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MOTTO 

 

 

Mengikhlaskan niat dan mengilmui dalamz setiap aktivitas, adalah menjadi 

motivasi yang kuat, darinya akan mampu menjadi motor jasmani untuk selalu 

mempersembahkan kepada diri, keluarga dan ummat yang terbaik, karena hati 

selalu terpaut dan berorientasi tinggi kepada kebahagiaan hakiki. 

 

Hidup adalah jihad (perjuangan), dengan jihad ummat akan memiliki izzah dan 

kekuatan, jihad inilah yang akan menghantarkan kejayaan Islam baik dulu 

ataupun masa depan 

 

Selalu bercermin kepada pribadi mu‟min dalam hidup, sebaik-baik cermin adalah 

Rasulullah saw, Sahabat ra, Tabi‟in dan Tabiut Tabi‟in, karena merekalah yang 

telah membuktikan kesuksesan hidup di dunia dan akhirat 

 

Selalu belajar dalam setiap keadaan dan di manapun kita berada, adalah kunci 

untuk menaiki derajat yang tinggi, derajat di sisi Rabb ataupun manusia. 

 

Selalu mencari teman yang sholih, merekalah yang selalu mengingatkan kita, 

menasihati kita, terutama istri sholihah 
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ABSTRAK 

KONSEP DAKWAH „Â‟IDH AL-QORNÎ DALAM PEMBINAAN 

PEMUDA ISLAM 

 
 

 Ajaran langit (Islam) telah dibumikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi 

Muhammad SAW dan kitab suci al-Qur‟an sebagai sumber pedoman, bimbingan 

dan kekuatan bagi kaum muslim diseluruh penjuru dunia. Melalui al-Qur‟an dan 

Sunnah Rasulullah SAW inilah Islam membimbing manusia untuk mengikuti 

petunjuk Allah dan Rasul, dengan cara melaksanakan dakwah „amar ma‟ruf nahyi 

munkar. Tidak sedikit hadits-hadits Rasulullah SAW yang mengandung nilai-nilai 

dakwah yang perlu kita aplikasikan sekarang ini. Diantara sabda Rasulullah SAW 

yaitu memerintahkan kepada ummatnya untuk beramar ma‟ruf nahi munkar. 

Diman amar ma‟ruf nahi munkar merupakan aktivitas dakwah yang memerlukan 

konsep agar tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dalam dakwah itu. 

konsep dakwah yang disampaikan „Â‟idh al-Qornî sangat berbobot dan 

sangat relevan serta besar pengaruhnya bagi pemuda Islam. Dakwah yang 

disampaikan oleh „Â‟idh al-Qornî baik melaui media lisan atau tulisan merupakan 

konsep dakwah yang mengandung nilai-nilai yang mulia, karena berisi seruan 

pada akhlak yang terpuji, untaian kata yang indah, melembutkan hati dan 

perasaan, menyeru melaksanakn ajaran agama, sarat dengan nilai-nilai keutamaan, 

dan memperhatikan etika. 

Dakwah „Â‟idh al-Qornî dalam membina pemuda Islam dikonsep 

sedemikian rupa apiknya, sehingga mampu melahirkan pemuda-pemuda yang 

berfikiran positif dan dewasa. Dengan demikian para pemuda Islam mampu dan 

siap menjadi agen of change yang akan meneruskan estafet perjuangan dakwah 

Rosulullah SAW. konsep dakwah „Â‟idh al-Qornî yang disajikan dengan berbagai 

gaya dan ekspresi serta metode yang menggambarkan seorang da‟i yang mencoba 

mengajak para pemuda untuk menyalakan obor semangat perjuangan dakwah di 

muka bumi ini dengan niat dan perhatian yang besar, sehingga mengundang 

antusias tinggi dari para pemuda untuk mendalami dakwah Islam secara kaafah. 

Oleh karena itulah penulis ingin menganalisis “ Konsep Dakwah „Â‟idh Al-

Qornî  dalam membina pemuda Islam” Karena yang penulis ketahui beliau adalah 

tokoh senior dalam menangani maslah pemuda dan hal ini sudah banyak 

disampaikan oleh senior-senior dakwah, ulama‟ dan fuqoha‟ abad ini. 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif 

analitis, dengan penelitian pustaka (library research), dalam penelitian ini hanya 

digambarkan beberapa konsep dakwah „Â‟idh Al-Qornî  yang tersirat dalam 

buku-buku beliau kemudia penulis analisis dengan megkomperasikan dengan 

konsep lain. 

Sedangkan penelitian dalam tesis ini masih berupa penggambaran ansih 

secara global, sehingga masih membutuhkan pengkajian mendalam dan mendetail 

pada konsep beliau ini, agar menghasilkan suatu produk ilmu yang baru yang 

mampu menjadi pencerahan bagi ummat Islam dalam membina pemuda Islam. 



 

 

ABSTRACT 

CONCEPT DA'WAH ' Â'IDH AL - QORNÎ YOUTH IN ISLAM 

DEVELOPMENT 

 

Doctrine sky ( Islam ) has been grounded through the angel Gabriel to the 

Prophet Muhammad and the holy book the Qur'an as a source of guidance , 

guidance and strength for the Muslims all over the world . Through the Qur'an and 

the Sunnah of the Prophet of Islam is this guide humanity to follow the guidance 

of Allah and the Messenger , by carrying out propaganda commanding the good 

and evil nahyi . Not a few hadiths of the Prophet Muhammad that contains the 

values of propaganda that we need to apply today . Among the sayings of the 

Prophet Muhammad is commanded to his community to ma'ruf nahi . Diman 

commanding the good and forbidding the evil is missionary activity that requires a 

concept in order to achieve what the goals and objectives in the propaganda . 

concept presented propaganda ' Â'idh al - Qornî very weighty and very 

relevant and substantial effect on the youth of Islam . Da'wah delivered by ' Â'idh 

al - Qornî either through oral or written media is a propaganda concept containing 

noble values , because an appeal to the moral commendable , a beautiful string of 

words , softens the heart and feelings , called melaksanakn religion , laden with 

values virtue , and pay attention to ethics . 

Da'wah ' Â'idh al - Islam Qornî in fostering youth apiknya drafted in such a 

way , so as to give birth to young men who were thinking positive and mature . 

Thus the Muslim youth are able and ready to be agents of change that will 

continue the propaganda struggle relay Muhammad SAW . concept of propaganda 

' Â'idh al - Qornî served with a variety of styles and expressions as well as the 

method of describing a preacher who tried to persuade the youth to light torches 

propaganda fighting spirit in the face of this earth with intention and attention, so 

invite enthusiastic high from youth to explore the propagation of Islam in kaafah. 

Hence, the authors wanted to analyze " The concept of Da'wah ' Â'idh Al - 

Qornî in fostering Islamic youth " Because of that I know he is a senior figure in 

handling the issue of youth and this has been stated by many seniors propaganda , 

scholars ' and fuqoha ' this century . 

The research method I use is descriptive analytical method , the research 

library (library research ) , in this study only described some concepts propaganda 

' Â'idh Al - Qornî implicit in his books later writers megkomperasikan analysis 

with other concepts . 

While research in this thesis is still a depiction ansih globally , so it still 

requires in-depth and detailed assessment on his concept of this , in order to 

produce a product that is new science that is capable of enlightenment for the 

Muslims in fostering Islamic youth . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam dikenal dunia sebagai Agama rahmatan lil‟âlamîn yang 

membawa keselamatan dan kedamaian, dimana keselamatan dan kedamaian 

ini diserukan melalui sebuah aktivitas mulia yang tidak diajarkan dalam 

agama manapun kecuali di dalam Islam.  

Aktivitas mulia itu adalah dakwah. Dakwah merupakan wadah 

sekaligus merupakan sektor terpenting dalam pembentukan pemuda-pemuda 

Islam sebagai agen of the change peyebarluasan Islam. Di dalamnya terdapat 

sebuah proses penyelenggaraan aktivitas atau usaha yang dilakukan secara 

sadar dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai hidup 

manusia dengan berlandaskan kepada ketentuan Allah SWT dan Rosulullah 

SAW, dengan kata lain dakwah Islam adalah mengajak ummat manusia 

dengan hikmah (bijaksana) untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rosul.
1
 

Adapun bentuk usaha yang harus dilaksanakan dalam kegiatan perubahan 

tersebut meliputi : 

1. Mengajak manusia untuk beriman, bertaqwa serta mentaati segala  

perintah Allah SWT dan Rosul-Nya. 

2. Melaksanakan amar ma‟ruf nahi munkar. 

                                                 
1
 Hamzah Ya’cub, Publistik dan Islam, (Bandung : Diponegoro, 1986) hlm. 9. 



 

 

3. Memperbaiki dan membangun masarakat yang Islami. 

4. Menegakkan serta menyiarkan ajaran agama Islam. 

5. Proses penyelenggaraan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan 

yakni kesejahteraan hidup dunia dan akherat.
2
 

Memperhatikan sektor dakwah, seharusnya memperhatikan konsep 

dakwah dan pemuda sebagai objek dakwah utama yang akan menjadi 

pengganti dan penerus perjuangan dakwah Islam. Konsep dakwah merupakan 

alat yang akan digunakan untuk mengungkapkan ide umum, pengertian, 

pemikiran, rancangan atau rencana dasar, baik berkaitan dengan da`i, mad`u, 

maddah, wasilah ataupun uslub dakwahnya. Pemuda merupakan pelaku yang 

akan melanjutkan estafet perjuangan dakwah. 

Pada dasarnya, kebutuhan pemuda Islam bukan saja untuk memecah 

kebutuhan regenerasi dakwah, tetapi juga memperkuat dakwah. Pemuda 

dalam Islam selalu digadang-gadang sebagai generasi penerus dan penentu 

masa depan sepak terjang dakwah. Regenerasi merupakan keniscayaan bagi 

kegiatan dakwah demi tersebarnya Islam. Pemuda adalah penerima estafet 

dakwah yang harus meneruskan perjalanan dakwah dan banyak lagi nilai 

yang ditempelkan pada pemuda. Hal ini tentunya tidak dapat muncul begitu 

saja, melainkan dilahirkan oleh realitas proses dakwah itu sendiri. 

                                                 
2
 Hemlan Elhany Bsy, Ilmu Dakwah, Bahan Pengajaran Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Jurai Siwo Kota Metro  



 

 

Dapat dibayangkan jika dakwah Islam tidak ada regenerasi yang akan 

meneruskan estafet perjuangannya, maka dakwah Islam akan mulai surut dan 

kemungkaran akan merajalela menguasai dunia. 

Tantangan dakwah Islam juga terkait dengan tantangan dalam 

meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun  masyarakat, terutama 

pemuda yang akan menjadi agen penerus perubahan yang diharapkan menjadi 

agen perubahan yang memilki idealisme tinggi, murni, dinamis, kreatif, 

inovatif, dan memiliki energy yang besar bagi peradaban Islam. Suatu realita 

yang perlu di perhatikan dalam berdakwah adalah : 

1. Corak kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia sebagai suatu 

bangsa yang memiliki beberapa aspek kehidupan yang meliputi 

pandangan hidup (faham atau filsafat), sosio cultural, suku, bahasa, 

politik dan sebagainya. 

2. kecenderungan (Tendensi) perkembangan masyarakat yang banyak 

dipengaruhi oleh kemajuan  teknologi modern serta ide modernitas yang 

mulai menjiwai trends pembangunan nasional kearah apa yang disebut 

perubahan sosial (social change) di mana nilai-nilai seni, kebudayaan, 

dan agama cepat atau lambat harus dapat secara normatif cultural 

mengontrol dan menjiwainya. 

3. Corak kehidupan masyarakat modern yang menuntut sistem pendekatan 

yang berbeda. Semakin modern suatu kehidupan masyarakat maka 



 

 

semakin kompleks pula dan semakin banyak menuntut sistem 

pendekatan.
3
 

Sesungguhnya dakwah di ibaratkan sebuah bangunan yang hanya 

dikuasai oleh ahli bangunan yang mahir atau proses produksi yang dikuasai 

oleh produsen yang jenius.
4
 Dengan demikian, perlu suatu konsep untuk 

mempertahankan eksistensi kabehasilan dakwah. 

Membicarakan dakwah dalam dunia Islam, orang tak bisa mengabaikan 

nama „Â‟idh al-Qornî ulama yang pakar dalam bidang dakwah terutama 

dalam pembinaan pemuda atau remaja. Ciri khas dakwah beliau yang dibalut 

dengan nilai keindahan yang tinggi dan cerdas serta didasari dalil yang 

shahih, membuat hati siapapun terpatri. Produktivitas „Â‟idh al-Qornî dalam 

berbagai disiplin ilmu banyak dijadikan rujukan bagi umat Islam, terutama 

dalam menghadapi persoalan-persoalan kekinian dan persoalan-persoalan 

yang sedang dihadapi para pemuda atau remaja. Buah pemikirannya yang 

cemerlang menghiasi kancah dakwah di dunia Islam. Buku-bukunya menjadi 

ladang ilmu ummat Islam dan selalu menjadi literatur primer dalam 

problematika kontemporer, khutbah dan fatwanya telah mampu menembus 

kesunyian dunia Islam yang dilanda kejumudan, dan dengan semangat 

da`wahnya ia mampu mengobarkan api di dalam jiwa para pemuda muslim 

sebagai panji-panji Islam yang siap menebarkan Islam dengan kedamaian dan 

keindahan. 
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Karakteristik dakwah beliau inilah yang membedakan dengan 

karakteristik dakwah yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari unsur-

unsur dakwah yang dapat membangun jiwa.
5
 Dimata „Â‟idh al-Qornî, Umat 

Islam khususnya para pemuda Islam sudah lama mengidap krisis identitas diri 

yang akut akibat ghazwul fikri (perang pemikiran) Barat yang tidak 

menginginkan Islam bangkit kembali. Dimana krisis ini menjadikan dunia 

dakwah seolah identik dengan dunia hitam putih, tak ada tawa, tak ada 

senyuman yang nampak hanya muka sangar dan prilaku kasar.
6
 Sehingga di 

sini diperlukan sebuah solusi yang mampu melawan upaya destruktif  Barat 

tersebut. 

„Â‟idh al-Qornî adalah cendikiawan muslim yang buah pemikirannya 

dinanti oleh berjuta ummat, „Â‟idh al-Qornî merupakan salah satu tokoh 

pembaharuan di Arab Saudi yang disorot banyak masyarakat dan ulama 

sebagai intelektual muslim yang berani menyuarakan kebenaran demi 

mengembalikan identitas umat Islam yang terporak-porandakan oleh zaman, 

yaitu dengan cara terus menerus menyebarkan pemikiran (fikroh) Islam yang 

haq dan sesuai dengan al-Qur‟an dan as-Sunnah lewat karangannya yang 

sangat beragam. Sekitar 900-an judul kaset keIslaman yang berisi ceramah 

keagamaan, kuliah seminar-seminar di level internasional, serta kumpulan 

puisi dan syair telah dipublikasikan untuk dijadikan referensi bagi para juru 
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dakwah .
7
 Lebih penting dari itu adalah pendiriannya yang sangat kokoh 

terhadap apa yang ia yakini sebagai kebenaran dan prinsip Islam, walaupun 

ada tekanan dari berbagai pihak. „Â‟idh al-Qornî bukanlah pengikut buta dari 

madzhab atau gerakan Islam modern tertentu. „Â‟idh al-Qornî berani 

berteriak lantang menentang kehadiran pasukan Amerika Serikat di Arab 

Saudi atas undangan pemerintah al-Saud. 

