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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Modernitas yang melanda dunia Islam, dengan segala efek positif dan 

negatifnya, menjadi tantangan yang harus dihadapi umat Islam di tengah kondisi 

keterpurukannya. Umat Islam dituntut bekerja ekstra keras mengembangkan 

segala potensinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Tajdid sebagai upaya 

menjaga dan melestarikan ajaran Islam menjadi pilihan yang harus dimanfaatkan 

secara maksimal oleh umat Islam. 

Tantangan yang kita hadapi dewasa ini sebenarnya bukan dalam bidang 

ekonomi, politik, social, dan budaya, akan tetapi tantangan pemikiranlah yang 

sedang kita hadapi saat ini Sebab persoalan yang yang ditimbulkan oleh bidang-

bidang ekonomi, politik, social, dan budaya ternyata bersumber dari pemikiran. 

Diantara tantangan pemikiran yang paling serius saat ini adalah bidang pemikiran 

keagamaan. Tantangan yang sudah lama kita sadari adalah tantangan internal yang 

berupa kejumudan, fanatisme, taklid buta, bid‟ah, khurafat, dan sebagainya.
1
 

Sedangkan tantangan ekstrernal yang sedang kita hadapi saat ini adalah  

paham liberalisme, sekularisme, relativisme, pluralisme agama dan lain 

sebagainya, kedalam wacana pemikiran keagamaan kita. Hal ini disebabkan oleh 

melemahnya daya tahan umat Islam dalam menghadapi gelombang globalisasi 

dengan segala macam bawaannya.
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Tantangan dakwah menurut Adian Husaini, yang paling serius dihadapi 

umat Islam sekarang ini terutama masalah deislamisasi, pendangkalan akidah 

umat, pemurtadan, perusakan moral, dan pemiskinan. Salah satu bentuk dari 

deislamisasi itu adalah gerakan tasykik (memunculkan sikap keraguan dalam umat 

Islam,), sekuralisme, pluralisme, dan sikap hedonisme. 
3
 Penghargaan terhadap 

ilmu sangat kecil. Ekspose terhadap anak-anak dan remaja yang berhasil 

menggondol penghargaan di bidang Fisika maupun Biologi, sangat minim. Coba 

lihat, anak-anak dan remaja yang tampil menyanyi dan akting, begitu wah. 

Tayangan televisi lebih banyak mendorong anak-anak kita untuk menyanyi dan 

akting,  dan sangat kurang untuk menghargai ilmu pengetahuan.
4
  

Dakwah menurut Mohammad Natsir sebagaimana dikutip  Adian Husaini 

bahwa dakwah telah dirumuskan dalam dua bentuk kerja dakwah, yakni binaan 

(membangun) dan difaa'an (mempertahankan Islam). Binaan artinya membina 

umat dengan hal-hal yang baik, membentuk pengajian, menanamkan akidah, 

mengajak ngaji dan dakwah. Sedangkan, difaan adalah upaya mempertahankan 

Islam dari serangan faham-faham yang merusak seperti sekularisme, liberalisme, 

pluralisme dan feminisme.
5
  

Sejak masuknya sekularisme ke dunia Islam, baik melalui kolonialisme 

maupun interaksi budaya, dunia pemikiran Islam hampir tak pernah tenang dan 

tentram. Polemik dan benturan pemikiran senantiasa mewarnai perjalanan 

peradaban Islam. Hampir setiap negeri Muslim menyimpan sekurang-kurangnya 
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dua kubu pemikiran: kubu Islam dan kubu sekuler. Di Negara-negara Arab, 

