para muballigh untuk 

meneruskan risalah yang diterima  dari  Rasulullah SAW. Sedangkan 

risalah adalah tugas yang dipikulkan kepada Rasulullah untuk 
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menyampaikan wahyu Allah yang diterimanya kepada umat manusia. 

Artinya “Risalah merintis, sedangkan dakwah melanjutkan”. 

2. Menurut Thoha Yahya Oemar (1982). Dakwah menurut Islam adalah 

mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai 

dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagian mereka di 

dunia dan di akherat. 

3. Menurut A. Malik Ahmad (1986). Dakwah tidak berarti tabligh, tetapi 

segala usaha dan sikap yang bersifat menumbuhkan keinginan dan 

kecintaan mematuhi Allah sampai tercipta masyarakat besar yang 

mematuhi perintah Allah dan mematuhi bimbingan Rasulullah SAW. 

4. Menurut Muhammadiyah, dakwah berarti : 

a. Suatu proses pengkondisian agar objek dakwah menjadi lebih 

mengetahui, memahami dan mengamalkan Islam sebagai 

pandangan dan pedoman hidupnya. 

b. Upaya menjadikan Islam sebagai konsep bagi manusia meniti 

kehidupannya di dunia yang meliputi penjabaran nilai-nilai normatif 

Islam dan meng-implementasi dalam kehidupan actual individu, 

keluarga dan masyarakat. 

5. Menurut Rusydi Hamka , (1995). “Dakwah merupakan kegiatan 

penyampaian petunjuk Allah kepada seseorang atau sekelompok 

masyarakat, agar terjadi perubahan pengertian, cara berfikir, pandangan 

hidup dan keyakinan, perbuatan, sikap, tingkah laku, maupun tata nilainya: 
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yang pada gilirannya akan mengubah tatanan kemasyarakatan dalam proses 

yang dinamik’. 

6. Menurut Quraish Shihab (1996). Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada 

keinsafan atau usaha mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik 

terhadap pribadi maupun masyarakat.”
22

 

7. Menurut Syeikh A`li Mahfûdz mendefinisikan dakwah sebagai upaya 

mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk, 

memerintahkan mereka supaya berbuat baik dan meninggalkan perbuatan 

buruk agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat.
23

  

8. Menurut Amien Rais, dalam bukunya: Cakrawala Islam, mengartikan 

dakwah sebagai upaya setiap rekonstruksi masyarakat yang masih 

mengandung unsur jahiliah agar menjadi masyarakat yang islami.
24

   

Secara umum dakwah didefinisikan dengan upaya memindahkan  

manusia dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik.
25

  

Definisi di atas dapat diartikan sebagai ajakan menuju jalan Allah 

yang hak dengan cara yang baik dan berkesan oleh orang yang memiliki uswatun 

                                                           
22

 RB. Kahatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah Dari Dakwah Konvensional Menuju 
Dakwah Kontemporer ,(Jakarta: Amzah, 2007), h. 25-26. 

23
…. Lihat Abd al-Qadir Sayyid Abd Ra'ûf, Dirasah fi al-Islamiyah,( Kairo : Dar al-Thaibah 

al-Muhammadiyah,1987), h. 10. 
 
 

24
 M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, ( Bandung : Mizan, 

1996), Cet. Ke-5,  h. 25.  
25

…. Lihat Al-Babiy al-Khûlî, Tadzkirah al-Du'at, (Mesir : Dar al-Kitab al-Arabi, , 
1952),  h. 27. 

 



16 
 

hasanah, baik berupa amar ma'rûf maupun nahî munkar atau tabligh
26

 agar terjadi 

perubahan tata kehidupan menuju suasana yang lebih baik, baik dalam sekala 

individu atau komunitas.  

Dengan demikian, dakwah juga berarti islamisasi seluruh kehidupan 

manusia. Atau  dakwah adalah gerakan simultan dalam berbagai bidang 

kehidupan untuk mengubah status quo, agar nilai-nilai Islam memperoleh 

kesempatan untuk tumbuh subur, demi kebahagiaan seluruh umat manusia.  