„Â‟idh al-Qornî bukanlah ulama` yang hanya duduk, membaca dan 

berfatwa saja, akan tetapi ia juga selalu melakukan kritik-kritik politik kepada 

penguasa, bahkan ia pernah masuk penjara karena menulis 50 bait qasidah 

(puisi) yang di anggap memilki pengaruh politik. Ketika berada di balik jeruji 

penjara, berlembar-lembar tulisan pun menjadi bukti ketekunan beliau dalam 

menjalani hari-harinya di penjara. Sekitar 100 halaman pertama ia tulis di 

penjara. Setelah keluar dari penjara, „Â‟idh al-Qornî melanjutkan tulisannya. 

Untuk menyelesaikan lembar-lembar itu, „Â‟idh al-Qornî membutuhkan 

referensi 300 judul buku. Hingga akhirnya, lahirlah buku La Tahzan yang 

diterjemahkan dengan Jangan Bersedih. Hasilnya sungguh fenomenal. Inilah 

salah satu buku hasil dari karya beliau yang telah diterbitkan oleh puluhan 

penerbit dan mencapai angka penjualan fantastis. 
8
 

Inilah yang membedakan beliau dengan „ulama lain, beliau mampu 

memadukan antara fatwa dan amal, manhaj dan dakwah, idealita dengan 
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realita, serta  kelembutan dan ketegasan. Disini bisa kita contohkan beberapa 

ulama‟ besar yang sebanding dengan beliau, dengan tujuan untuk mengetahui 

keistimewaan manhaj dan aktivitas beliau ini. 

Dalam dunia fatwa dan dakwah Islam telah dikenal syaikh Muhammad  

bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah ulama yang secara tegas dan 

terang-terangan mendakwahkan Islam dengan intensifikasi pada dakwah 

salafiyah. Yang terfokus pada pembersihan tauhid, inkarul munkar, dan 

menyerang pelaku-pelaku bid‟ah terutama pemuja patung dan berhala. 

Gerakan beliau ini menjadi kuat karena didukung oleh kerajaan, serta oleh 

Malik Ibnu Su‟ud.
9
 Gerakan beliau ini mendapat respon negative dari 

kelompok tradisionalis karena cenderung frontal , sehingga gerakan ini 

mendapat statemen suatu gerakan baru yang di sebut sebagai Wahhabi. 

Sehingga dengan klaim ini menyebabkan fatwa beliau ditolak oleh 

kebanyakan kaum tradisionalis  karena sangat kontroversi. Sebenarnya secara 

Aqo‟id apa yang beliau sampaikan benar akan tetapi masih belum sesuai 

dengan keadaan dan realita ummat, sehingga ummat serasa di kagetkan 

dengan hal itu. 

Gerakan Syaikh Abdul Wahhab ini banyak diikuti oleh ulama‟-ulama‟ 

Saudi, contohnya Muhammad Sholih al-Utsaimin, Abdullah Bin Baaz dan 

yang lainnya, yang tergabung dalam Lajnah Daimah Mamlakah Su‟ud Al 

Arobiah. Objek dakwah yang dihasilkan dari dakwah Lajnah Daimah ini 
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cenderung keras, dan memiliki idealisme tinggi, sangat menekankan masalah 

aqidah dan syari‟ah, dan mengingkari bid‟ah secara tegas. Sehingga ketika 

gerakan ini muncul di Indonesia tak urung mendatangkan kecaman oleh 

ummat Islam di negeri ini, karena belum memiliki kesiapan. Ini semua 

disebabkan karena para Syaikh ini kurang memahami keadaan dan realita 

ummat di luar Arab Saudi, mereka hanya mendapat pertanyaan melalui surat, 

telepon atupun sarana lain tapi tidak langsung. 

„Â‟idh al-Qornî adalah seorang ulama besar sekaligus seorang pemikir 

ulung yang ahli dalam bidangnya di dunia Islam, terutama dalam dunia 

dakwah. Dengan kesempurnaan akal ia dapat menguasai ilmu secara 

mendalam, dan dengan akhlaknya yang baik ia dapat menjadi contoh teladan 

bagi para mad‟unya dan dengan kekuatan serta kesehatan baik lahiriah, 

bathiniah, dan fisiknya ia mampu melaksanakan tugas dan amanahnya 

berdakwah hingga penjuru dunia. 

Hal ini sejalan dengan sabda Rosulullah SAW, yang memerintahkan untuk 

menyerahkan segala urusan pada ahlinya : “ jika suatu urusan diserahkan 

kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya,”           

( HR. Bukhari)
10

 

Juga firman Allah SWT yang mengingatkan kita semua seperti yang 

termaktub dalam al-Qur‟an surat al-An‟am ayat 135, yang berbunyi : 
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Artinya : Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 

Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, 

siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini 

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan 

keberuntungan. (Surat al-An‟am ayat 135)
11

 

Dalam kita kitab ihya disebutkan bahwa barangsiapa yang menekuni 

tugas sebagai penyeru kebenaran (penda‟wah), berarti ia tengah menempuh 

jalan yang sangat mulia dan perilaku terbaik dari seorang pendakwah adalah 

sebagaimana dikatakan, “siapa yang mempelajari suatu ilmu, kemudian 

mengamalkannya dan setelah itu, mengajarkannya pada orang lain, maka ia 

termasuk kelompok yang disebut sebagai kelompok pembesar kerajaan 

langit.
12

 

Karena itu para pelaku dakwah terutama para pemuda sebagai salah 

satu pilar dakwah haruslah segera melakukan perubahan yang mendasar dan 

revolusioner dalam menjalankan proses kegiatan dakwah, yaitu dengan 

melakukan perubahan pada konsep dakwah yang lebih luwes dan universal, 

dimana konsep itu berbalut dengan seni agar dakwah terasa indah dan elegan. 
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Pemikiran dan pandangan „Â‟idh al-Qornî adalah salah satu khazanah 

keilmuan yang perlu dan menarik untuk diteliti, baik dari sisi „Â‟idh al-Qornî 

sendiri sebagai sosok seorang ulama besar yang terkemuka atau pemikirannya 

yang cerdas maupun kecakapannya dalam segala bidang di dunia Islam. 

Beliau juga dikenal dikancah dunia Islam sebagai seorang yang berkompeten 

dan ahli dalam bidang dakwah, baik dalam audio visual, lisan, maupun 

tulisan. 

Dari latar belakang diatas sungguh jelas sekali bahwa pemikiran „Â‟idh 

al-Qornî tentang dakwah yang bernilai bagi prmbinaan pemuda Islam 

sangatlah perlu dikaji. Dimana Pemikiran „Â‟idh al-Qornî menuangkan 

gagasan bagaimana menyajikan dakwah yang  proporsional  sesuai dengan 

tuntutan masyarakat dan kemajuan teknologi serta informasi dalam 

menghadapi zaman yang semakin canggih dan modern, namun tetap pada 

tatanan yang disyari‟atkan Allah SWT dan Rosul-Nya dan tidak bertentangan 

dengan syari‟at Islam. jika dakwah yang disampaikan mengandung nilai 

estetika yang tinggi , maka akan terasa indah namun tetap tegas dan 

bijaksana, sehingga dakwah yang disampaikan akan dipandang sebagai 

proses perubahan yang disajikan secara professional menuju peradaban yang 

lebih baik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian deskripsi singkat tentang beberapa permasalahan 

yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas maka masalah 



 

 

ini dapat dirumuskan “Bagaimana konsep dakwah „Â‟idh Al-Qornî  dalam 

pembinaan pemuda Islam?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menelaah pemikiran „Â‟idh Al-Qornî 

b. Menelaah konsep dakwah „Â‟idh Al-Qornî dalam pembinaan 

pemuda Islam 

2. Manfaat Penelitian 

1) Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai upaya 

pengembangan wawasan ilmu pengetahuan Islam, secara spesifik 

dalam konteks pengembangan konsep dakwah Islam. 

2) Secara praktis penelitian ini berguna sebagai bahan referensi bagi 

para juru dakwah dalam menjalankan amanahnya sebagai pewaris 

Nabi dan para Ulama. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian skripsi oleh Irfan yang berjudul” KONTRIBUSI NILAI-

NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM BUKU “LA TAHZAN” KARYA 

‟AIDH AL-QARNI TERHADAP PERKEMBANGAN JIWA REMAJA” 

skripsi ini bertujuan memahami informasi dan tambahan pengetahuan 

mengenai kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam buku“La Tahzan” 

karya „Aid Al-Qorni terhadap perkembangan jiwa remaja yang nantinya bisa 

membangun jiwa untuk lebih baik. 



 

 

Dari penelitian di atas maka penelitian ini merupakan penelitian 

lanjutan dan pendalaman pemikiran „Â‟idh al-Qornî. Akan tetapi yang 

menyebabkan peneliti lebih termotivasi untuk melakukan penelitian tentang 

„Â‟idh al-Qornî adalah sangat kurangnya penelitian yang mengkaji 

permasalahan konsep dakwah yang bernilai bagi pembinaan pemuda Islam, 

dimana konsep dakwah tersebut tertuang dalam karya-karya „Â‟idh al-Qornî. 

Inilah yang menyebabkan penulis memberanikan diri untuk mengkaji „Â‟idh 

al-Qornî dari sisi sosiologis beliau yaitu “ pemikiran „Â‟idh al-Qornî”  karena 

belum ada yang melakukan kajian ini secara spesifik.  

Dengan demikian, posisi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut; 

di tengah-tengah studi tentang „Â‟idh al-Qornî penelitian ini mengkhususkan 

pada penelitian pemikiran „Â‟idh al-Qornî tentang konsep dakwah dakwah 

dalam pembinaan pemuda Islam. 

E. Kerangka Teoritik 

Dakwah merupakan tugas para Rasul dan para Nabi yang merupakan 

hamba pilihan Allah, dan duta-duta untuk makhluk-Nya. Dakwah Juga Tugas 

para pewaris Rasul yang terdiri dari kalangan ulama yang amilin, para 

rabbaniyin yang shadiqin. Dakwah adalah amal paling baik setelah iman 

kepada Allah. Karena buah dakwah adalah menjadikan manusia mendapat 

hidayah serta kecintaan mereka terhadap kebaikan, menjauhkan mereka dari 

kebathilan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan cahaya. 

Di dalam konsep dakwah„Â‟idh al-Qornî terkandung nilai-nilai estetika 

yang dapat dirasakan hati seorang pemuda Islam ketika mendengarkan materi 



 

 

dakwah yang disampaikan oleh seorang da‟i, dan lantunan ayat-ayat al-

Qur‟an yang dijadikan sebagai dalil dalam berdakwah. Dimana nilai estetika 

itu dapat mempengaruhi jiwa, dan mendidik budi pekerti untuk berakhlak 

mulia dan menjauhi akhlak tercela. 

Sebagaimana perkataan Abdullah bin mas‟ud sebagai pemuda Islam 

pada masanya dalam potongan khutbahnya yang artinya:  

                           “Sebenar-benar perkataan adalah al Qur‟an, sekuat-kuat pegangan 

adalah kalimat taqwa, sebaik-baik agama adalah agama Ibrahim, 

sebaik-baik sunnah adalah sunnah Nabi SAW, sebaik-baik urusan 

adalah ditengah-tengahnya, sejelek-jelek urusan adalah sesuatu yang 

dibuat-buat, apa yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada 

banyak tapi melalaikan, sebaik-baik kekayaan adalah kaya hati dan 

sebaik-baik sesuatu yang disampaikan adalah yang merasuk pada hati 

dengan penuh keyakinan…”
13

  

 

Khutbah diatas diampaikan Abdullah ketika dalam tubuh ummat Islam 

ada gejala meninggalkan ajaran yang dibawa Nabi SAW, dan mereka larut 

dalam kesenangan dunia, bahkan hampir melupakan kehidupan akherat. Saat 

kondisi keimanan ummat Islam rapuh, tampillah Abdullah ditengah 

kerumunan masyarakat pemuda Islam yang gagah berani mengingatkan 

mereka melalui khutbahnya yang disajikan dengan bahasa sederhana, namun 

memilki nilai estetika dan makna yang dalam
14

. Letak estetika disini bukan 

saja terdapat pada bentuk bahasanya, tapi juga isi yang disampaikan. Yaitu 

menyadarkan kembali pemuda Islam harapan ummat kepada jalan yang lurus 

dan benar, dan tetap berpegang teguh kepada agama agar mereka memperoleh 

keselamatan di dunia dan akherat. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dengan demikian metode 

penelitian sangat urgen dalam sebuah penelitian, maka dalam menyusun tesis 

ini digunakan metode penelitian pustaka. Dimana didalamnya terdapat cara-

cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan yang 

dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana secara obyektif, ilmiah dan 

mencapai hasil yang optimal.  

 

 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan sebuah penelitian  : 

1. Jenis Penelitian. 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian pustaka 

(library research), yaitu pengumpulan data berasal dari sumber-sumber 

kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain 

sebagainya.
15

Penelitian pustaka  membicarakan gagasan-gagasan, ide dan 

konsep-konsep dari pemikiran seseorang. Sehingga penelitian ini secara 

maksimal akan memanfaatkan data pustaka yang relevan dengan kajian. 

Lebih spesifiknya disebut sebagai penelitian sejarah yang menggunakan 
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model tematik studi.
16

 Tematik studi adalah salah satu model history 

research yang paling sering dan banyak digunakan karena sederhana, salah 

satunya adalah penelitian biografi tokoh atau autobiografi baik untuk 

mengenal pemikiran, ide atau karyanya. 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun 

yang dimaksud dengan deskriptif menurut Sumadi Suryabrata adalah 

penelitian yang semata-mata menggambarkan keadaan dan kejadian atas 

suatu objek.
17

 Analisis ini merupakan metode yang bersifat analisis istilah 

dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan jalan bertanya, membaca, 

membersihkan, menyisihkan dan mengolah di mana akhirnya ditemukan 

sebuah hakikat.
18

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap suatu 

teori,  pandangan hidup, pemikiran filosofis dan lainnya, yang dalam hal 

ini objek kajiannya adalah pemikiran „Â‟idh al-Qornî. 

Penelitian Deskriptif tidak memerlukan administrasi dan 

pengontrolan terhadap perlakuan, tetapi hanya menggambarkan apa 

adanya, tentang suatu keadaan atau gejala. Memang adakalanya dalam 

penelitian ingin membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim.
19 

                                                 
16

Taufiq Abdullah  dan Abdurrahman Suryamiharja, Ilmu sejarah dan historiografi: arah 

dan Prespektif, (Jakarta: PT.Gramedia, 1985),  hal. 6 

17
Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 1990),  hlm.19 

18
Anton Bakker, Methode-Methode  Filsafat, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 21 

19
 Suharismi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), Cet. Ke-5 

hlm. 310. 



 

 

Penelitian dekriptif menggambarkan secara persis dan melaporkan 

karakter-karakter mengenai berbagai persoalan obyek penelitian.
20

 

3. Sumber Penelitian 

Sumber penelitian dalam tesis ini dapat diklasifikasikan dalam dua 

sumber; sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data,
21

 

sumber primer dapat diperoleh dari buku asli karya „Â‟idh al-Qornî.  

Sementara data sumber skunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen.
22

 Sumber sekunder dapat diperoleh dari buku yang 

ditulis oleh orang lain tentang „Â‟idh al-Qornî, baik sejarah ataupun 

pemikirannya, terutama yang berhubungan dengan judul tesis ini di 

antaranya: 

a. 40 Hadits Qudsi dan Dzikir, judul asli Arba‟un Wa Arba‟un, 

Penerjemah Abbas Sungkar dan Ferry Irawan, Penerbit: Aqwam, 2006 

Cet Ke 1 

b. Tips Belajar Para Ulama, judul asliKaifa Tathlabul „Ilmi, Âdâbul 

Thôlibi „Ilmi, Penerjemah Salafuddin Abu Sayyid dan Jabir Al-Bassam. 