khususnya Mesir, perdebatan dalam bidang pemikiran terkadang sampai ke 

tingkat yang serius. Dahulu, ada Ali Abdur Raziq, penulis kitab Al Islam wa 

Ushul al Hukum, ia diajukan ke sidang Dewan Guru Besar al Azhar gara-gara 

karyanya yang menafikan peran politik Rasulullah saw. Ada yang dihukum 

murtad seperti Hasan Hanafi karena karya-karyanya (semisal Minal Aqidah ilats 

Tsaurah) yang melecehkan aqidah dan ajaran Islam. Ada pula yang di fasakh 

dengan istrinya seperti Nasr Abu Zeid, bahkan ada yang mati tertembak, seperti 

Faraq Foudah. Hal ini memberikan betapa sengitnya pertarungan pemikiran di 

negeri sarang ulama itu.
6
 

Bila ditelusuri akar permasalahannya, kita dapat menemukan bahwa ada 

dua kekuatan besar yang bertarung di panggung pemikiran: Islam melawan 

sekularisme. Islam adalah pemikiran asli pribumi, sedangkan sekularisme adalah 

pendatang dan sekaligus penjajah karena datang memang bersamaan dengan 

kolonial. Pemikiran yang melandasi pola berpikir kaum muslim seharusnya 

pemikiran Islam yang mengacu pada Al Qur‟an dan Sunnah. Akan tetapi, ketika 

Barat menjajah negeri-negeri Islam, mereka turut menyebarkan paham 

sekularisme yang merupakan mainstream mereka. Barat mempersiapkan kader-

kader yang akan meneruskan pola berpikir sekularisasi jika mereka kelak 

meninggalkan negeri jajahannya.
7
 

Sedangkan gagasan liberalisasi Islam, yang kemudian dikenal dengan 

sebutan Islam Liberal dalam dunia pemikiran Islam akhir-akhir ini, khususnya di 
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Indonesia, telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan panjang. Ini karena 

banyaknya ide dan gagasan yang mereka usung sangat bertentangan dengan 

prinsip-prinsip dasar aqidah dan syariat Islam. Diantara ide yang paling menonjol 

adalah seperti mempertanyakan kesucian dan otentisitas Al Qur‟an, mengkritik 

otoritas nabi beserta hadits-hadits sahihnya, menghujat serta mendiskreditkan 

sahabat-sahabat nabi dan para ulama.
8
 

Disamping itu kalangan Islam Liberal juga menolak terhadap penerapan 

syariat Islam secara formal oleh negara. Dan untuk tujuan itu mereka mencoba 

berbagai alasan, terkadang penolakan tersebut dibuat atas dasar budaya dengan 

mengatakan bahwa hukum Islam tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai dan 

budaya masyarakat hari ini. Dan kerap kali pernolakan tersebut dibuat atas 

anggapan bahwa syariat Islam bertentangan dengan prinsip hak-hak asasi manusia 

(HAM).
9
          

Adapun pluralisme mengakui bahwa agama-agama itu sama dalam 

porsinya masing-masing. Dengan kata lain, mengakui persamaan dalam 

perbedaan. Sama-sama benar dalam posisi dan kedudukannya masing-masing.
10

 

Semua keyakinan dan paham ini jelas-jelas bertentangan dengan konsep agama 

dalam Islam. Adian Husaini dalam hal ini memberikan catatan, pluralisme agama 

berkembang dan dikembangkan di dunia Barat dikarenakan mereka menghadapi 

problem teologi dalam agama mereka (Kristen) sehingga mereka memandang 

perlu dikembangkannya sebuah teologi baru untuk mengatasi kebuntuan teologi. 

                                                           
8
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Islam tentu tidak mengalami hal serupa, sehingga tidak layak pula untuk 

kemudian mengekor mengembangkan pluralisme agama.
11

 

Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa saat ini sedang terjadi 

peristiwa yang sangat besar dalam sejarah umat Islam Indonesia. Sebuah peristiwa 

besar dalam dunia ilmu-ilmu Islam (‘ulumuddin) sedang terjadi. Serbuan Barat 

dalam ilmu-ilmu Islam sedang berlangsung besar-besaran – dengan dukungan 

fasilitas dana yang – „gila-gilaan‟ dan sokongan para ilmuwan dalam studi Islam 

sendiri yang  gandrung membuat perubahan dalam ilmu Islam. Serbuan ini 

(invasi) itu telah menjadi kenyataan dan menemukan realitasnya dalam dunia 

perguruan tinggi Islam di Indonesia, baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 

Universitas Islam Negeri (UIN), Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN),  dan 

Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTIS). Suasananya menjadi hegemonic. 