2. Hukum Dakwah 

Secara universal kewajiban berdakwah menjadi tanggung jawab 

seluruh kaum muslim dan muslimat di manapun mereka berada dan  merupakan 

satu bagian yang pasti ada dalam kehidupan beragama sepanjang waktu.
27

 Di 

dalam Al-Qur’an dakwah merupakan kewajiban yang dibebankan oleh agama 

                                                           
26

 Tabligh yang merupakan salah satu sifat Rasulullah SAW merupakan kewajiban bagi 
setiap muslim untuk meyampaikan ajaran Islam yang diimaninya itu kepda orang lain dengan 
kadar kemampuannya masing-masing. Hal ini didasarkan pada keterangan sebuah hadits popular  
‘:sampaikanlah dariku walaupun satu ayat). Di samping itu, Rasulullah SAW diperintahkan Allah 
SWT untuk meyampaikan yang diterimanya dari Allah kepada umatnya. Dan semua yang 
diperintahkan kepada Rasul berarti diperintahkan pula kepada umatnya. Pada dasarnya, setiap 
muslim adalah mubaligh (orang yang menyampaikan), yakni memikul amanat risalah Allah sesuai 
dengan kapasitas kemampuannya yang harus disampaikan kepada semua lapisan manusia 
sebagai yang menerima tabligh. Oleh sebab itu, dalam konteks tabligh, setiap muslim pada 
hakikatnya dituntut untuk berpredikat mubaligh sekaligus sebagai muballagh 'alaih (yang 
menerima pesan tabligh).  Dari berbagai terma tabligh yang digunakan dalam al-Quran, seperti 
dalam surat al-Ra'du ayat 40,  

                 

"Maka sesungguhnya kewajibanmu hanya menyampaikan dan kewajiban Kami membuat 
perhitungan" dapat disimpulkan bahwa konsep dasar dari pengertian tabligh adalah upaya 
menyampaikan ajaran Ilahi kepada manusia. Dengan kata lain bagaimana ajaran Ilahi itu 
diinformasikan, disebarkan, dan diajarkan kepada orang lain dengan tujuan pencerahan akal 
pikiran dan penyejukan nurani. Dengan demikian, tabligh dapat juga dikatakan sebagai 
komunikasi dalam berbagai dimensinya, baik komunikasi manusia dengan Ilahi maupun nilai-nilai 
ajaran-Nya, atau komunikasi manusia dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Lihat Alwisral 
Imam Zaidallah, Strategi Dakwah,( Jakarta : Kalam Mulia, 2002),  h. 109-114. 

 
27

 RB. Kahatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah…..,h. 28 
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kepada pemeluknya, baik dilakukan secara pribadi  ataupun  dilaksanakan secara 

kolektif. 

Adapun landasan syariat berdakwah sebagaimana yang diungkapkan 

oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa  

“umat ini adalah sebaik-baik umat bagi manusia, mereka paling 

bermanfaat dan paling berbuat kebaikan bagi manusia. Hal ini karena ber-amar 

ma`ruf dan nahi munkar”
28

 

 Dengan demikian eksistensi dakwah bukan hanya sekedar usaha agar 

orang lain dapat memahami agama dalam kehidupannya, akan tetapi jauh lebih 

penting dari itu, yaitu; melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh dan 

komprehenshif dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai  ke arah 

tersebut sudah pasti semua unsur dakwah harus mendapat perhatian serius para 

juru dakwah. Namun betapapun baiknya sebuah materi, media, audience, metode 

dan da’inya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dakwah itu sendiri, jika tidak 

berdasarkan pada konsep yang jelas, maka ajaran Islam yang dikembangkan akan 

berada pada tataran pengetahuan bukan pada aspek aplikasi dan pengamalannya. 