Penerbit :  WIP (Wacana Ilmiah Press) 2008, Cet ke-1 
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c. Indonesia Jadilah Pemuda Kahfi, judul asli Fityatun Âmanû bi 

Robbihim, Penerjemah Sarwedi M. Amin Hasibuan, Penerbit: Aqwam, 

2005 Cet ke-3 

d. Pesona Cinta, judul asli fî Rihâbil Ukhuwwah, Penerjemah Salafuddin 

Abu Sayyid, Penerbit: Wacana Ilmiah Press (WIP) 2006, Cet ke-1 

e. 30 Penggugah Hati Bagi Para Da‟i, judul asli Tsalatsiin Waqfah Fi 

Fann al Dakwah, , Penerjemah Abu ‟Abdillah, Penerbit: Bina Insani 

Press 2006, Cet ke-1 

f. Isykariman (Hiduplah Dengan Mulia), judul asli Hakadza Haddatsanaa 

Al-Zaman, Penerjemah Denis Arifandi PS, Penerbit:  Diva Press, 2008, 

Cet ke-1 

g. Melampaui Batas, judul asli Syakhshiyât Min Al-Qur‟an Al-Karim, 

Penerjemah Ahmad Faris Sufi, Penerbit: Sahara Publishers, 2006, Cet 

ke-1 

h. Mereka Ingin memadamkan Matahari, judul asli Al-Islâm wa Qodhôyal 

„Ashr, Penerjemah Abu Umar Basyir, penerbit: Wacana Ilmiah Press 

(WIP) 2005, Cet ke-3 

i. Jangan Berputus Asa, judul asli Ilalladzina Asrafu ‟Ala Anfusihim, 

penerjemah Ahmad Syaikhu, penerbit: Darul Haq, 2004, Cet. Ke-1 

j. Berperang demi Allah, judul asli Sil‟atullâh ghâliyah, penerjemah 

Ahmad Faruk Zaini, penerbit: Tim Sahara Publisher, 2004, Cet Ke-1 

k. Hiduplah Untuk Bahagia, judul asli Ibtasim, penerjemah Zainul Hasan, 

penerbit: Bening, 2010, Cet Ke-1 



 

 

l. Malam Pertama di Alam Kubur, judul asli Awwalu Laylatin Fi al-

Qabri, penerjemah Abu Ibrahin Al-Qudsi, Penerbit: Aqwam, 2004, Cet 

Ke-16 

m. Panduan Latihan Bagi Juru Dakwah, pengarang Hisham Al-Talib 

n. Psikologi Dakwah, Pengarang H.M Arifin, M.E.D, Penerbit: Bumi 

Aksara 

o. Islam Moderat, Penulis Achmad Satori Ismail, Penerbit: Pustaka Istadi 

p. Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim, Pengarang Muhmmad Fu‟ad 

Abdul Baqi, Penerbit: PT. Bina Ilmu 

4. Metode pengumpulan data 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dari hasil 

penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian, dan kualitas pengumpulan 

data. Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan 

reabilitas instrument serta kualitas pengumpulan data berkenaan dengan 

ketepatan cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data.
23

 Oleh 

karena itu instrument yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum 

tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable, apabila instrument 

tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi atau sumber yang 
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bersifat kepustakaan. Teknik pengumpul data ini diawali dengan mencari 

sumber primer, kemudian ditelaah, dan  mencatat data atau sumber yang 

berkaitan dengan tema. Kemudian dilakukan pengutipan-pengutipan yang 

dicatat dengan lengkap, sehingga dapat dilakukan proses analisis yang 

berbentuk laporan penelitian. 

5. Pengolahan  data 

Mengolah data adalah upaya untuk menghidupkan data menjadi 

sesuatu informasi yang dapat dibaca dan difahami. Sebagaimana 

pernyataan Winarno bahwa betapapun besarnya jumlah dan tingginya nilai 

data yang terkumpul, apabila tidak disusun dalam satu organisasi dan di 

olah menurut sistematika yang baik, niscaya data itu tetap merupakan 

bahan yang membisu.
24

 

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah menyeleksi 

data yang valid dan invalid, lalu memilih data yang valid dan relevan 

dengan pembahasan, kemudian menyusun data secara sistematis dan 

runtut. 

6. Metode Analisis Data 

Analisa data, menurut Patton (1980:268) adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan 

satuan uraian dasar.
25
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Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisa data sebagai proses yang 

merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis (ide) seperti yang disarankan data dan sebagai usaha untuk 

memberi bantuan pada tema dan hipotesis.
26

 

Secara praktis metode analisa data dapat dilakukan: 

a. Menemukan tema dan merumuskan hipotesis, dalam hal ini Bagdan 

dan Taylor mengajukan beberapa petunjuk untuk diikuti: 

1) Membaca dengan teliti catatan lapangan 

2) Memberi kode pada judul 

3) Menyusun menurut tipologi 

4) Membaca kepustakaan yang ada kaitan dengan masalah 

b. Menganalisa berdasarkan hipotesis 

Sesudah memformasikan hipotesis, peneliti mengalihkan 

pekerjaan analisisnya dengan mencari dan menemukan apakah 

hipotesis itu didukung atau ditunjang oleh data dan apakah hal itu 

benar. Dalam hal ini mungkin peneliti mengubah, menggabungkan 

atau membuang beberapa hipotesis.  

Setelah data dikelompokan menurut hipotesis, maka hendaknya 

diuji apakah data sesuai dengan hipotesis. Lalu langkah yang 

terakhir adalah memeriksa dengan cermat data yang ada apakah 
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benar-benar menunjang atau jika tidak maka penelitian bisa 

merumuskan hipotesis, jika menunjang hendaknya dipertahankan.
27

 

Setelah data terkumpul maka kemudian dianalisis. berdasarkan 

topik kajian yang diteliti, yaitu konsep dakwah„Â‟idh al-Qornî dalam 

pembinaan pembinaan pemuda Islam . hal ini dapat dibuat sebuah 

urutan, berawal dari analisis pemikiran „Â‟idh al-Qornî selanjutnya 

dikerucutkan pada masalah konsep dakwah „Â‟idh al-Qornî dalam 

pembinaan pemuda Islam, kemudian dianalisis dengan mencari 

penguat pada pendapat-pendapat pakar pemberdayaan. Dimana 

analisis data ini menyangkut identifikasi yang menjadi perhatian 

(concerns) dan apa yang merupakan persoalan (issue). Dalam 

melakukan identifikasi ini ada beberapa proses yang perlu dilakukan, 

yaitu: 

1) Proses kategorisasi 

Proses kategorisasi adalah proses menyusun kembali 

catatan menjadi bentuk yang lebih sistematis. Tidak ada suatu 

cara yang standar dalam menentukan kategori. Disini dibutukan 

keahlian dan intuisi peneliti. Semakin sering melakukan 

ketegorisasi, peneliti akan semakin mahir.
28

 Namun ada beberapa 

panduan yang perlu diketahui dalam membuat kategori, yaitu: 
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a) Perhatikan regularity, yang dimaksud dengan regularity 

adalah hal-hal yang sering muncul. Hal-hal yang sering 

muncul ini mungkin bisa dijadikan satu kategori. 

b) Setelah kategori ditentukan, perlu diperiksa secara sistematis 

(systematic checks) apakah benar apa yang dianggap sebagai 

suatu kategori memang sungguh merupakan suatu kategori. 

Pemeriksaan secara sistematis dilakukan dengan melihat 

hala-hal yang dianggap sebagai suatu kategori jika yang 

memilki kasamaan dan berbeda.
29

 

2) Proses Prioritas 

Apabila terdapat banyak sekali kategori, perlu ada prioritas 

mana kategori yang dapat ditampilkan dan mana yang tidak perlu 

ditampilkan karena terlalu banyak kategori, akan menyulitkan dalam 

interpretasi.
25

 

Tidak ada suatu aturan yang baku dalam menentukan mana 

kategori yang menjadi prioritas, namun ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Kategori yang diprioritaskan adalah kategori yang 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1) Kategori yang paling sering muncul. 

2) Oleh beberapa orang dianggap sebagai yang dapat dipercaya. 

3) Merupakan hal yang memiliki ciri khas tersendiri. 
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4) Membuka peluang adanya kemungkinan penyelidikan lebih 

lanjut. 

5) Material atau berharga.
26

 

Setelah tahap analisis selesai maka tahap penarikan 

kesimpulan sebagai bagian akhir penelitian ini dengan menggunakan 

metode induktif, yaitu suatu cara penyimpulan terhadap objek ilmiah 

tertentu dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang 

bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulanya yang bersifat 

khusus. 

G. Sistematika Pembahasan  

Tesis ini terdiri dari lima bab, yang semuanya merupakan satu sistem yang 

tidak dapat dipisahkan. 

 BAB I: PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi alasan memilih judul, pembatasan dan perumusan 

masalah, metode pembahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II: TELAAH PRIBADI DR. ‘Â’IDH AL-QORNÎ. 

 Dalam bab ini akan dijelaskan riwayat hidup, pemikiran Dr. „Â‟idh al-

Qornî dalam da`wah secara umum serta kritikan dan pujian tokoh lain 

terhadapnya. 

BAB III: KONSEP DAKWAH ‘Â’IDH AL-QORNÎ DALAM 

PEMBINAAN PEMUDA ISLAM 
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 Dalam bab ini akan lebih diperinci dan mendetail konsep dakwah „Â‟idh 

al-Qornî dalam pembinaan pemuda Islam. 

BAB IV: ANALISIS KONSEP DAKWAH ‘Â’IDH AL-QORNÎ DALAM 

PEMBINAAN PEMUDA ISLAM 

Dalam bab ini diterangkan hasil penelitan melalui proses analisa, benarkah 

konsep dakwah „Â‟idh al-Qornî dalam pembinaan pemuda Islam dapat 

memberikan dampak positif bagi perkembangan pemuda Islam agen 

perubahan dalam proses dakwah.  

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP. 

 Kesimpulan adalah menarik pembuktian dari uraian yang telah ditulis dan 

berkaitan erat dengan pokok yang ditulis. Sehingga bisa difahami inti dari 

laporan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH PRIBADI ‘Â’IDH AL-QORNÎ 

 

 

A. Sejarah Hidup ‘Â’idh al-Qornî 

Nama lengkapnya adalah „Â‟idh Bin „Abdullôh „Â‟idh Âli Majdû‟ al-

Qornî. Nama al-Qornî dinisbatkan pada tempat kelahirannya di daerah al-Qorn, 

wilayah selatan kerajaan Arab Saudi. Ia lahir pada tahun 1379 H.
27

 Dr. Aidh al-

Qarni adalah salah satu tokoh pembaharuan di Arab Saudi.
28

 Beliau disorot 

banyak masyarakat dan ulama sebagai intelektual muslim yang berani 

menyuarakan kebenaran demi mengembalikan identitas umat Islam yang 

terporak-porandakan oleh zaman, yaitu dengan cara terus menerus 

menyebarkan pemikiran (fikroh) Islam yang haq dan sesuai dengan al-Qur‟an 

dan as-Sunnah lewat karangannya yang sangat beragam.
29

 

„Â‟idh al-Qornî dibesarkan dalam satu keluarga berpendidikan dan 

sholeh yang mengagungkan ilmu di saat tidak ramai orang mempelajarinya. 

Dimulai oleh datuk-datuk beliau yang menuntut ilmu di pusat-pusat ilmu 

terdekat untuk mempelajari Agama, Bahasa Arab dan segala ilmu yang 

berkaitan dengan Fatwa dan Hukum. Datuk-datuk beliau berasal dari al-

Anshari di Yaman. Jadi, beliau adalah keturunan Yaman. Dalam kurun abad 13 
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dan 14, keluarga al-Qornî dipandang sebagai keluarga yang cakap untuk diberi 

tugas berkenaan Fatwa dan Pengadilan di daerah Balqarn. 

Orang tua al-Qornî adalah seorang tokoh masyarakat di daerah Balqarn. 

Al-Qornî berasal dari keluarga ulama. Sejak kecil ayah al-Qornî sudah 

membawa al-Qornî  ke masjid untuk shalat berjamaah. Al-Qornî juga sudah 

terbiasa dengan membaca buku-buku bacaan sejak kecil. Tampaknya al-Qornî 

dididik menjadi pejuang dakwah. Ayah al-Qornî  selalu membelikan buku 

bacaan untuk beliau. 
30

 

„Â‟idh al-Qornî memiliki enam anak, dari dua istri. Saat bersama 

keluarga, biasanya al-Qornî isi dengan bermain bola bersama anak-anaknya. 

Al-Qornî selalu menyediakan waktu untuk keluarga. Beliau tidak mengarahkan 

anak-anak beliau seperti diri beliau. Al-Qornî memberikan hak atas anak-

anaknya untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Semua terserah pada 

anak-anak beliau mau jadi apa mereka nantinya. Itu tergantung mereka sendiri, 

yang selalu al-Qornî tekankan adalah pendidikan agama, terutama menyangkut 

akhlak dan moral. Begitulah cara beliau menjadi imam sekaligus teladan bagi 

anak-anak dan isteri dalam keluarga. 

Sekitar 900-an judul kaset keislaman yang berisi ceramah keagamaan, 

kuliah seminar-seminar di level internasional, serta kumpulan puisi dan syair 

telah dipublikasikan untuk dijadikan referensi bagi para juru dakwah.
31

Lebih 
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penting dari itu adalah pendiriannya yang sangat kokoh terhadap apa yang ia 

yakini sebagai kebenaran dan prinsip Islam, walaupun ada tekanan dari 

berbagai pihak. Dia bukanlah pengikut buta dari madzhab atau gerakan Islam 

modern tertentu. Dia berani berteriak lantang menentang kehadiran pasukan 

Amerika Serikat di Arab Saudi atas undangan pemerintah al-Saud. 

Al-Qornî bukanlah ulama` yang hanya duduk, membaca dan berfatwa 

saja, akan tetapi ia juga selalu melakukan kritik-kritik politik kepada penguasa, 

bahkan ia pernah masuk penjara karena menulis 50 bait qasidah (puisi) yang di 

anggap punya pengaruh politik. Ketika berada di balik jeruji penjara, al-Qornî  

memilih untuk terus menulis. Berlembar-lembar tulisan pun menjadi bukti 

ketekunan pria yang lahir di tahun 1379 H. „Â‟idh al-Qornî berasal dari 

perkampungan al-Qornî, sebelah selatan Kerajaan Arab Saudi, ketika beliau 

menjalani hari-harinya di penjara beliau dapat menulis sebuah buku. Sekitar 

100 halaman pertama ia tulis di penjara. Setelah keluar dari penjara, „Â‟idh al-

Qornî melanjutkan tulisannya. Untuk menyelesaikan lembaran-lembaran itu, 

dia membutuhkan referensi 300 judul buku. Hingga akhirnya, lahirlah buku La 

Tahzan yang diterjemahkan dengan Jangan Bersedih. Hasilnya sungguh 

fenomenal. Inilah salah satu buku hasil dari karya dari beliau yang telah 

diterbitkan oleh puluhan penerbit dan mencapai angka penjualan fantastis. 
32

 

B. Kondisi Sosio Kultural Masa ‘Â’idh Al Qornî 
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Sehebat apapun seorang ulama tidak akan lepas dari kondisi sosio 

kultural yang melingkupinya, hingga ia menjadi ulama yang besar. Hasil-hasil 

pemikirannya mempunyai kaitan historis yang sangat erat dengan pemikiran 

yang berkembang sebelumnya. Seorang pemikir juga di pengaruhi oleh alam 

pikirannya yang berkembang di zamannya. 