Penerbitan buku-buku dalam studi Islam ala orientalis Barat membanjiri di 

pasaran-pasaran dan menjadi rujukan para mahasiswa bidang studi Islam dalam 

penulisan makalah, skripsi, tesis atau disertasi mereka.
12

 

Hegemoni Barat dalam studi Islam di Indonesia – dan dunia Islam lainnya 

– tentulah sangat aneh dan seharusnya menjadi pelecut umat Islam untuk mau 

bercermin dan melakukan introspeksi total terhadap agenda dan rencana 

perjuangan mereka. Jika dalam studi Islam saja, umat Islam harus „terjajah‟ dan 

terhegemoni, maka sangat bisa dimengerti, jika dalam berbagai aspek lain, seperti 
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 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler-

Liberal, (Jakarta: Gema Insani, 2005),  hal. 343-344 
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 Adian Husaini, Hegemoni Kristen Barat, dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi, 

Jakarta: Gema Insani Press, 2006, hal. 27 
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ekonomi, politik, militer, dan sebagainya, umat Islam juga sulit keluar dari 

cengkraman hegemoni, dan sulit mengembangkan kemandirian.
13

 

Hegemoni orientalis Barat dalam studi Islam terbukti telah membawa 

dampak yang serius dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Berbagai 

keanehan dan kemunkaran dalam dunia ilmu keislaman telah bermunculan dari 

tubuh berbagai perguruan tinggi Islam. Tidak sedikit orang-orang yang belajar 

ilmu-ilmu Islam kemudian justru menjadi penentang Islam yang tangguh dan aktif 

melakukan dekontruksi (penghancuran) konsep-konsep dasar Islam. Kemunkaran 

ilmu bukanlah kemunkaran yang ringan, karena berdampak sangat serius dalam 

amal perbuatan.
14

 

Salah satu kewajiban penting yang diamanahkan oleh Rasulullah saw 

kepada kaum Muslim adalah al amru bil ma’ruf dan an nahyu anil munkar 

(memerintahkan yang ma‟ruf dan mencegah kemunkaran). Secara umum, kaum 

Muslim wajib mendukung tegaknya kebaikan dan melawan kemunkaran. Tugas 

ini wajib dilakukan oleh seluruh umat kaum Muslimin, sesuai dengan 

kapasitasnya masing-masing. Sebab, Rasulullah saw sudah mengingatkan, agar 

siapapun jika melihat kemunkaran, maka ia harus mengubah dengan tangan, 

dengan lisan, atau dengan hati, sesuai kapasitasnya. Namun secara kolektif, umat 

juga diwajibkan melakukan aktivitas ini secara jama‟iy. Sebab, ada hal-hal yang 

tidak dapat dilaksanakan secara individual (fardhiy).
15

 

Adalah Imam al ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin sebagaimana 

dikutip Adian Husaini, bahwa aktivitas amar ma‟ruf dan nahi munkar kutub 
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terbesar dalam urusan agama. Ia adalah sesuatu yang penting, dan karena misi 

itulah,  maka Allah mengutus para Nabi. Jika aktivitas amar ma‟ruf nahi munkar 

hilang, maka syiar kenabian hilang, agama menjadi rusak, kesesatan tersebar, 

kebodohan akan merajalela, satu negeri akan binasa. Begitu juga umat secara 

keseluruhan.
16

 Sebagaimana firman Allah berikut ini, 

                    

        

Artinya: 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. (QS. Ali Imran: 104) 
 

              

            

     

Artinya:  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. (QS. Ali Imran: 110) 

 

Jadi, amar ma‟ruf nahi munkar  merupakan kewajiban yang sangat 

ditekankan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Bahkan, disebutkan, sejumlah dampak 

buruk bagi masyarakat, jika amar ma‟ruf nahi munkar tidak ditegakkann. Siksaan 

dan azab Allah akan turun kepada seluruh warga masyarakat, baik yang baik 

maupun yang zalim, tanpa pandang bulu. 