 Gagasan  dakwah yang dialamatkan kepada komunitas tertentu, dan 

bukan kepada individu tertentu, adalah pesan yang paling jelas dalam ayat-ayat 

tentang dakwah yang dilakukan oleh para nabi. Misalnya, Nabi Muhammad 

menyeru umatnya kepada iman yang benar; oleh karena itu, dia memenuhi 

dakwah Tuhan dengan menjalankan dakwahnya sendiri. Al-Qur'an menyebut 

Muhammad, "dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada 
                                                           

28
……..lihat al-Amru bil Ma`ruf wan Nahyu `anil Munkar, dalam Ala`uddin Al-Faris, 

al-Ihsan fi Taqrib Shahih Bin Hibban, Ed. Syu`aib al-Arna`uth, (Beirut: Mu`assasah ar-Risalah, 1408 
H), h. 12 
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jalan yang lurus”
29

 Dengan penegasan tentang misi Nabi Muhammad ini, dakwah 

menjadi "jalan yang lurus" dan lebih dari sekedar do'a.
30

  

Perluasan gagasan dakwah setiap nabi tentunya melahirkan konsep 

yang sangat penting, konsep tentang komunitas dalam pengertian "komunitas 

orang-orang beriman", yang tidak lagi semata-mata kaum yang diseru oleh 

seorang nabi.
31

  Konsep dakwah yang dikemukakan oleh Al-Qur'ân adalah bahwa 

dakwah dan Islam saling berkaitan sehingga yang satu tidak dapat dipisahkan dari 

yang lain.
32

 

 

                                                           
29

 QS. Al-Mu'minûn/23: 73. 
 
30

 Kata da'wah dan kata kerja da'a, yang merupakan asal kata da'wah, memiliki banyak 

makna, baik dalam al-Qur'an maupun dalam percakapan biasa. Sebagai contoh, kata da'wah  bisa  

berarti tindakan mengundang, memanggil, mempersilahkan, memohon, berdo'a, propaganda, 

dan menyebarkan…. Lihat John L. Esposito (ed), Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern,( 

Bandung :  Mizan, 2001),  Jil. I,h. 339. 

 
31

 Sekalipun ada di antara yang diseru oleh seorang nabi yang tidak merespons, mereka 

yang memenuhi seruan itu merupakan umat Muslim (dengan asumsi masa nabi Muhammad): 

"Hai, orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada- 

Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam" (Ali 'Imrân/3 

ayat 104). Dengan demikian, gagasan  dakwah selangkah lebih jauh. Surat Ali 'Imrân/3 ayat 104 

melanjutkan gagasan ini, "Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'rûf dan mencegah dari yang mugkar; merekalah 

orang-orang yang  beruntung". Dalam ayat ini, dakwah merupakan suatu aktivitas seluruh umat; 

perintah untuk  menegakkan kebaikan dan menentang ketidakadilan. Surat li 'Imrân/3 ayat 104 

mengartikulasikan makna dakwah sebagai padanan bagi umat dan sinonim  bagi kebajikan, 

keadilan, dan kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, dakwah berarti sama dengan syariat 

(hukum Allah). 

 
32

 Meskipun dakwah dan Islam dapat dianggap sebagai satu konsep tunggal, 

pemberian makna dakwah sebagai "seruan khusus" atau "panggilan" kepada, atau atas nama, 

tujuan tertentu memungkinkan kepentingan suatu golongan mengadopsi istilah merebut untuk 

kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, dakwah bisa dijadikan instrumen bagi seorang Muslim 

untuk menyeru orang lain kepada maksud tertentu, seperti Syi'ah, 'Abbâsiyah, atau klem mereka 

yang mendukung seorang imam. 
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3. Tahapan-tahapan dakwah 

Islam mempunyai keunikan dibanding dengan agama maupun 

ideologi yang lain. Dari segi wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang 

menyusuri ruhiyah (spiritual), akan tetapi juga meliputi politik (Siyâsah), atau 

dengan istilah lain Islam adalah aqidah spiritual dan  politik. Tetapi, mengapa 

Islam sering disebut hanya sebagai agama dan bukannya ideologi? Ini karena  

akibat dari analogi generalisasi, yaitu usaha untuk memberikan pandangan yang 

sama-rata, bahwa Islam sama dengan agama yang lain. Karena, tidak ada agama 

lain yang mempunyai konsep politik, yang mengatur persoalan kehidupan, maka 

Islam juga sama. Tentu penafsiran ini sangat berat sebelah dan berbau pelecehan 

serta dakwaan yang tidak disertai pemahaman yang mendalam tentang Islam. 