Fenomena ini juga terjadi pada diri „Â‟idh Abdullah al-Qornî sebagai 

seorang ulama dan cendikiawan. Kaitan historis pemikiran „Â‟idh Abdullah 

„Â‟idh al-Qornî dengan para pendahulunya diakuinya sendiri dalam beberapa 

karyanya. 

Secara umum, kondisi masyarakat Islam abad pertengahan ditandai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dakwah yang cukup pesat disertai 

dengan dialog peradaban yang dinamis. Pada masa ini terjadi transformasi ilmu 

pengetahuan, dengan ditandai maraknya penerjemahan buku-buku „non Islam‟, 

terutama literatur dari peradaban Yunani. Situasi ini membawa dampak yang 

luar biasa bagi perkembangan keilmuan dan dakwah Islam. 

Disamping dampak positif diatas, muncul pula perkembangan ilmu 

pengetahuan yang berdampak kurang baik. Pada saat itu pola hidup masyarakat 

cenderung materealistik. Ummat Islam cenderung mendewakan akal diatas 

batas kewenangannya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Bahkan disinyalir, 

salah satu penyebab jatuhnya peradaban Islam adalah kecenderungan yang 

berlebihan pada masalah kekuasaan duniawi.
33
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Syeikh „Â‟idh Abdullah al-Qornî sangatlah beruntung, beliau dilahirkan 

di sebuah desa yang sederhana di daerah Balqarn. Dimana desa tersebut 

terletak di tepi Tahamah, jauh dari keramaian kota, hiruk-pikuk dan segala 

aktifitasnya. Desa ini juga dikelilingi pohon ur-ur. Desa yang mempunyai 

musim lembut, ramah, rindang, tidak panas atau dingin dan juga tidak 

membosankan. Gunung-gunung yang penuh dengan padang rumput untuk 

arnab (kelinci) dan laba-laba. Tempat gembala ayam hutan dan burung. Beliau 

tinggal di desa yang jauh dari godaan kehidupan, media dan kafe-kafe yang 

dipenuhi para perokok. Di desa inilah beliau tinggal bersama anak-anak desa 

yang lain. Kehidupan beliau berkisar dalam lingkungan masjid, rumah dan 

sawah.
34

 

Penduduk desa di tempat beliau besar, mempunyai kebiasaan 

menjalankan sholat lima waktu di masjid. Mereka sangat baik dan budaya 

kehidupan mereka sangat sederhana. „Â‟idh Abdullah al-Qornî besar dengan 

disiplin yang tinggi bersama orang-orang yang selalu menjalankan ibadah 

solat, puasa dan dzikir. 

C. Karya-Karya ‘Â’idh Al Qornî 

„Â‟idh al-Qornî adalah seorang ulama yang sangat produktif, dia 

memiliki banyak karya dalam berbagai aspek. Itu menunjukan keluasan ilmu 

beliau dan semangat beliau dalam berdakwah. Produktivitas „Â‟idh al-Qornî 

dapat diketahui dari sejumlah karyanya dalam berbagai disiplin ilmu, seperti 

hadits, tafsir, fiqih, sastra. siroh, dan juga biografi tokoh. 
35
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Di antara karya-karya „Â‟idh al-Qornî yang diterbitkan oleh Dâr Ibnu 

Hazm Libanon adalah : 

1. Al-Islâm wa Qodhôya „I-„Ashr (Islam dan Persoalan-persoalan Zaman). 

2. Tâju „I-Madâ‟ih (Mahkota Pujian). 

3. Tsalâsûn Sababan Li „s-Sa‟âdah (Tiga Puluh Kiat Meraih Kebahagiaan). 

4. Durûsu „I-Masjid Fî Romadhon (Kjian-kajian Masjid di Bulan 

Romadhon). 

5. Fa‟lam Annahu Lâ Ilâha Illallôh (Ketahuilah Bahwa Tiada Illâh Selain 

Allah). 

6. Mujtama‟u „l-Mutsul (Masyarakat Ideal). 

7. Wirdu „l-Muslim wa muslimah (Wirid Muslim dan Muslimah). 

8. Fiqhu „d-Daliîl (Fiqih Dalil). 

9. Nûniyatul „l-Qornî (Antologi Puisi Huruf “Nun” Gubahan „Â‟idh Al 

Qornî). 

10. Al-Mu‟jizatu „l-Khôlidah (Mukjizat Abadi). 

11. Buku-buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam 

12. Kaset-kaset ceramah Syaikh „Â‟idh Al Qornî
 36

 

D. ‘Â’idh Al Qornî Dalam Dunia Dakwah 

„Â‟idh Abdullah al-Qornî dalam dunia dakwah tidak bisa dilepaskan dari 

dimensi waktu, tempat, dan kondisi yang mengitarinya. Secara kronologis 

„Â‟idh Abdullah al-Qornî telah melakukan banyak tugas-tugas dakwahnya. 

Paradigma pemikiran agamis telah ditata dan diarahkan manusia pada posisi 

secara sentral. „Â‟idh Abdullah al-Qornî meletakkan nilai-nilai keimanan 
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dalam setiap aktivitas dakwahnya, sehingga mampu mengubah cara berfikir 

manusia secara kodrati tentang pemahaman dakwah adalah fitrah yang bersifat 

agamis (Islami), sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur‟an surat al-

Rum ayat 30 : 

                        

                      

    

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui.” ( Surat al-Rum ayat 30 )
37

 

Menurut Abdul Fatah Jalel bahwa manusia itu pada dasarnya dilahirkan 

dalam keadaan menuju jalan yang baik (fitrah) dan bahwasannya ia dibekali 

akal, hati dan alat-alat pengetahuan yang mampu membantu memeperoleh hal-

hal yang sehat tanpa kecondongan kepada hawa nafsu yang akan sampai 

kepada hakikat.
38

 

E. Aktivitas dan  Harokah ‘Â’idh al-Qornî 

Aktivitas „Â‟idh al-Qornî boleh dibilang tidak jauh dari kegiatan 

membaca dan menulis. Bahkan, ketika masih mendekam dalam penjara, dua 
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aktivitas inilah yang membuatnya sibuk. Menimba ilmu adalah hal utama bagi 

pria yang mendalami ilmu syari‟ah dan dakwah. Syeikh „Â‟idh Abdullah al-

Qornî banyak mengelilingi dunia. Beliau senantiasa menjelajah ke segenap 

tempat untuk menimba ilmu pengetahuan. Beliau tidak pernah berhenti 

bergerak, selalu berpindah-pindah ke seluruh daerah Jazirah Arab sampai ke 

Amerika dan Eropa. Beliau ingin seluruh dunia mendengar kalimat Tauhid dan 

menjadi saksi bahawa beliau telah menyampaikan dakwah Nabi Muhammad 

SAW kelak di hadapan Allah SWT. Beliau menuntut ilmu di Madrasah 

Ibtidaiyah Ali Salman, dia juga belajar di Ma'had Ilmi di Riyadh sejak bangku 

SMP kemudian melanjutkan di Abha (SMA), hingga meraih gelar S1 dan S2 di 

tempat yang sama. Gelar doktor dalam bidang hadits diraihnya dari Al-Imam 

Islamic University, Riyadh.
39

 

F. Potret Keilmuan dan Kiprah ‘Â’idh al-Qornî 

Pergulatan keilmuannya dimulai dengan menyelesaikan pendidikan dasar 

(SD) di Madrasah Ibtidaiyah Âlu Salmân. Kemudian melanjutkan pendidikan 

menengahnya di al-ma‟had al-„Ilmî di Riyâdh (SMP), lalu melanjutkan di 

Abha (SMA). Meraih gelar sarjana (Lc) dari fakultas Ushûluddîn Universitas 

Islam Imâm Muhammad bin Su‟ûd cabang Abha pada tahun 1403-1404 H. 

kemudian melanjutkan magister (M.A) dalam bidang hadits yang diselesaikan 

pada tahun 1408 H, dengan tesis berjudul Al-Bid‟ah wa Atsaruhâ fi „d-Dirôyah 

wa „r-Riwâyah. Sedangkan gelar doktoralnya (Dr) juga diraih dari Universitas 
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yang sama pada tahun 1422 H, dengan disertasi berjudul Dirôsah wa Tahqîq 

Kitâb Al-Mufhim „alâ Shohîhi Muslim li „l-Qurthubî.
40

 

Al-Qornî pernah mendapatkan amanat sebagai Imam dan Khotib masjid 

jâmi‟ Abû Bakar ash-Shiddîq, Abha. Bacaan dan penelitiannya sangat luas. 

Selain menghafal 30 juz al-Qur‟an, Beliau juga banyak mengkaji kitab tafsir, 

antara lain Tafsir Ibnu Katsîr dan ath-Thobarî berikut ilmu-ilmu al-Qur‟an. Tak 

ketinggalan juga dalam bidang ilmu hadits, misalnya beliau membaca kitab 

Bulûghul-Marôm karya al-Hâfzh Ibnu Hajar sebanyak 50 kali hingga 

menghafalnya. Beliau juga hafal kurang lebih lima ribu hadits lainnya, dan 

hafal lebih dari sepuluh ribu bait syair. 

1. Pekerjaan-pekerjaan resminya dan penghargaanya 

a) DR. „Â‟idh al-Qornî pernah mendapatkan amanat sebagai imam dan 

khotib Masjid Jâmi‟ Abû Bakar Ash-Shiddiq, Abha. 

b) Al-Qornî pernah mendapatkan lisensi penghargaan dari Lembaga 

Pemuda Islam Internasional dalam bidang karya tulis.
41

 

c) Al-Qornî juga aktif di klub-klub kesustraan dan olah raga.
42
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d) „Â‟idh al-Qornî biasa tampil di TV Arab Saudi, khususnya di bulan 

Ramadhan, dalam program Lâ Tahzan. Beliau juga aktif mengikuti 

berbagai kongres dan pertemuan. 

e) Al-Qornî juga pernah mendapat undangan kehormatan untuk 

menghadiri Muktamar pemuda Arab muslim dan muktamar Kitab 

sunnah di Amerika Serikat. Beliau juga pernah menjadi pembicara 

dalam berbagai seminar sastra dan matematika, di samping mengajar 

di berbagai Universitas dan menjadi narasumber dalam berbagai 

pertemuan kebudayaan.
43

 

2. Kontribusi dan aktivitasnya dalam pengabdian kepada Islam 

DR. „Â‟idh Al-Qornî adalah tokoh yang sangat menonjol di zaman 

ini , baik dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan 

dan jihad. Bisa digambarkan kontribusi beliau di bawah ini: 

a. Bidang Ilmu Pengetahuan 

Seiring dengan berjalannya waktu, pergulatan Ilmu Pengetahuan 

lewat buku yang ditulis oleh „Â‟idh Abdullah al-Qornî terus saja 

mengalir, dengan munculnya karya-karya khas al-Qornî yang sangat 

memperluas cakrawala keilmuan ummat Islam.
44

 

Dalam bidang ilmu pengetahuan yang paling penting adalah karya 

beliau, karya yang sangat berbobot yang menunjukan ke‟aliman dan 
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kefaqihan beliau. Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah yang tinggi dan 

memiliki pengaruh besar di dunia Islam. 

Karya beliau sangat banyak, lebih dari seratus karya yang selalu 

dicetak ulang, dan mendapat sambutan yang luar biasa di dunia Islam, 

terutama karya beliau yang berjudul “ La Tahzan “ yang diterjemahkan 

dengan Jangan Bersedih. Hasilnya sungguh fenomenal. Inilah salah satu 

buku hasil dari karya dari beliau yang telah diterbitkan oleh puluhan 

penerbit dan mencapai angka penjualan fantastis. 
45

 

Selain menulis, beliau juga aktif menangkis serangan kaum sekuler 

ekstrim. Beliau memfokuskan pada kebejatan kaum sekuler yang ada di 

negaranya tanpa ada rasa takut dan khawatir dari ancaman mereka.  

b. Bidang Fikih dan Fatwa 

Salah satu kontribusi „Â‟idh Abdullah al-Qornî adalah dalam 

bidang fikih dan fatwa. Beliau sering menjadi referensi utama kaum 

muslimin di seluruh dunia. Beliau sangat kerepotan menanggapi 

berbagai macam pertanyaan, dan untuk menjawabnya membutuhkan 

perangkat yang lengkap, serta tidak cukup untuk di selesaikan sendiri. 

Selain itu beliau juga menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui 

lisan dalam pertemuan langsung, telepon serta dalam acara rutin di 

radio dan TV. Beliau jelaskan secara panjang lebar tentang metode dan 

manhaj yang beliau gunakan dalam berfatwa. 
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Syaikh „Â‟idh Abdullah al-Qornî dikenal juga sebagai tokoh yang 

berani mengeluarkan fatwa, meski itu bisa mengundang kontraversi. 

Misalnya saja, beliau pernah menyatakan bahwa pendapat yang 

melarang wanita mengemudi mobil itu bukan masalah prinsip dalam 

agama Islam. Al-Qornî mengatakan, "Jika saya diajukan pilihan apakah 

sebaiknya wanita mengendarai mobil atau ia pergi dengan supir orang 

asing (bukan mahram) berdua di dalam mobil, pasti saya memilih agar 

wanita itulah yang sebaiknya mengendarai mobil sendiri."
46

 

Al-Qornî juga dikenal dengan pendapatnya yang selalu menuntut 

pemberian hak-hak perempuan secara utuh sesuai syariat Islam, dan 

diberi kesempatan yang luas untuk terlibat dalam urusan sosial 

kemasyarakatan. Ia juga yang menyatakan kaum pria penting berdiskusi 

dengan kaum perempuan dan mendengarkan pendapat mereka, bahkan 

kaum perempuan dianjurkan memiliki ikatan organisasi khusus 

perempuan untuk bisa memberi sumbangsih perannya di masyarakat. 

Tidak sampai di situ, Syaikh al-Qornî juga menyerukan 

pembentukan mahkamah yang secara khusus memperhatikan kezaliman 

atas kaum perempuan. Seperti pengaduan kaum perempuan terhadap 

kezaliman ayahnya, suaminya atau kedurhakaan anak-anaknya. 

c. Bidang Dakwah dan pengarahan 

Syaikh al-Qornî mulai populer sejak pertengahan tahun delapan 

puluhan melalui sejumlah kaset ceramah yang ia keluarkan. Para 
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jamaah tempatnya menyampaikan ceramah keagamaan selalu penuh 

dan antusias dengan nasihat-nasihat Syaikh al-Qornî. 

Dakwah adalah bagian hidup beliau, beliau telah menekuni dakwah 

sejak remaja, ketika masih duduk di Sekolah Menengah Pertama di al-

ma‟had al-„Ilmî di Riyâdh (SMP). Saat itu beliau berumur sekitar 16 

tahun. Beliau mulai dakwahnya dari desa kelahirannnya kemudian 

lingkungan sekitarnya, dan sekarang telah menyebar keseluruh dunia. 

Sarana-sarana dakwah yang beliau gunakan adalah, khutbah di masjid-

masjid dan majlis –majlis ilmu, menggunakan mas media sebagai 

media dakwahnya. Beliau memiliki program majlis taklim keagamaan 

di radio dan TV dengan materi yang bervariasi. 

Beliau juga menyampaikan dakwahnya melalui media cetak. 

Tulisan-tulisanya tersebar di berbagai majalah islam seperti al-Azhar, 

Nurul Islam, Mimbar Islam, ad-Da‟wah, as-Sy‟ab, al Ahram dan yang 

lainya. Media terakhir yang beliau gunakan adalah media internet.  