 

                                                           
16

 Ibid., 
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Adian Husaini telah banyak menuangkan pemikiran-pemikiran dan 

aktivitas dakwahnya melalui buku-buku yang menjelaskan tentang sejarah, 

pemikiran dan peradaban Barat yang cenderung sekuler dan liberal, yang 

dampaknya sangat luar biasa dalam mempengaruhi pemikiran umat Islam. Di 

samping itu Adian juga merupakan seorang pemikir Islam yang banyak 

menuangkan kritikan-kritikannya terhadap paham-paham tersebut di atas. 

Bagi penulis aktivitas Adian Husaini dalam merespon tantangan 

modernitas bukanlah hal sepele, karena kalau dilihat dari jenjang pendidikan 

awalnya Adian tidak focus dalam bidang dakwah. Kuliah pertamanya adalah di 

Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Kedokteran Hewan, kemudian 

melanjutkan ke Universitas Jayabaya dengan mengambil jurusan hubungan 

Internasional. Namun itu semua bukanlah penghalang baginya dalam mendalami 

bidang pemikiran Islam, hal ini dibuktikan dengan keberadaanya saat ini. 

Ternyata Adian mampu mengaktualisasikan kontribusinya dalam bidang dakwah 

Islam. Telah banyak buku-buku karya tulisnya disamping organisasi dakwah yang 

digelutinya, ini membuktikan bahwa Adian telah layak sebagai seorang tokoh 

yang perlu dipertimbangkan. 

Maka latar belakang di ataslah yang menjadi titik awal gagasan penulis 

untuk meneliti Adian Husaini, khususnya dalam merespon sekularisme, 

liberalisme dan pluralisme agama. Untuk mengetahui lebih mendalam 

bagaimanakah Adian Husaini merespon tantangan modernitas khususnya 

sekularisme, liberalisme dan pluralisme agama, maka penelitian ini penulis beri 

judul: “Pemikiran Dakwah Adian Husaini Respon Terhadap Tantangan 
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Modernitas”, hal ini menjadi penting sebagai kontribusi terhadap khazanah ke-

ilmuan dakwah tentunya akan sangat bermanfaat bagi para aktivis dakwah. 

 

B. Perumusan dan Pembatasan masalah 

Dari judul penelitian Pemikiran Dakwah Adian Husaini Respon terhadap 

Tantangan Modernitas, dapat teridentifikasi banyak masalah, yang dari itu semua 

akan ditemukan indikator-indikator yang mengantarkan pada penelitian 

berikutnya. 

karena luasnya cakupan identifikasi masalah sebagaimana tergambar di 

atas dan karena keterbatasan yang ada pada penulis,  maka penelitian ini akan 

dibatasi masalahnya sehingga jelas. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini 

akan difokuskan pada pemikiran dakwah Adian Husaini sebagai respon terhadap 

tantangan modernitas yang terkait dengan liberalisme, sekularisme, dan 

pluralisme.   

Batasan masalah di atas menunjukkan bahwa pokok permasalahan yang 

timbul adalah bagaimana sebenarnya pemikiran dakwah  Adian Husaini berkaitan 

dengan tantangan modernitas. Dengan demikian dapatlah dirumuskan masalah itu 

dengan memberikan poin penting berupa pertanyaan guna menemukan jawaban 

terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan pertanyaan berikut : “Bagaimana  

sikap Adian Husaini dalam merespon tantangan modernitas khususnya yang 

berkaitan dengan liberalisme, sekularisme, dan pluralisme?”. 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara akademik hendak menjawab pokok masalah di atas, 

yaitu untuk mengungkap pemikiran Adian Husaini berkenaan dengan strategi 

yang diterapkannya dalam merespon tantangan modernitas yang berkaitan dengan   

liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna: 

a. Untuk menemukan formula yang baik dalam dakwah yang dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam melakukan aktivitas dakwah di masyarakat modern 

seperti sekarang ini. 

b. Penelitian ini juga diharapkan sebagai kontribusi teoritis dalam bidang 

keilmuan dakwah. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka adalah sebuah tinjauan hasil penelitian yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti, seperti yang disebutkan pada rumusan 

masalah. Tesis ini memusatkan perhatian pada pengkajian tentang konsep 

Pemikiran Dakwah Adian Husaini Respon Terhadap Tantangan Modernitas. 