Sebab, kebanyakan mereka yang mengkaji Islam tidak memahami realita 

kehidupan dan mereka yang memahami realita kehidupan tidak berasaskan pada 

Islam. Hasilnya tidak pernah memberikan kesimpulan yang lengkap. Masing-

masing berjalan dalam ruangan yang salah dan kurang. Namun, anehnya mereka 

sering mendakwa orang-orang Islam yang berpandangan menyeluruh tentang 

Islam, sebagai ajaran spiritual dan politik, dikatakan sebagai tindakan apologis 

(membela/mempertahankan diri). Jadi, adalah menjadi satu kesalahan untuk 

menyatakan bahwa Islam  itu hanya sebagai agama semata dan begitu juga untuk 

menyatakan Rasulullah SAW di utus hanya membawa misi agama dalam arti kata  

hanya spiritual semata-mata.  

Kenyataan  ini tentu dapat dilihat bagaimana Islam dalam pandangan 

para orientalis yang mengakui bahwa Islam adalah agama dakwah (missionary 
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religion).
33

 Bahkan Schacht, mengatakan Islam lebih dari sekedar agama: ia juga 

mencerminkan teori-teori  perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan 

yang lebih sederhana ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang 

mencakup agama dan negara secara bersamaan.
34

  

4. Kaidah-kaidah Perjuangan Dakwah Rasulullah 

Dari prinsip dan langkah-langkah perjuangan dakwah Rasulullah 

SAW di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:
35

  

a. Tauhidullah, yakni sikap mengesakan Allah dengan sepenuh hati tidak 

menyekutukannya. Kaidah ini bertujuan membersihkan akidah 

masyarakat dari berbagai macam khurafat dan kepercayaan yang 

keliru. 

b. Ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan antar sesama muslim karena 

kesatuan akidah, pegangan hidup, pandangan hidup, sistem sosial, dan 

peradaban. 

c. Musawah, yakni sikap persamaan antar sesama manusia tidak arogan, 

tidak saling merendahkan atau meremehkan orang lain. 

d. Musyawarah, yakni sikap kompromis dan menghargai pendapat orang 

lain dengan tidak menonjolkan kepentingan kelompok. 

e. Ta`awun, yakni sikap gotong royong, saling membantu, dan 

kebersamaan 

                                                           
33 …Lihat M. Yunan Yusuf, "Dari Konteks  Metodologis ke Kancah Aktifitas; Sebuah 

Pengantar Kajian", dalam matakuliah Problematika Dakwah. Konsentrasi Dakwah dan 
Komunikasi, (Jakarta: Pascasarjana UIN, 2005). 

 
34

… Lihat Schacht, Encyclopedia of Social Sciences, vol. VIII, h. 333. 
35

 Shalahuddin Sanusi, Integrasi Umat Islam, (Bandung; Iqamatuddin, 1967), h. 34-
129 
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f. Takaful al-ijtima, yakni sikap pertanggung jawaban bersama. 

g. Jihad dan ijtihad, yakni sikap dan semangat kesungguh-sungguhan 

dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi. 

h. Fastabiq al-khayrat, yakni sikap dan bersemangat dalam kebaikan 

pada berbagai lapangan kehidupan. 

i. Tasamuh, yakni sikap toleransi dengan tidak memaksakan kehendak. 

j. Istiqomah, yakni sikap dan semangat berdisiplin dengan penuh 

kesabaran.
36

 

 

F. Metodologi Penelitian  

Dalam penelitian ini akan digunakan teori penulisan sejarah dengan 

pendekatan ilmu-ilmu sosial (social sciences approach) dengan metode riset 

kepustakaan (library research). Penulisan sejarah dengan pendekatan imu-ilmu 

sosial ini adalah berusaha menyajikan suatu pandangan yang komprehensif 

dengan meneliti lebih banyak segi kehidupan dan kebudayaan, seperti peperangan, 

sistem politik, pemerintahan, birokrasi, keuangan, ilmu pengetahuan, 

kesusasteraan, kesenian, adat istiadat, dan agama. Juga berusaha untuk mengenal 

(mengetahui)  watak (karakter) yang menjiwai semuanya.
37

 