Al-Qornî juga mengajarkan pengajian hadits Mukhtashar al-

Bukhari, Mukhtashar Muslim, al-Muntakhab, al-Lu'lu wa al-Marjan dan 

lainnya di berbagai masjid. Ia juga mengajarkan ilmu aqidah, sirah dan 

fiqih dalam pengajian-pengajiannya di berbagai masjid. 

Syaikh al-Qornî terkenal dengan sikapnya yang lembut dan kasih 

sayang. Ia mengarungi dakwah Islam sepanjang lebih dari 25 tahun dan 

kini kaset-kaset ceramahnya telah diedarkan lebih dari seribu copy dan 

diperdengarkan di masjid, yayasan, universitas dan sekolah-sekolah di 



 

 

berbagai belahan dunia. Sementara kitab-kitab karyanya sudah lebih 

dari 70 kitab yang juga diterjemahkan ke berbagai bahasa. 

d. Bidang seminar dan muktamar 

mendapat undangan kehormatan untuk menghadiri Muktamar 

pemuda Arab muslim dan muktamar Kitab sunnah di amerika serikat. 

Beliau juga pernah menjadi pembicara dalam bernagai seminar sastra 

dan matematika, di samping mengajar di berbagai Universitas dan 

menjadi narasumber dalam berbagai pertemuan kebudayaan.
47

 

G. Pujian dan Kritikan Tokoh terhadap Syaikh ‘Â’idh Abdullah al-Qornî 

Syaikh „Â‟idh Abdullah al-Qornî sangat dicintai para ulama‟. Mereka 

sering memuji beliau. Sejak kecil beliau telah mendapatkan pujian itu, padahal 

ketika itu beliau masih sangat belia. Akan tetapi manusia pasti tidak ada yang 

sempurna, kekurangan dan kesalahan pasti ada dalam diri beliau, maka tidak 

sedikit pula yang mengkritik beliau baik pada tulisanya ataupun fatwanya. 

1. Pujian – pujian Tokoh terhadap „Â‟idh Abdullah al-Qornî 

a. Hasan Al Banna
48

 berkata:”Sesungguhnya dia-yakni „Â‟idh Abdullah 

al-Qornî adalah seorang penyair yang jempolan dan berbakat” 

b. Abu Hasan an-Nadawi
49

 berkata” „Â‟idh Abdullah al-Qornî adalah 

seorang alim yang sangat dalam ilmunya, dan sekaligus sebagai 

pendidik kelas dunia” 

                                                 
47

 „Â‟idh al Qornî, Jangan Berputus Asa, (Jakarta: Darul Haq, 2004). Cet. 1. hlm. viii 

  
48

 Dia adalah Imam syahid Hasan Al- Banna, pendiri Pergerakan Ikhwanul Muslimin. 

49
 Dia adalah seorang ulama terkemuka asala India dan Ketua Nadwatul Ulama di 

Lucknow, India. Namanya mulai terangkat ketika menulis buku madza khasiro al_alam bi Inhithat 

al Muslimin (kerugian apa yang di derita Dunia akibat Kemunduran Umat Islam) 



 

 

c. Musthafa az-Zarqa‟ 
50

 berkata” , „Â‟idh Abdullah al-Qornî adalah 

Hujjah zaman ini, dan dia merupakan nikmat Allah atas kaum 

muslimin” 

d. Abdul Fattah Abu Ghuddah 
51

 Al-Qaradhawi adalah fakih dan 

mursyid kita. Dia adalah seorang „Allamah “ 

e. Al Qadhi Husein Ahmad 
52

 berkata” Al Qaradhawi adalah 

madrasah ilmiah fikhiyah dan da‟awiyah.wajib bagi ummat untuk 

mereguk ilmunya yang sejuk” 

f. Abdul Aziz Bin Baz
53

 berkata,” Buku-bukunya memiliki bobot 

ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia islam” 

2. Kritikan Tokoh terhadap Syaikh „Â‟idh Abdullah al-Qornî 

Rasulullah pernah menyampaikan dalam salah satu haditsnya bahwa 

manusia tak luput dari kesalahan dan kealpaan, karena tidak ada manusia 

yang ma‟sum selain Rasulullah saw.  Oleh sebab itu Syaikh „Â‟idh 

Abdullah al-Qornî pun tak lepas dari kesalahan dan kekurangan, sehingga 

mendatangkan kritik dari beberapa orang ulama‟. Walaupun kadang 

kritikan ini hanyalah disebabkan cara pandang dan cara memahami nash 
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yang berbeda. Akan tetapi perlu kiranya di sini di sebutkan beberapa 

kritikan tersebut: 

a. Asy Syaikh Dr. Ibrahim ar Ruhaili hafizahullohu –seorang ulama 

dan dosen Universitas Islam Madinah Saudi Arabia- memberikan 

koreksi terhadap buku “La Tahzan” yang begitu populer di 

masyarakat. 

"Laa Tahzan" (jangan bersedih), maksudnya bersedih atas apa ? 

apakah maksudnya bahwa manusia tidak boleh bersedih atas 

sesuatupun? Padahal kesedihan itu sendiri, terkadang memiliki 

alasan-alasan yang dibenarkan oleh syari‟at, sehingga yang 

bersedih perlu bersabar dan mengharapkan pahala atas 

kesabarannya tersebut.” 

 

b. Asy-Syaikh An-Najmi seorang mufti wilayah selatan (Arab Saudi) 

yaitu di Jazan dekat perbatasan Negara Arab.  beliau mengatakan 

bahwa „Â‟idh Abdullah al-Qornî adalah seorang Mubtadi‟
54

 

c. Asy Syaikh Abul Munzir Ahmad bin Jaelan 

“Seseorang tidaklah seharusnya mendengarkan orang ini dan orang 

yang semacamnya. Dia ini dari Ahlul Bid‟ah, Quthubiyyun dan dia 

adalah seorang Sufi. Pernyataan-pernyataannya bersesuaian dengan 

Sufiyyah. Dia menyeru kepada Quthubiyyah dan politik. Dia 

berbicara buruk tentang Ulama. Dia memiliki kaset rekaman di 

mana dia berkata bahwa Ulama tidak keluar dalam jihad, dan 

bahwasanya mereka tidak memberikan fatwa tentang jihad dan 

banyak kebohongan lainnya tentang Ulama. Maka tidak 

diperbolehkan mendengarkan kaset-kasetnya.”
55

 

 

d. Asy Syaikh Abu Mundzir Ahmad bin Jaelan menyebutkan bahwa 

Dr. Aidh bin Abdullah Al Qarni memiliki penyimpangan tatkala 

                                                 
54

 http://tukpencarialhaq.com/2012/11/29/kisah-teladan-asy-syaikh-an-najmi-bersama-aidh-

al-qarni/ 

55
 http://ngajiyok.blogspot.com/2011/09/bagaimana-manhajnya-dr-aidh-al-qarni-la.html 



 

 

membahas tentang kasetnya yang berjudul “Amma Ba‟du”. 

Diantara penyimpangan tersebut adalah: 

1. Dia beristighotsah kepada hati dan darahnya bukan kepada 

Alloh ta‟ala. Dia berkata pada awal ceramahnya: "Bagaimana 

aku bisa memulai? Wahai darah tolonglah aku. Wahai hati 

temanilah aku, wahai darah selamatkanlah diriku" 

2. Mengatakan atau mensifati sejarah Nabi dengan kata usthurah 

(dongeng), dia menyebutkan dalam bagian pertama kasetnya 

setelah penyebutan syahadat Muhammad Rosululloh sebuah 

bait yang tidak dinisbatkan kepada penyairnya mungkin dia 

sendiri yang membuatnya, dia berkata: 

“Wahai yang terusir (Nabi) sesungguhnya nama beliau (Nabi) 

harum memenuhi dunia dan menjadi buah bibir bagi setiap 

orang.Sejarahnya menjadi usthurah yang diriwayatkan oleh 

perowi dari perowi yang lainnya.” 

Sesungguhnya menggunakan kata usthurah untuk mensifati 

sejarah Rosulullloh Shollallohu „alaihi wa Salam tidaklah benar 

karena kata tersebut dalam bahasa (Arab) digunakan hanya 

untuk suatu ucapan atau tulisan yang batil. 

3. Memanggil atau bermunajat kepada Allah swt dengan 

mengatakan: Ya, Anta. Dia menyebutkan dalam bagian awal 

kasetnya setelah penyebutan dua kalimat syahadat, dia memuji 

Alloh dalam sebuah bait syair dan tidak dinisbatkan kepada 



 

 

penyairnya. Dia mengaku bahwa sebagian dari sabda dan 

perbuatan rasul itu masuk kategori “sunnah non –tasyri‟iyah” 

artinya tidak ada kewajiban kita untuk mengikutinya 

Demikianlah biografi singkat DR. „Â‟idh al-Qornî, dalam aktivitas dan 

gerakannya. Dari pemaparan diatas telah tergambar siapa sebenarnya „Â‟idh al-

Qornî. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

KONSEP DAKWAH ‘Â’IDH AL-QORNÎ  

DALAM PEMBINAAN PEMUDA ISLAM 

 

 

A. Pengertian Dakwah 

Secara etimologi dakwah adalah berasal dari kata” Da‟a, yad‟u, 

da‟watan “ yang berma‟na memanggil, mengundang, dan mengajak.
56

 

Menurut „Â‟idh Al-Qornî: 

“dakwah adalah menyeru manusia kepada ajaran Islam, dimana 

dakwah itu merupakan tugas seluruh Nabi dan Rasul. Semua mereka 

tanpa terkecuali adalah da‟i dan pembimbing ummat kepada 

kebenaran, yang menyampaikan seruan “ sembahlah Allah, sekali-

kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia.” 
57

 

Dakwah adalah tugas para Rasul dan para nabi yang mreupakan 

hamba Allah pilihan, dan duta-duta untuk makhluk-Nya. Ia Juga Tugas 

para pewaris rasul yang terdiri dari kalangan ulama yang amilin, para 

rabbaniyin yang shadiqin. Dakwah adalah amal paling baik setelah iman 

kepada Allah. Karena buah dakwah adalah menjadikan manusia mendapat 

hidayah serta kecintaan mereka terhadap kebaikan, menjauhkan mereka 

dari kebathilan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan cahaya. Allah 

berfirman: 
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Artinya: Siapakah yang lebih baik perkataanya dari pada orang yang 

enyeru kepada Allah, mengerjakan amal sholih dan berkata,” 

Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri,” 

(Q.S Fushilat: 33) 

 Dakwah bukanlah suatu hal yang gampang, seperti membalikkan 

telapak tangan, ia adalah suatu proses yang sangat lama, melelahkan dan 

membutuhkan persiapan serta strategi yang matang untuk mencapai 

keberhasilan. Dakwah tidak pernah menerima otak yang jumud, hati yang 

sakit, kekuatan yang kejam atau kelompok-kelompok yang di kendalikan 

oleh hawa nafsu dan tenggelam dalam kenikmatan dunia. Sehingga dalam 

hal ini perlu difahami beberapa unsur pembentuk dakwah. Dengan unsur 

tersebut maka dakwah akan menuai keberhasilan. 

B. Pengertian Pemuda  

Berbagai definisi berkibar akan makna kata pemuda. Baik ditinjau 

dari fisik maupun phisikis akan siapa yang pantas disebut pemuda serta 

pertanyaan apakah pemuda itu identik dengan semangat atau usia.  

 Dalam kamus bahasa indonesia yang disusun oleh S. Wojovasiti 

pemuda adalah orang-orang muda.58Pemuda adalah suatu generasi yang 

dipundaknya terbebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi 
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lainnya.  

Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi 

penerus, generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, 

generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan 

secara terus menerus.59 

Princeton mendefinisikan kata pemuda (youth) dalam kamus 

Webstersnya sebagai “the time of life between childhood and maturity; 

early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the 

freshness and vitality characteristic of a young person”. 60 

Sedangkan dalam kerangka usia, WHO menggolongkan usia 10 – 24 

tahun sebagai young people, sedangkan remaja atau adolescence dalam 

golongan usia 10 -19 tahun. Contoh lain di Canada dimana negara tersebut 

menerapkan bahwa “after age 24, youth are no longer eligible for 

adolescent social services”61 

Definisi yang berbeda ditunjukkan oleh Alquran. Dalam kaidah 

bahasa Qurani pemuda atau yang disebut “asy-syabab” didefinisikan 

dalam ungkapan sifat dan sikap seperti: 

1. berani merombak dan bertindak revolusioner terhadap tatanan sistem 

yang rusak. Seperti kisah pemuda (Nabi) Ibrahim yang tersirat dalam 
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al-Qur‟an, 

                   ' 

                  

Artinya: “Mereka berkata: „Siapakah yang (berani) melakukan 

perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami? Sesungguhnya dia 

termasuk orang orang yang zalim, Mereka berkata: „Kami 

dengar ada seorang pemuda yang (berani) mencela berhala-

berhala ini yang bernama Ibrahim.” (QS.Al-Anbiya: 59-60). 

2. memiliki standar moralitas (iman), berwawasan, bersatu, optimis dan 

teguh dalam pendirian serta konsisten dalam dengan perkataan. 

Seperti tergambar pada kisah Ash-habul Kahfi (para pemuda penghuni 

gua). 

                 

                       

                         

     

Artinya: “Kami ceritakan kisah mereka kepadamu (Muhammad) 

dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah 

pemuda.pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan 

Kami tambahkan kepada mereka petunjuk; dan Kami telah 



 

 

meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu 

mereka mengatakan: “Tuhan kami adalah Tuhan langit dan 

bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, se-

sungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan 

perkataan yang amat jauh dari kebenaran” (QS.al-Kahfi: 

13-14). 

3. Seorang pemuda hendaknya tidak berputus-asa, pantang mundur 

sebelum cita-citanya tercapai. Seperti digambarkan pada pribadi 

pemuda (Nabi) Musa.  

                    

        

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya, “Aku 

tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai kepertemuan 

dua buah lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-

tahun” (QS. Al-Kahfi,18 : 60). 

Salah seorang ulama mengatakan bahwa siapapun tidak boleh 

berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah swt akan 

memberikan harapan kepada semua.62 

Jadi pemuda identik dengan sebagai sosok individu yang berusia 

produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu 

revolusioner, optimis, berpikiran maju, memiliki moralitas, dsb. 
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Kelemahan mecolok dari seorang pemuda adalah kontrol diri dalam 

artian mudah emosional, sedangkan kelebihan pemuda yang paling 

menonjol adalah mau menghadapi perubahan, baik berupa perubahan 

sosial maupun kultural dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri. 

1. Peran Pemuda dalam Islam 

Peran penting dari seorang pemuda adalah pada kemampuannya 

melakukan perubahan. Perubahan menjadi indikator suatu keberhasilan 

terhadap sebuah gerakan pemuda. Perubahan menjadi sebuah kata yang 

memiliki daya magis yang sangat kuat sehingga membuat gentar orang 

yang mendengarnya, terutama mereka yang telah merasakan kenikmatan 

dalam iklim status quo. Kekuatannya begitu besar hingga dapat 

menggerakkan kinerja seseorang menjadi lebih produktif. Keinginan akan 

suatu perubahan melahir sosok pribadi yang berjiwa optimis. Optimis 

bahwa hari depan pasti lebih baik. 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan dan memuliakan 

para pemuda. Al-Qur‟an menceritakan tentang protet pemuda ashaabu 

kahfi  sebagai kelompok pemuda yang beriman kepada Allah SWT dan 

meninggalkan mayoritas kaumnya yang menyimpang dari agama Allah 

SWT. Akibatnya, Allah SWT menyelamatkan para pemuda tersebut 

dengan menidurkan mereka selama 309 tahun. 
63

 

Kisah pemuda ashaabul ukhdud dalam Al-Qur‟an pun 

menceritakan tentang pemuda yang tegar keimanannya kepada Allah 
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SWT. Sehingga banyak masyarakatnya yang beriman dan membuat 

murka penguasa. Akibatnya, ratusan orang dibinasakan dengan 

menceburkan kedalam parit berisi api yang bergejolak. Dan masih banyak 

lagi contoh-contoh  kisah para pemuda lainnya, diantaranya bahwa 

mayoritas dari assabiquunal awwaluun (orang-orang yang pertama kali 

beriman kepada  Rasulullah SAW) adalah para pemuda (Abu Bakar ra. 

masuk Islam pada usia 32 tahun, umar ra. 35 tahun, Ali ra. 9 tahun, 

Utsman ra. 30 tahun dan seterusnya).  