Sepanjang yang penulis ketahui terdapat satu penelitian dalam bentuk skripsi yang 

terkait dengannya yakni Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Adian Husaini 

Dalam Menangkal Sekularisme  yang ditulis oleh Saudara Mu‟in Mahasiswa  

Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif  

Hidayatullah Jakarta tahun 2008.  
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 Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dan berdasarkan penelitian-

penelitian yang terkait yang sudah ada sebelumnya, serta berdasarkan penelusuran 

yang penulis lakukan di perpustakaan Pascasarjana UMS dan perguruan tinggi 

lainnya termasuk penelusuran melalui internet, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian dengan judul: Pemikiran Dakwah Adian Husaini Respon Terhadap 

Tantangan Modernitas, belum ditemukan penelitian tentangnya sehingga layak 

untuk diteliti. Dengan demikian penelitian ini mencoba untuk meneliti Pemikiran 

Dakwah Adian Husaini Respon Terhadap Tantangan Modernitas dan mencoba 

untuk menguraikan konsep pemikirannya terkait dengan liberalisme, sekularisme 

dan pluralisme tersebut yang tertuang dalam berbagai karya tulis maupun buku-

buku Adian Husaini. 

  

E. Metodologi Penelitian 

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, 

oleh karena itu diperlukan metode yang dapat digunakan selama penelitian 

berlangsung, sehingga dapat memperoleh data-data yang valid. Metode penelitian 

adalah langkah-langkah yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas, 

diantaranya: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research)
17

 

sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif (descriptive analisis), 

yakni menuturkan dan menafsirkan data yang ada. Tidak hanya terfokus pada 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang 
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 Mandalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

1999), hal. 28 
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arti data itu. Studi tentang pemikiran seseorang berarti penelitian atas data-data 

yang berbentuk konsep-konsep yang terformulasikan dalam bentuk tulisan atau 

pernyataan. Untuk itu tanpa mengesampingkan data-data yang lain, studi ini lebih 

menekankan kepada data-data kepustakaan disamping meneliti karya-karya Adian 

Husaini. 

2. Sumber Penelitian 

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil 

pengumpulan data yang diperoleh kemudian dikelompokan menjadi dua sumber 

data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah buku asli karya Adian 

Husaini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam (editor) diterbitkan pertama tahun 1990 

oleh Gema Insani Press Jakarta. 

 

2. Bintang Menyongsong Suksesi (editor) diterbitkan pertama tahun 1994 oleh 

Gema Insani Press Jakarta 

 

3. Habibie, Soeharto dan Islam diterbitkan pertama tahun 1995 oleh Gema Insani 

Press Jakarta 

 

4. Soeharto 1998, diterbitkan pertama tahun 1996 oleh Gema Insani Press Jakarta 

 

5. Amerika – Amien Rais dalam Kancah Konflik Peradaban, diterbitkan pertama 

tahun 1999 oleh Global Cita Press Jakarta 

 

6. Politik demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia, (contributor) 

diterbitkan tahun 1999 oleh Pustaka Hidayah Jakarta 

 

7. Zionis Israel, diterbitkan pertama oleh Global Cita Press Jakarta 

 

8. Gus Dur, Kau Mau Kemana? Telaah Kritis Atas Pemikiran dan Politik 

Keagamaan Presiden Abdurahman Wahid, diterbitkan pertama tahun 2000 

oleh Dea Press Jakarta 

  

9. Gereja-gereja Dibakar- Membedah Akar Konflik SARA di Indonesia, 

diterbitkan pertama tahun 2000 oleh Dea Press Jakarta. (diterbitkan kembali 
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tahun 2003 oleh Pustaka Progresif Surabaya dengan judul “Solusi Damai 

Islam-Kristen di Indonesia 

 

10. Sekularisme Penumpang Gelap Reformasi, diterbitkan pertama tahun 2000 

oleh yayasan Kampusina (Keluarga Alumni Masjid Kampus Indonesia) 

Surabaya. 