Pendekatan sejarah (historis),
38

 meliputi berbagai bidang termasuk 

kebudayaan, lembaga-lembaga, ide-ide, hukum, agama, seni, kesusastraan, 

                                                           
36

 Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan Dakwah, 
(Bandung: Pustaka setia Bandung, 2002), h. 113-114 

37
Badri Yatim, Historiografi Islam,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997),Cet I, h.225. 

38
 Kata  sejarah atau historis, sebenarnya berarti pencarian pengetahuan dan 

kebenaran. Secara umum, sejarah peliputi pengalaman masa lampau untuk membantu 
mengetahui apa yang harus dikerjakan sekarang dan apa yang akan dikerjakan pada masa depan 
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perjalanan, perteknikan, teknologi, industri, kedokteran, ilmu (sains), filosofi, 

psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan pendidikan. Ini berarti perlu 

memandang data sebagai bagian dari pembangunan masyarakat daripada fakta-

fakta yang terisolir. Jadi, gerakan kaum Padri dapat dipertimbangkan sebagai 

sejarah bila dihubungkan dengan masyarakat di zamannya.
39

  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan pengertian 

tentang strategi dakwah kaum Padri, dan berusaha menetapkan dan menjelaskan 

dengan teliti kenyataan-kenyataan yang melatar belakangi peperangan. Dengan  

rumusan ini, maka dapat digolongkan dalam pengertian dokumen. Sungguhpun   

klasifikasi ini ada gunanya diketahui sebagai petunjuk-petunjuk untuk mencari 

sumber data, adalah penting untuk disadari bahwa menurut sifatnya (ditinjau dari 

tujuan penelitian) peneliti menggolongkan sumber-sumber itu dalam dua 

golongan, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab. Pada bab I berisikan 

pokok pikiran yang menjadi latar belakang masalah tentang sebuah pembahasan, 

Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kontribusi Penelitian, Kerangka 

Teori,  Metodologi Penelitian, dan  Sistematika Penulisan 

                                                                                                                                                               
nanti…. Lihat David J. Fox, The Research Process in Education, Holt, New York, 1969. …Lihat juga 
Arthur Asa Berger,  Media and Communication…, h. 129. 

 
39

…Lihat Consuelo G. Sevilla, An Introduction to Research Mothods, terj. Pengantar 
Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 42-43. 
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Pada bab II Potret Kerajaan Islam Minangkabau yang akan 

membicarakan, diantaranya;  Kerajaan Islam Minangkabau meliputi;  Asal Usul 

dan Lokasi Alam Minangkabau, Sistem Kekerabatan dan Sistem Kepemimpinan,  

kemudian membicarakan Pemerintahan Nagari; meliputi; Adat Minangkabau dan,   

Minangkabau dan Islam.  

Pada bab III berbicara tentang Kondisi Sosial Keagamaan di 

Minangkabau yang meliputi; Kondisi Sosial Keagamaan di Sumatera Barat di 

Masa  Penjajahan Belanda dan Pasca Kemerdekaan Indonesia, kemudian 

Pengaruh Timur Tengah di Minangkabau, dan Karakteristik Gerakan dakwah Islam 

di Minangkabau,  

Pada bab IV penulis akan menganalisa terhadap konsep Gerakan 

Pemikiran  Dakwah Kaum Padri di Minangkabau yang meliputi ; Purifikasi Islam 

di Minangkabau, Sejarah Kaum Padri di Minangkabau, Pengaruh Muhammad bin 

Abdul Wahhab di Minangkabau, Tema Dakwah kaum Padri, dan Metode Dakwah 

Kaum Padri   

Pada bab V Merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan 

dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sekaligus merupakan jawaban 

terhadap masalah pokok yang telah dikemukakan pada rumusan pokok masalah. 

Selain itu, dikemukakan saran-saran umum penyempurnaan  penelitian ini.  

 