Sifat-sifat yang menyebabkan para pemuda tersebut dicintai Allah 

SWT dan mendapatkan derajat yang tinggi  (kisah mereka di abadikan 

dalam Al-Qur‟an dan dibaca oleh jutaan manusia dari masa ke masa) 

adalah sebagai berikut : 

a. M

ereka selalu menyeru kepada Al Haq  

b. M

ereka mencintai Allah SWT, maka Allah SWT mencintai 

mereka  

c. M

ereka saling melindungi dan menegakkan shalat, tidak menjadi 

sebagaimana para pemuda yang menjadi musuh Allah SWT  

d. Me

reka adalah para pemuda yang memenuhi janjinya kepada Allah 

SWT  



 

 

                     

Artinya :  (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan 

tidak merusak perjanjian (Q.S. Ar- Ra‟du : 20) 

e. M

ereka tidak ragu-ragu dalam berkorban diri dan harta untuk 

kepentingan Islam 

                    

                    

    

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah 

orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, 

kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) 

dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah 

orang-orang yang benar. (Q.S. Al – Hujuraat : 15) 

Sesungguhnya dalam diri setiap pemuda terdapat banyak kebaikan 

yang sangat mulia. Pemuda merupakan aset Islam yang sangat berharga, 

pemuda adalah suku cadang sekaligus tabungan Islam. Pemuda islam 

kelak akan menjadi penolong dan penopang Islam, mereka akan menjadi 

pelopor amar ma‟ruf nahi mungkar. Mengemban misi dakwah keimanan 

dan risalah Rosulullah saw. 

2. Pemuda Dalam Lintasan Sejarah Islam 



 

 

Sepanjang peradaban manusia, kita tahu bahwa pemuda adalah 

sosok pelopor dalam segala hal. Berbagai perubahan yang terjadi di setiap 

bangsa, pemuda adalah penggeraknya. Di balik setiap transformasi sosial, 

motor utamanya tak lain adalah pemuda. Ibarat sang surya, maka pemuda 

bagaikan sinar matahari yang berada pada tengah hari dengan terik panas 

yang menyengat.
64

 

Berbagai bakat, potensi, kecenderungan, baik mengarah kepada 

kebaikan maupun kepada kejahatan memiliki dorongan yang sama kuatnya 

ketika pada masa muda. Itulah sebabnya, kegagalan dan keberhasilan 

seseorang, kematangan kepribadian manusia pada masa tua ditentukan 

oleh masa mudanya. Jika mereka adalah para pemuda yang baik dan 

terdidik dengan adab-adab Islam, maka merekalah yang akan 

menyebarkan dan mendakwahkan kebaikan Islam serta menjadi nakhoda 

umat ini yang akan mengantarkan mereka kepada kebaikan dunia dan 

akhirat. 

Oleh karena itulah para Sahabat Nabi yang masih muda memiliki 

andil dan peran yang sangat besar dalam menyebarkan agama ini baik dari 

sisi pengajaran maupun dari sisi berjihad di jalan Allah swt. Dalam pentas 

sejarah Islam, dengan mudah kita mendapati pemuda-pemuda yang 

namanya terukir dengan tinta emas. Mereka layak menjadi uswah (teladan) 
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bagi pemuda generasi sekarang. Panutan yang sangat riil di saat pemuda 

kini kehilangan figur yang bisa dicontoh. 

a. Potret Pemuda Islam Terkini 

Di zaman sekarang, pola hidup pemuda muslim sudah sangat 

memperihatinkan. Berapa banyak pemuda muslim yang mengunjungi 

masjid guna menunaikan sholat fardhu dan kegiatan-kegiatan 

bermanfaat lainnya? Berapa banyak pemuda muslim yang mengkaji 

dan menghafalkan kitabullah? Berapa banyak pemuda muslim yang 

mengkaji ilmu agama? Kebanyakan dari mereka lebih suka 

mendengarkan nyanyian-nyanyian cengeng dan murahan daripada 

ayat-ayat Allah swt, lebih suka membaca majalah-majalah yang tidak 

banyak mendatangkan manfaat daripada membuka dan mengkaji 

hadits-hadits Nabi yang diwariskan oleh sang pendidik Rosulullah 

saw.
65

 

Padahal jika dilihat dari sisi ekonomi, pergi ke tempat seperti itu 

mengeluarkan biaya dan tidak bermanfaat sedikitpun, bahkan malah 

membawa bencana. Sedangkan untuk pergi ke masjid tidak usah 

mengeluarkan uang sepeserpun. Ditambah lagi kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan di masjid bermanfaat dan berpahala.
66
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Banyak pemuda yang mengaku Islam, namun jika ditanya 

tentang agama mereka tidak tahu mengenai Sirah Nabinya, 

Sahabatnya, bahkan dulu waktu saat sekolah sudah di ajarkan dalam 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, tapi waktu kita tanya “Siapa sih 

Abu Bakar itu?” ada  juga yang  tidak tahu, belum ditanya yang lain. 

Bahkan banyak pemuda sekarang tiap pergatian tahun baru selalu 

merayakan, bersukaria, meniup trompet, ada yang berkumpul-kumpul 

lomba balapan liar yang mengganggu ketentraman masyarakat. Tahun 

baru yang nyata-nyata merayakan itu bukanlah tahun Islam baik dari 

historis maupun dari pandangan umum, tapi coba lihat waktu tanggal 1 

Muharram tahun Hijriyah apakah ada yang peduli terhadap tahun yang 

memiliki sejarah bagi orang yang beriman yang sangat berarti 

sekaligus sebuah sejarah perjuangan Nabi saw yang bukan hanya 

untuk diperingati namun juga sebagai sebuah ibrah yang harus kita 

amalkan pada setiap individu masing-masing maupun seluruhnya.
67

 

Inilah potret pemuda kebanyakan masa kini, dimana kebanyakn 

para pemuda terlena akan tpu muslihat orang-orang yang ingin 

menghancurkan Islam lewat generasi mudanya. 

b. Keteladanan Pemuda Era Rasulullah 

Perlu kita fahamkan, bahwa masa muda ialah waktu untuk 

berkarya, periode emas dimana para pemuda zaman Rasulullah saw. 

mengerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk kemenangan Islam. 
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Adalah Az Zubair bin Awwam. Ia adalah sosok pemuda teman 

diskusi Rasulullah, anggota pasukan berkuda, tentara yang pemberani, 

pemimpin dakwah Islam di zamannya dalam usia 15 tahun. Sementara 

Thalhah bin Ubaidillah, seorang pembesar utama barisan Islam di 

Makkah, singa podium yang handal, pelindung Nabi saat perang Uhud 

berkecamuk dengan tujuh puluh luka tusuk tombak, donator utama fii 

sabilillah, mendapat julukan dari Rasulullah: Thalhah si Pemurah, 

Thalhah si Dermawan di usianya yang masih sangat muda.
68

 

Juga Sa‟ad bin Abi Waqash, seorang ksatria berkuda Muslimin 

paling berani di saat usianya baru menginjak 17 tahun. Ia dikenal 

sebagai pemanah terbaik, sahabat utama yang pertama kali 

mengalirkan darahnya untuk Islam, lelaki yang disebut Rasulullah 

sebagai penduduk surga. 

Zaid bin Tsabit, mendaftar jihad fii sabilillah sejak usia 13 tahun, 

pemuda jenius mahir baca-tulis. Hingga Rasulullah bersabda memberi 

perintah: “Wahai Zaid, tulislah”. Ia mendapat tugas maha berat, 

menghimpun wahyu, di usia 21 tahun. 

Juga Usamah bin Zaid, namanya terkenal harum sejak usia 12 

tahun, mukmin tangguh dan muslim yang kuat, Rasulullah 

menunjuknya sebagai panglima perang di usianya yang ke-20 dan 

memimpin armada perang menggempur negara adikuasa Romawi di 

perbatasan Syiria dengan kemenangan gemilang. 
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  Pemuda muslim yang diharapkan agama, bangsa dan negara 

adalah pemuda yang benar-benar ta‟at pada Allah, yang Islamnya 

kaaffah (menyeluruh), tidak setengah-setengah. Karena bisa jadi, 

pandangan masyarakat (yang diawal telah disebutkan) terhadap para 

pemuda disebabkan tak munculnya sosok yang menjadi bukti bahwa 

pemuda muslim yang kaaffah-lah yang sebenarnya umat butuhkan. 

Setiap tahun, masyarakat Indonesia memperingati hari Sumpah 

Pemuda di negara ini. Sayang, peringatan itu hanya sebatas kegiatan 

seremonial semata, tetapi miskin subtansi. Dengan adanya karakteristik 

sosok pemuda ideal yang dicontohkan dalam al-Qur‟an dan al-Hadits 

diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi bagi para pemuda Indonesia 

dahulu, masa kini dan masa depan.  

Pemuda yang senantiasa Belajar Agama, mendalaminya dan 

mengamalkannya, lantang mendakwahkannya digarda depan mereka 

adalah pioner perubahan yang  mengajak manusia kepada Agama 

Tauhid, karyanya menggemparkan dunia, bersemangat disetiap jalan 

kebenaran, merangkul dan mengajak masyarakat untuk taat kepada 

Allah dan RasulNya.
69

 

3. Idealitas dan Realitas Pemuda Islam  

a. Idealitas Pemuda Islam 

1) Pemuda Harus Menjadi Generasi Yang Bekerja Dan Aktif 
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Berdakwah 

Islam memandang posisi pemuda di masyarakat bukan 

menjadi kelompok pengekor yang sekedar berfoya-foya, 

membuang-buang waktu dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat 

hura-hura dan tidak ada manfaatnya. Melainkan, Islam menaruh 

harapan yang besar kepada para pemuda untuk menjadi pelopor 

dan motor penggerak dakwah islam.  Pemuda adalah kelompok 

masyarakat yang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan 

dengan kelompok masyarakat lainnya, diantaranya mereka relatif 

masih bersih dari pencemaran (akidah mapun pemikiran), mereka 

memilki semangat kuat dan kamampuan mobilitas yang tinggi.70 

Para musuh Islam sangat menyadari hal tersebut, sehingga 

mereka berusaha sekuat tenaga mematikan potensi tersebut dari 

awal dan menghancurkan para pemuda  dengan berbagai kegiatan 

yang laghwun (bersifat santai dan melalaikan), bahkan 

destruktif.71 

Pemuda yang baik dan benar adalah pemuda yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

(a) Mereka beramal atau bekerja didasari dengan keimanan 

atau akidah yang benar  

(b) Mereka selalu bekerja membangun masyarakat  
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(c) Mereka memahami bahwa orang yang baik adalah orang 

yang paling bermanfaat untuk umat dan masyarakat 72 

2) Pemuda Harus Menjadi Generasi Yang Menjadikan Potret Islam 

 Para pemuda hendaknya menyadari bahwa mereka haruslah 

menjadi kelompok yang mampu mempersentasikan nilai-nilai 

Islam secara utuh bagi masyarakat. Mereka menjadi generasi 

yang qalbunya hidup karena senantiasa dekat dengan Al-Qur‟an 

dan tenang dengan zikrullah bukan generasi yang berhati batu 

akibat jauh dari nilai-nilai Islam ataupun generasi mayat yang 

tidak bermanfaat tetapi menebar bau busuk kemanamana. 

Dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, para pemuda 

harus sabar dan terus berjuang menegakkan Islam. Hendaknya 

mereka berprinsip bahwa jika cintanya kepada Allah SWT benar, 

semua masalah akan terasa gampang. Dalam perjuangan jika yang 

menjadi ukurannya adalah keridaan menusia maka akan terasa 

berat, tetapi jika ukurannya keridaan Allah SWT, maka apalah 

artinya dunia ini.  

3) Pemuda Harus Menjadi Generasi Yang Selalu Aktif Berdakwah 

Jika kita melihat kepada Al-Qur‟an, As-Sunnah, sejarah 

hidup Rasulullah SAW dan para sahabat, maka akan ditemukan 

beberapa keutamaan dakwah dan jihad sebagai berikut : 
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(a) Bahwa para sahabat ra. dalam berdakwah tidak 

menunggu Al-Qur‟an lengkap diturunkan, melainkan 

setia satu ayat langsung disampaikan dan didakwahkan. 

Rasulullah SAW bersabda “Sampaikanlah dariku 

walaupun satu ayat”. Maka para pemuda tidak harus 

menunggu menjadi ulama dulu, baru mulai dakwah. 

Tetapi, mulailah dengan apa yang kita miliki dan 

laksanakan oleh diri sendiri labih dahulu. 

(b) Sebagian besar lafazh do‟a dalam Islam menggunakan 

lafal jamak, hanya sedikit yang menggunakan lafal 

mufrod (tunggal). Bahkan dalam surat Al Fatihah yang 

merupakan rukun shalat, semua do‟anya dalam lafal 

jamak. Artinya, bahwa secara halus Allah SWT 

menyuruh umatnya selalu memikirkan yang lain dan 

bekerjasama. 

4) Pemuda Yang Berpegang Pada Nilai-Nilai Islam Di Akhir Zaman 

Akan Dianggap Aneh Tapi Harus Tetap Istiqomah 

Hal ini merupakan konsekuensi dari perjuangan 

menegakkan kebenaran Islam. Beberapa Hadis Raulullah SAW 

mengambarkan beratnya posisi kaum muslimin diakhir zaman 

walaupun sebagai imbalannya mereka mendapatkan pahala yang 

teramat besar. Beberapa hadis tersebut adalah : 



 

 

(a) Bahwa nanti di akhir zaman umatku yang berpegang 

teguh kepada sunnahku, bagaikan seorang yang 

menggenggam bara api, jika dipegang terasa panas tapi 

jika dilepas api itu mati. 

(b) Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahku saat 

kerusakan melanda umatku, akan mendapatkan pahala 

seperti 100 orang yang mati syahid. Akan senantiasa ada 

sekelompok kecil dari umatku yang berpegang teguh 

kepada kebenaran. 

(c) Mereka tidak terpengaruh oleh orang-orang yang berbeda 

dengan mereka dan menghina mereka, sampai mereka 

bertemu dengan Allah SWT mereka tetap dalam kondisi 

demikian.73 

5) Pemuda Harus Menjadi Generasi Yang Seimbang Dan Moderat 

 Menjalankan Islam secara konsekwen  bukan berarti 

meninggalkan dunia sama sekali, sebagaimana yang dipahami  

oleh sebagian orang yang picik dalam pemahamannya. Allah 

SWT menegur kelompok orang yang lari dan meninggalkan dunia 

karena beralasan mencari akhirat, Rasulullah SAW pun tidak 

menolak dan meninggalkan dunia tetapi memanfaatkan dan 

memakmurkannya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. 