 

11. Yusril Versus Masyumi: Kritik terhadap Pemikiran Modernisme Islam Yusril 

Ihza Mahendra, diterbitkan pertama tahun 2000 oleh Dea Press. 

 

12. Preseiden Wanita, Pertaruhan Sebuah Negeri Muslim, diterbitkan pertama 

tahun 2001 oleh Pustaka Darul Falah Jakarta. 

 

13. Rajam dalam Arus Budaya Syahwat,  diterbitkan pertama tahun 2001 oleh 

Pustaka Al Kautsar Jakarta. 

 

14. Jihad Osama versus Amerika, diterbitkan pertama tahun 2001 oleh Gema 

Insani Press. 

 

15. Penyesatan Opini, diterbitkan oleh tahun 2002 oleh Gema Insani Press 

Jakarta. 

 

16. Mau Menang Sendiri: Israel sang Teroris yang Pragmatis, diterbitkan  tahun 

2002 oleh Pustaka Progresif Surabaya, (diterbitkan ulang oleh Pustaka 

Khairul Bayan dengan judul “Pragmatisme dalam Politik Zionisme Israel” 

tahun 2004) 

 

17. Islam Liberal: Konsepsi, Sejarah, Penyimpangan dan Jawabannya,  

diterbitkan pertama tahun 2002 oleh Gema Insani Press Jakarta. 

 

18. Terorisme dan Konspirasi Anti Islam, diterbitkan tahun 2002 oleh Pustaka Al 

Kautsar Jakarta. 

 

19. Membedah Islam Liberal, (Kontributor) diterbitkan tahun 2003 oleh Pustaka 

Syaamil Bandung. 

 

20. Habis Irak Siapa Lagi?, (Memahami Pragmatisme dan Terorisme Amerika), 

diterbitkan tahun 2003 oleh Pustaka Progresif Surabaya.  

 

21. Sekularisasi dan Liberalisasi: Cabaran Tamadun Melayu, diterbitkan Teras 

Kedah tahun 2003. 

 

22. Tinjauan Historis Konflik Yahudi-Kristen-Islam, diterbitkan tahun 2004 oleh 

Gema Insani Press Jakarta. 

 

23. Hendak Kemana (Islam) Indonesia?, 1 dan 2 (kumpulan Catatan Akhir Pekan 

di Radio Dakta dan www.hidayatullah.com), diterbitkan tahun 2004 oleh 

Media Wacana Surabaya. 

http://www.hidayatullah.com/
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24. Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke dominasi Sekular-

Liberal, diterbitkan tahun 2005 oleh Gema Insani Press (buku ini mendapat 

penghargaan sebagai buku terbaik untuk kategori non fiksi dalam Islamic 

Book Fair di Jakarta tahun 2006. 

 

25. Pluralism Agama: Parasit bagi Agama-agama, diterbitkan tahun 2006 oleh 

Dewan Dakwah Islamiyyah Jakarta. 

 

26. Liberalisai Islam di Indonesia: Fakta dan Data, diterbitkan tahun 2006 oleh 

Dewan Dakwah Islamiyyah Jakarta. 

 

27. Hegemoni Kristen-Barat dalam studi Islam di Perguruan tinggi, diterbitkan 

tahun 2006 oleh Gema Insani Press (buku ini mendapat penghargaan sebagai 

buku terbaik kedua dalam Islamic Book Fair Jakarta tahun 2007). 

 

28. Hermeneutika dan tafsir al Qur’an (ditulis bersama Ustadz Abdurahman al 

Baghdadi) diterbitkan tahun 2007 oleh Gema Insani Press Jakarta. 