Akibatnya, kaum Quraisy mencela Rasulullah dan meragukan ke-
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Rasulannya dan Allah SWT membela Rasulullah SAW dengan 

menegaskan bahwa semua rasul pun pergi kepasar dan tidak 

mengasingkan diri.
74

 

Keseimbangan (tawazun) pun berarti tidak berlebihan 

(ekstrem) dalam menjalankan Islam dan tidak bermalasan. Jika 

keseimbangan berarti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh 

Allah SWT dan rasul-Nya. Konsep ekstrem maupun malas harus 

dipahami dengan menggunakan standar hukum Islam yang baku, 

bukan berdasarkan hawa nafsu dan pemahaman orang perorang. 

Mengapa? Karena jika nilai kebenaran dipahami berdasarkan 

hawa nafsu masing-masing, maka akan rusaklah dunia ini.  

6) Pemuda Harus Menjadi Genarasi Yang Selalu Kembali Pada Allah 

Dan Bertaubat 

Hal lain yang harus dipahami para pemuda adalah mereka 

harus memahami bahwa setiap manusia pernah berbuat dosa. 

Namun, sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang 

senantiasa segera bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. Hal 

ini dikarenakan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat 

lemah dan fakir akan hidayah Rabb-nya. 
75

 

Hendaknya para pemuda merenungkan ucapan sahabat Ali 

ra. sebagai berikut, “Maksiat yang kusadari, lalu aku bertaubat 
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lebih kucintai dari taat yang membuatku bangga diri” Dan juga 

ucapkan seorang ulama salaf ibnu Athaillah berikut ini. “Boleh 

jadi dibukakan pintu taat padamu tapi hal itu menyebabkan kamu 

lupa dan kufur akan nikmat taat tersebut, dan bolah jadi dibuka 

pintu maksiat atasmu tapi membuatmu menyesal dan taubat 

sehingga engkau menjadi dicintai Allah SWT”.
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b. Realitas Pemuda Islam 

Jika kita menyaksikan kondisi mayoritas pemuda Islam saat ini, 

maka terlihat bahwa sebagian besar umat berada pada keadaan yang 

sangat memprihatinkan. Mereka bagaikan buih terbawa banjir, tidak 

memiliki bobot dan tidak memiliki nilai. Jika dilakukan analisis secara 

mendalam dari sudut pandang agama, maka akan terlihat bahwa 

realitas umat yang demikian disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 

1) Penyakit umat islam saat ini (Di Indonesia maupun di berbagai 

negara Islam) berpangkal pada sikap infiradiyyah 

(individualisme). Maksudnya, bahwa mayoritas umat islam 

pada saat ini bekerja sendiri-sendiri dan sibuk dengan 

masalahnya tanpa berusaha menggalang persatuan dan 

membuat suatu bargaining position demi kepentingan umat. 

2) Secara kejiwaan, beberapa penyakit yang memperparah 

kondisi umat Islam saat ini, diantaranya adalah : 
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a) Emosional. Artinya, ikatan keislaman mayoritas umat 

saat ini baru pada ikatan emosional, belum disertai 

dengan kefahaman yang mendalam akan ajaran 

agamanya. Sehingga, disiplin bekerja, semangat 

berdakwah, gairah berinfak dan sebagainya baru pada 

taraf emosional, bersifat reaktif dan sesaat.  

b) Orientasi Kultus. Dalam pelaksanaan ibadah ritual, 

menjalankan pola hidup sampai dengan menyikapi 

berbagai peristiwa kontemporer, mayoritas masyarakat 

Muslim tidak berpegang kepada dasar kaidah-kaidah 

islam yang jelas. Mengapa? Karena pengetahuan 

keislaman yang pas-pasan sehingga lebih memandang 

kepada pendapat berbagai tokoh yag dikultuskan. 

Celakanya, para tokoh tersebut kebanyakan dikultuskan 

oleh barbagai lembaga yang tidak memiliki kompetensi 

sama sekali dalam bidang agama, seperti media masa. 

Akibatnya, bermunculanlah para ulama selebriti yang 

berfatwa tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. 

c) Sok Pintar. Misalnya, Dalam bidang agama. Dengan 

berbekal pengetahuan Islam yang ala kadarnya setiap 

orang sudah merasa cukup dan tidak perlu belajar lagi 

untuk berani berbicara, berpandirian bahkan berfatwa. 

Seolah-olah agama tidak memiliki kaidah-kaidah, 



 

 

hukum-hukum yang perlu dipelajari dan dikuasai 

sehingga seorang layak berbicara dengan 

mengatasnamankan Islam. 

d) Meremehkan Yang Lain. Dengan ringannya seorang 

yang baru belajar agama disebuah universitas di barat, 

berani menyatakan bahwa jilbab adalah sekedar simbol 

bukan suatu kewajiban syar‟i. Dengan “fatwa 

prematurnya” ini, ia telah berani manafsirkan tanpa 

kaidah atas ayat Al Qur‟an. 

3) Adapun secara aktivitas (amaliyah) beberapa penyakit yang 

menimpa mayoritas pemuda Islam saat ini adalah : 

a) Sembrono. Khutbah jum‟at hanya sekedar 

melaksanakan rutinitas tanpa dilakukan pembuatan 

silabus yang berbobot sehinga sebagian besar jamaah 

datang untuk tidur dari pada mendengarkan isi khutbah. 

Kegiatan membaca Al Qur‟an hanya terbatas pada 

menikmati kaindahan suara pembacanya tanpa diiringi 

keinginan untuk menikmati dan merenungkan isinya, 

sehingga disamakan dengan menikmati lagu-lagu dan 

nyanyian belaka. 

b) Dalam melaksanakan Islam, mayoritas pemuda Islam 

saat ini tidak berusaha mengamalkan keseluruhan 

kandungan Al Qur‟an dan As-Sunnah, melainkan lebih 



 

 

memilih pada bagian-bagian yang sesuai dengan 

keinginannya dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai 

dengan hawa nafsunya. (Q.S. 2:85) Sehingga, seorang 

dipandang sebagai Muslim sejati, hanya dengan 

indikator melakukan shalat atau puasa saja.  

c) Tambal-sulam. Dalam menyelesaikan berbagai 

persoalan, pemuda Islam saat ini lebih senang 

menggunakan pendekatan yang bersifat tambal-sulam 

dan sama sekali tidak menyentuh esensi permasalahan 

yang sebenarnya.    

C. Unsur-unsur dakwah 

Ada lima unsur dakwah yang hendaknya di fahami, yaitu: Da‟i. 

Mad‟u, Maddah, Uslub Dakwah, dan wasilah dakwah.  

1. Da‟i 

Secara etimologi Da‟i adalah ism fa‟il dari fi‟il “da‟a, yad‟u 

da‟watan, wa huwa da‟iun”,  Yang berdakwah atau yang memanggil, 

yang mengajak 
77

 atau Subjek dakwah. 

Secara Terminologi, Da‟i adalah Faktor utama yang memiliki 

keistimewaan tertentu dalam gerakan dakwah.
78
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bangsa tidak akan pernah tentram jika juru dakwahnya tidak dihargai 

dan dimuliakan.
79

 

Dalam hal ini da‟i adalah sebagai Idaroh (manager), 

penanggung jawab administrasi, Manhaj, al-Kitab, al-mualim, diatas 

pundaknyalah semua beban itu ada. 

Untuk membangun Da‟i yang berkompeten „Â‟idh al-Qornî 

memberikan tiga bekal dalam menjalankan dakwah, yaitu: 

a. Iman  

Iman bukan sekedar keindahan dan sekedar harapan 

belaka.  Iman itu adalah sesuatu yang tertancap di dalam hati dan 

dibenarkan oleh amal perbuatan. Iman itu bukanlah hanya berupa 

pengakuan atau perkataan belaka, bukanlah hanya angan-angan 

saja, akan tetapi segala sesuatu yang bersemayam dalam hati dan 

terealisasikan dalam amal.
80

 

Tanpa iman apa yang telah dilakukan tidak akan ada 

gunanya, dan semua perbendaharaan tidak akan ada manfaatnya. 

Iman dalam hal ini maksudnya adalah iman yang termaktub 

dalam al-Qur‟an , merujuk pada aqidah, yang bermakna sangat 

dalam dan sangat kuat. Sedangkan pemahaman iman dan 

maknanya bukan hanya sekedar pernyataan seseorang 

bahwasanya dirinya adalah mukmin. Sebab betapa banyaknya 
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orang munafiq yang menyatakan iman dengan mulutnya namun 

hatinya tidak beriman. Allah berfirman: 

                   

      

Artinya:Diantara manusia ada yang mengatakan ,‟ kami beriman 

kepada Allah dan hari kemudian‟, padahal sesungguhnya 

mereka bukan orang-orang yang beriman”   (Q.S Al-

Baqoroh: 8) 

Bukan pula sesorang yang melakukan amal-amal Islam, 

sebab betapa banyak manusia–manusia dajjal yang pura-pura 

melakukan amal sholih, dan pekerjaan yang baik, serta syiar-syiar 

ibadah namun hati mereka rusak, kosong dari kebaikan amal 

shalih yang murni serta keikhlasan kepada Allah . Allah 

berfirman:  

               

               

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang munafiq itu menipu Allah, 

dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Dan apabila 

mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan 

malas. Mereka bermaksud ria‟ (dengan sholat) dihadapan 



 

 

manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali 

sedikit “ (Q.S An-Nisa‟ : 142) 

Iman bukan pula sekedar pengetahuan yang berputar-putar 

di otak. Sebab bukankah demikian banyak orang tahu hakikat 

iman namun mereka tidak beriman. Yang seperti inilah Allah 

berfirman:” 

                    

            

Artinya:”Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman mereka 

dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini. 

Maka bagaimanakah akibat orang-orang yang berbuat 

kerusakan”(Q.S An-Naml : 14) 

Sesungguhnya hakikat iman di sini adalah bukan semata-

mata amal yang bersifat lisan, bukan pula jasmani dan bukan pula 

sekedar pemuasan fikiran yang tidak terealisir. Iman hakiki 

adalah pekerjaan jiwa yang merasuk wilayah yang paling dalam, 

yang sekelilingnya di liputi oleh pengetahuan, kemauan dan hati 

nurani. 

Pendapat sayyid Qutub, dalam tafsir fi dzilalil Al-Quran: 

“ Iman itu adalah pembenaran dalam hati terhadap Allah 

yang tidak ada di dalamnya rasa ragu dan prasangka. Satu 

pembenaran yang tenang dan tidak goyang dan tidak 

pernah goncang, di mana hati dan perasaan tidak pernah 

terombang ambing. Satu keyakinan yang melahirkan jihad 

dan perjuangan dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Hati 



 

 

yang telah merasakan manisnya iman akan selalu tergerak 

untuk berusaha menampakkanya dalam kehidupan nyata 

di alam kehidupan. 

Manusia akan selalu menyatu antara apa yang ada di 

dalam hati dan bathinnya dengan kehidupan yang melingkupi 

dirinya. Dia tidak akan mau memisahkan antara apa yang 

dirasakan dengan realita hidup yang sebenarnya. Sebab pemisahan 

ini akan membuat dirinya sakit dan akan memusingkan dirinya 

dalam seluruh detik-detik hidupnya. Dari sinilah akn lahir sebuah 

jihad di jalan Allah yang muncul dari keyakinan kalbuny bisa dia 

lihat dalam amal nyata yang bisa dirasakan oleh manusia. 

Sedangkan pereseteruan antara orang mukmin dengan kehidupan 

jahiliah adalah permusuhan yang bersifat dzati yang muncul 

karena kemustahilan untuk menggabungkan cara hidup gado-gado 

dengan keyakinan dirinya dan realitas amalnya, demikian juga 

ketidak mampuannya untuk mundur dari keyakinan dan imannya 

yang sempurna, yang indah dan lurus dengan kenyataan hidup 

yang dianggap kurang dan tidak sempurna serta menyeleweng. 

Dengan demikian tidak akan bisa dihindari terjadinya perang 

antara dirinya dengan kehidupan jahiliyyah yang ada di 

sekitarnya, hingga nilai-nilai jahiliyyah itu terhenti dan masuk ke 

dalam gambaran iman yang benar serta imani.”
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Jadi seorang da‟i hendak memiliki iman hakiki yang 

sempurna dan meliputi anasir-anasir iman dan pokok-pokoknya, 

sesuai antara lisan, hati dan amal jasmani. Sehingga dia 

mampunmenjadi teladan dalam hidup. 

b. Akhlak 

Akhlak merupakan gambaran langsung dari keimanan yang 

benar dan buahnya, sebaik-baik orang mukmin adalah yang 

paling baik akhlaknya. Dengan akhlak seorang da‟i mampu 

memikat mad‟u dengan cepat. Mayoritas manusia melihat akhlak 

dan tingkah laku orang yang di ikuti atau di teladani. Maka dalam 

hal ini perlu sebuah karakter da‟i yang membawa akhlak yang 

moderat dan mampu membangun mad‟u yang moderat pula, tidak 

ekstrim ataupun permisiv. Beberapa konsep akhlak dalam buku 

fikih iktilaf: 

1. Ikhlas Karena Allah Dan Terbebas Dari Nafsu 

Seringkali perselisihan antar kelompok atau pribadi 

nampak secar lahiriah sebagai perselisihan ilmiah atau 

mengenai masalah-masalah pemikiran semata-mata. Tetapi 

sesungguhnya perselisihan tersebut timbul karena factor 

egoisme dan memperturutkan hawa nafsu yang dapat 

menyesatkan seseorang dari jalan Allah. Inilah yang beliau 

rasakan dan amati dari berbagai perselisihan yang telah dan 

sedang terjadi didalam tubuh beberapa jama‟ah dan gerakan 



 

 

islam, baik antar sesame anggota dari satu jama‟ah ataupun 

dikalangan pemimpinya. Seringkalin perselisihan itu terjadi 

karena masalah popularitas, sekalipun dibalut dengan 

kepentingan islam atau jama‟ah dan lain sebagainya yang 

tidak diketahui bahkan oleh manusia itu sendiri. 

Seorang da‟i hendaknya menjauhi sifat ini, menjadikan 

dunia sebagai cita-citanya, beramal demi mencari kedudukan, 

popularitas, kemaslahatn pribadi dan kepentingan golongan 

baik secara nyata ataupun terselubung. Oleh sebab itu 

tarbiyah qur‟aniah mengajarkan kepada setiap diri untuk 

selalu menjadikan tujuanya hanyalah mencari ridho Allah 

bukan ridho mahluk, kebahagiaan ukhrowi, bukan duniawi, 

mengutamakan apa yang di sisi Allah, bukan yang di sisi 

manusia. Allah berfirman: 

                      

                    

Artinya:” Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada 

di sisi Allah adalah kekal, Dan sungguh Kami akan 

membalas orang-orang yang sabar dengan pahala 

yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan” ( 

Q.S An-Nahl : 96)
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Sesungguhnya memperturutkan hawa nafsu adalah 

merupakan salah satu bentuk kemusyrikan. itulah sebabnya 

para salaf berkata:”  Ialah yang terburuk yang disembah di 

muka bumi adalah hawa nafsu” karena hawa nafsu dapat 

menyesatkan manusia dari jalan yang benar kendatipun 

manusia itu mengetahuinya. 

Mungkinkah tindakan ini dapat diterima oleh logika 

Islam, tindakan semacam ini tidak lain hanyalah pelampiasan 

nafsu yang akan senantiasa membawa manusia kepada 

kehancuran. Apabila da‟i terjangkit sifat ini maka akan 

mengakibatkan kerusakan dan perpecahan umat. 