 

29. Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstityusional Umat Islam, 

(Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009),  

diterbitkan tahun 2009 oleh Gema Insani Press Jakarta.  

 

Di samping itu, tulisan-tulisan Adian Husaini diberbagai media cetak dan 

elektronik yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder 

adalah semua data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini diantaranya 

adalah: Kritik Terhadap Studi Al Qur’an Kaum Liberal (Fahmi Salim), Orientalis 

dan diabolisme Pemikiran (Syamsuddin Arif),  Pengaruh Kristen –Orientalis 

Terhadap Islam Liberal (Adnin Armas), Ada Pemurtadan di IAIN dan 

Mengungkap Kebatilan Kyai Liberal Cs (Hartono Ahmad Jaiz), Agar Tidak 

Menjadi Muslim Liberal (Qomar Su‟aidi ZA),  Misykat Refleksi Tentang Islam 

Westernisasi dan Libralisasi (Hamid Fahmi Zarkasyi), Menangkal Virus Islam 

Liberal (Nashruddin Syarief), Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam, 

(Nirwan Syafrin), IAIN Modernisasi Islam Di Indonesia (Fuad Jabali, Jamhari), 

Islam Liberalisme Demokrasi (Bernard Lewis), Dari Neomodernisme ke Islam 

Liberal (Abu A‟la) dan buku-buku lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 
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3. Metode Analisis 

Untuk menganalisis data  yang terkumpul, penulis menggunakan analisis 

data yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif. Artinya data yang muncul berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau prilaku yang diamati yaitu wawancara, 

observasi dan dokumentasi yang diproses melalui pancatatan dan lain-lain 

kemudian disusun dalam teks yang diperluas.
18

 

Data yang diperoleh akan di analisis secara berurutan dan interaksionis 

yang terdiri dari tiga tahap yaitu: 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, 3. Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi.
19

 

Pertama, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya 

adalah reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan pengorganisasian sehingga data terpilah pilah. Kedua, data yang telah 

direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, penarikan simpulan dari 

data yang telah disajikan pada tahap kedua dengan mangambil simpulan. 

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif dan 

deduktif. Metode berfikir deduktif adalah suatu penarikan kesimpulan yang di 

mulai dari pernyataan khusus  menuju pada pernyataan yang sifatnya umum.
20

 

Adapun metode induktif adalah cara penarikan kesimpulan yang di mulai dari 

pernyataan umum menuju pada pernyataan yang sifatnya khusus.
21

  

 

 

                                                           
18

 Miles, MB and AM Huberman, Qualitative Data Analysis, (Beverly Hill, Sage Pub, 

1984), hal. 26  
19

 Ibid., hal. 16 
20

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1992),  hal. 159 
21

 Hadi Sutrisno, Metode Penelitian, (Yogyakarta, Andi Offset, 1993), hal. 97 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan ini, penulis akan menyusun 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan terdiri dari, Latar Belakang Masalah, pembatasan dan 

perumusan masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, 

Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Dakwah dan Tantangan Modernitas yang terdiri dari, Pengertian dan 

Ruang Lingkup Dakwah, serta Pengertian Tantangan Modernitas. 

BAB III Biografi Adian Husaini, yang terdiri dari,  Latar Belakang Keluarga dan 

Pendidikan Adian Husaini, Aktivitas Adian Husaini di  Dewan Dakwah 

Islamiyyah Indonesia dan di Muhammadiyah, Pemikiran Dakwah Adian Husaini 

dan Karya-karya Intelektual Adian Husaini  

BAB IV Respon Adian Husaini dan Umat Islam terhadap Tantangan Modernitas 

yang terdiri dari, Respon  Adian Husaini dan Tanggapan umat Islam terhadap  

Sekularisme, Respon   Adian Husaini dan Tanggapan umat Islam terhadap  

Liberalisme, Respon   Adian Husaini dan Tanggapan umat Islam terhadap  

Pluralisme Agama. 

BAB V Merupakan penutup yang terdiri dari, Kesimpulan dan  Saran-saran 

 