2.Meninggalkan Fanatisme Terhadap Individu, Madzhab Dan 

Golongan 

Seseorang bisa benar-benar ikhlas dan berpihak kepada 

kebenaran, jika ia telah mampu meninggalkan fanatisme terhadap 

pendapat orang, madzhab dan golongan. Dengan kata lain ia tidak 

mengikat diri kecuali dengan dalil.. Maka jika dilihatnya ada dalil 

yang lebih kuat maka ia segera mengikutinya, dan meninggalkan 

madzhabnya. Ada beberapa macam fanatisme yang hendaknya 

ditinggalkan da‟i: 

a. Fanatik terhadap pendapat pribadi 

b. Fanatik terhadap madzhab 

c. Fanatik menentang para madzhab dan imam 

d. Fanatik terhadap kelompok atau partai 



 

 

Untuk menghilangkan diri dari fanatisme tersebut seorang 

da‟i hendaknya me;lihat pada perkataan bukan orang yang 

berkata, hendaknya ia mempunyai keberanian untuk mengkritik 

dirisendiri,mengakui kesalahan, menerima dengan lapang dada 

kritik orang lain, ia tak segan meminta nasehat dan kritik orang 

lain,memuji pendapat orang yang baik walaupun bertentangan 

dengan pendapatnya, dan membelanya apabiladia dituduh dengan 

tuduhan yang btil atau dilecehkan dengan tidak benar. 

3. Berprasangka Baik Kepada Orang Lain 

Diantara akhlak dasar yang pentingdalam pergaulan sesame 

kativis islam ialah berperansangka baik kepada orang lain dan 

mencopot kacamata hitam ketika amal-amaldan sikap-sikap 

mereka. Akhlak dan pandangan seorangmukmin tidak boleh 

didasarkan pada prinsip memuji diri sendiri dan menyalahkan 

orang lain. Allah melarang orang yang menyucikan diri sendiri: 

                  

                

                      

            

Artinya:” Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar 

dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan 



 

 

kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunanNya. 

Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika 

Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih 

janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu 

mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui 

tentang orang yang bertakwa.”.(An-Najm:32). 

Seorang mukmin lebih keras mengadili diri sendiri  

ketimbang mengadili orang lain atau penguasa yang dzalim Ia 

senantiasa menuduh dirinya sendiri. Tidak memvberikan toleransi 

pada dirinyadan mencari-cari dalih atas kesalahan-kesalahanya. 

Di samping itu ia akan selalu mencarikan alas an untuk 

saudaranya yang bersalah .Ia akan selalu mengucapkan apa yang 

dikatakan orang salaf: ” aku mencarikan „udzur (alasan) bagi 

kesalahan saudaraku samapi tujuh puluh alas an, kemudian aku 

katakana lagi barangkali ia memiliki alas an lain yang tidak aku 

ketahui” 

Prasangka buruk merupakan perangai jahat yang dikecam al 

qur‟an dan sunnah. Seharusnya kita menempatkan seorang 

muslim sebagai orang shalih dan tidakberperasangka buruk 

padanya. Kita harus menanggapi semuayang dilakukan dengan 

tanggapan yang baik, demi untuk memenangkan sisi kebaikan. 

Hal yang paling banyak menimbulkan perpecahan di 

kalangan ummat Islam dari dulu sampai sekarang adalah factor 



 

 

memperturutkan hawa nafsu dan. Su‟udzon kepada saudara. 

Maka ahlu sunnah menamai mereka sebagai ahlu hawa‟. 

4. Tidak Menyakiti Dan Mencela 

Di antara faktor penyambung hubungan ialah sikap tidak 

menyakiti dan mencela orang yang berbeda pendapat serta 

meminta maaf  kepadanya  sekalipun dia salah dalam anggapan 

anda. Bisa saja dia yang benar dan anda yang salah, sebab dalam 

masalah ijtihad tidak ada kepastian tentang kebenaran salah satu 

dari kedua pendapat yang diperselisihkan. Dalam hal ini yang 

bisa dilakukan adalah tarjih. Sedangkan tarjih itu sendiri tidak 

berarti sebuah kepastian. 

Demikianlah manhaj salaf dalam berbeda pendapat 

menyangkut masalah ijtihadiah. Mereka saling mencela atau 

menyakiti tetapi saling memuji, sekalipun tetap berbeda 

pendapat. 

Tetapi sangat di sesalkan adalah pada hari ini kita 

menyaksikan diantara para dai dan aktivis islam ada yang suka 

mencela dan memvonis, mencaci maki setiap orang yang tidak 

sependapat denganya dengan menuduh kurang komitmen 

kepada islam, mengikuti hawa nafsu, bid‟ah, menyimpang, 

munafiq dan bahkan kafir. 

Satu contoh yang hendaknya di teladani ummat ini adalah 

Ibnu Qoyyim Al-Jauziah ketika berbeda pendapat dengan 



 

 

Syaikhu islam Al Harawi Al Anshori, pengarang 

“manazilussairin ila maqomati iyya kana‟budu waiyya 

kanastain”, yang di syarah Ibnu Qoyyim dalam kitab Madarijus 

Salikin. Beliau berkata:”  

“ Kesalahan  Syaikhul Islam Al Harawi dalam masalah ini 

tidak dapat menghancurkan kebaikanya dan tidak boleh 

mengakibatkan prasangka tidak baik  kepadanya.  Beliau 

adalah seorang ulama besar, seorang imam dan tokoh 

tasawuf. Setiap orang boleh diambil dan ditinggalkan 

perkataaanya kecuali yang ma‟shum (nabi saw). Orang 

sempurna adalah orang menyadari kesalahanya terutama 

dalam masalah pelik yang seringkali menggelincirkan kaki 

dan membingungkan pemahaman serta mengakibatkan para 

salik terjerumus kedalam kehancuran. ” 

5. Menjauhi Jidal dan Permusuhan Sengit 

Faktor lain yang akan mendekatkan orang saling berselisih 

adalah pendapat adalah sikap menjauhi perbantahan yang tercela 

dan permusuhan sengit. Meskipun Islam memerintahkan 

perdebatan dengan cara yang lebih baik-mengecam perbantahan 

yang bertujuanmengalahkan lawan dengan segala cara tanpa 

berpegang teguh kepada logika yang sehat dan timbangan yang 

bijaksana antar kedua belah pihak. 

Perbantahan dan perdebatan yang paling dibenci ialah 

perbantahan di sekitar al-Quran yang sesungguhnya diturunkan 

oleh Allah untuk memberikan kata putus terhadap apa yang 

diperselisihkan oleh manusia. 

6. Dialog Dengan Cara Yang Lebih Baik 



 

 

Di antara landasan utama dalam etika berbeda pendapat ialah 

dialog dengan cara yang baik, sebagaimana ditegaskan didalam firman 

Allah yang artinya:  

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 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. 

 Dalam ayat ini terdapat pendapat ungkapan antara apa yang 

dituntut dalam melakukan nasehat (mauidzoh) dan apa yang dituntut 

dalam melakukan bantahan (jidal). Dalam melakukan mauidzoh cukup 

dengan cara yang baik (hasanah) tetapi dalam melakukan jidal tidak 

dibenarkan kecuali dengan cara yang lebih baik (ahsan). 

Ada dua cara atau uslub jidal. Pertama ialah cara yang baik dan 

yang kedua adalah cara yang lebih baik. Kita diperintahkan untuk 

mengikuti yang lebih baik. Mauidzoh biasanya ditujukan kepada 

orang-orang yang menerima dan sudah komit dengan prinsip dan 

fikroh. Mereka tidak memerlukan kecuali nasehat yang mengingatkan, 

memperlembut hati, menjernihkan kekeruhan dan memperkuat tekad 

mereka. Sedangkan jidal biasanya ditujukan kepada orang-orang yang 

menentang, yang seringkali membuat orang berselisih pendapat 

dengan mereka, tidak sabar sehingga mengeluarkan ungkapan kasar 



 

 

dan sikap kaku. Maka dengan bijaksana al- Qur‟an memerintahkan 

kita mengambil cara yang lebih baik dalam berdialog dengan mereka, 

agar memberikan hasil. 

c.  Ilmu 

Beliau menyatakan:” sesungguhnya kewajiban yang pertama harus 

dipersiapkan oleh seorang da‟i adalah persiapan pemikiran (Iddah 

Fikriah), hendaknya ia bersenjatakan Tsaqofah yang mantap, baik masalah 

prinsip ataupun furu‟.” 

Ada beberapa pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang da‟i: 

1. Tsaqofah Islamiah (Pengetahuan Islam) 

Seorang Da‟i Hendaknya berbekal tsaqofah islamiah yang mantap, 

karena bagaimana dia akan menyampaikan agama kalau dia sendiri 

tidak memiliki bekal, sebagaimana Hasan Al Banna menyatakan” 

Faqidu As Syai‟ La Yu‟ti” Orang yang tak memiliki sesuatu mustahil 

bisa memberi orang lain” 

Dalam tsaqofah islamiah ini meliputi berbagai macam 

pengetahuan: 

a. Al-Qur‟anul Karim dan Tafsirnya 

 Al-Quran dalah masdar (sumber) yang pertama dalam islam. 

Semua ajaran Islam wajib meruju‟ kepada  Al-Quran , baik Aqidah 

dan pemahaman (mafahim),ibadah, ahlak, adab, undang-undang 

dan syari‟at. Semua ini sudah ditetapkan dalam Al Quran 

prinsipnya, dan dijelaskan oleh sunnah. 



 

 

Dalam hal ini, yang perlu dipelajari seorang da‟i adalah: 

1. Membaca Dengan Mujawwad dan Murattal 

Seyogyanya seorang da‟i memperbaiki bacaan Al Quran 

dengan baik, tartil sebagaimana Allah memerintahkan, 

hendaknya pula mempelajari hukum-hukum tajwid yang akan 

menjadikan tilawahnya benar,sehingga dalam membacanya 

mampu melahirkan kekhusu‟an, ber-atsar, Huzn (sedih) jika 

mampu menengis maka hendaknya menangis dan jika tidak 

maka berpura-pura menangis. 

2. Menghafalnya 

Dan sepatutunya seorang da‟i menghafal Al-Quran sesuai 

kemampuan, dan sangat baik jika mampu menghafal 

keseluruhanya. Dan yang paling penting bagi seorang da‟i 

adalah mendawamkan (melazimkan) membaca Al Quran, 

dengan khusyu‟, ta‟ammul dan tadabbur, yang akan membuka 

penutup hati, melapangkan dada untuk menerima kebenaran, 

menerangi akal. yang gelap dengan pengetahuannya, dan 

mampu mengambil buah hakikat dari Al Quran. 

3. Ulumul Al-Quran‟ 

Salah satu ilmu yang hendaknya dikuasai da‟i adalah 

ulumul Quran,  karena ini adalah pintu masuk untuk memahami 

Al Quran. Beliau menyarankan kepada setiap dai hendaknya 

membaca kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama‟ baik 



 

 

kitab ulama‟ salaf , ataupun kitab ulama‟ kholaf. Kitab ulama‟ 

terdahulu seperti: 

a. Kitab Al Burhan Fi Ulumil Quran oleh Imam Az 

Zarkasi 

b. Kitab al Itqon Fi Ulumil Al-Quran‟  oleh Al hafidz As 

Suyuthi 

Sedangkan Kitab – kitab yang baru seperti: 

a. Manahil Al Irfan Fi Ulumil Quran oleh Syaikh Az 

Zarqoni 

b. Mabahis Fi Ulumil Quran Oleh DR. Shubhi as Sholih 

c. Mannaul Qothon oleh Syaikh Mannaul Qothon 

Begitu juga ada bebrapa kitab yang berkaitan tentang 

ulumul Al-Quran‟an adalah: 

a.  Kitab I‟jaazul Quran oleh  

c. Risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fi Ushulut Tafsir 

d. At Tafsir Wal Mufassirun oleh DR. ad Zahabi 

e. An Naskhu Fil Quranil Karim oleh Dr. Mustafha Zaid 

4. Tafsir Al Quran  

Tidak diragukan lagi bahwa ilmu Al Quran yang paling 

penting adalah ilmu tafsir, karena ilmu inilah yang membantu 

seseorang untuk memahami maksud yang terkandung di 

dalamnya, sesuai kemampuanya. Dalam hal ini ada dua macam 

tafsir yang hendaknya di fahami, tafsir bil matsur dan tafsir bi 



 

 

ro‟yi, keduanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Seorang da‟i bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab tafsir di 

bawah ini: 

a. Tafsir at Tobari oleh Imam At Tobari 

b. Tafsir Al Quranul Adzim oleh Ibnu Katsir Ad Dimasaqi 

Keduanya adalah tafsir bilma‟tsur. Sedangkan tafsir biro‟yi 

adalah: 

a. Tafsir Al Qosimi 

b. Tafsir Al Mannar 

c. Tafsir Ibnu „Asyur 

d. Tafsir Ibnu Badis 

e. Tafsir Fi Dzilalil Quran oleh sayid Qutub 

b. As Sunnah An Nabawiyah  

Sumber yang kedua dalam agama islam adalah sunnah. 

Sunnah adalah penjelasan dari Al Qur‟an, dan merinci sesuatu 

yang global di dalamnya. Oleh sebab itu seyogyanya seorang da‟i 

mempelajari kita-kitab hadis yang penting, mislanya Kutubut 

tis‟ah, musnad Darimi, Muwatho‟ imam Malik dan Musnad 

Ahmad. 

Selain kitab-kitab hadis tersebut ada juga kitab Syarh, 

seperti : 

1. Syarh Al Bukhori , missal Umdhatul qori oleh Al “aini, 

Fathul Bari Oleh Ibnu Hajar, dan Irsyadu Sari oleh 



 

 

Qostholani 

2. Syarh Msulim, Oleh Nawawi, dan As Sanusi 

3. Syarh Abu Dawud, misal Ma‟alimus sunan, oleh al 

Khotobi, Tahdzibu Sunan oleh Ibnu Qoyim 

4. Syarh Tirmidzi misal Tuhfatul ahwadzioleh Mubarok Furi 

5. Syarh An Nasai‟ oleh AsSuyuthi dan As Sindi 

6. Syarh Al Muwatho‟ misal Al Muntaqo oleh abul Walid  

7. Syarh Al Musnad Dalam Kitab Fathu Rabbani oleh ahmad 

Abdurrahman Al Banna 

8. Syarh Misykatul Masobih oleh Mubarok furi 

c. Fiqih 

Seharusnya seorang da‟i menguasai masalah fiqih, 

mengetahui hokum-hukum syar‟i dalam ibadah, muammalah dan 

adab. Hendaknya Da‟i mampu menjawab pertanyaan tentang halal 

dan haram,dan masalah-masalah keluarga, dan yang sering 

ditanyakan oleh manusia. 

Pesan bagi seorang da‟i: 

1. Bersemangat untuk selalu berpegang teguh dengan 

hokum dan dalilnya dari kitab dan sunnah, serta 

memahami  istilah-istilah Ijma‟, Qiyas, Istihsan, 

istishlah dan yang lainya. Selalu mempelajari, kitab 

nailul Author, l Ihkam, subulus salam, Al Mughni, 

Al Majmu‟, al istidzkar dan al muhalla 



 

 

2. Jika seorang da‟I adalah pengikut suatu madzhab, 

Hendaknya ia mengetahui dalil-dalilnya agar lebih 

tenang 

3. Seorang Dai hendaknya mengetahui madzhab-

madzhab yang lain 

4. Hendaknya elalu mengikutiAl Qur‟an dan Sunnah 

dalam mencari illat hokum, menjelaskan hukumnya 

dan mencari hasil dalam hidup ini. 

d. Ushul Fiqih 

Hendaknya seorang da‟i mengetahui ilmu Ushul fiqih 

samapi mengetahui dalil-dalil yang disepakati antara fuqoha‟ 

ummat ini., dan yang disepakti Jumhur, yaitu , ijma‟ Qiyas,. Dan 

yang masih diperselisihkan adalah istihsan, istishlah dan istishhab, 

syar‟u man qoblana, qoulussahabi. 

Diharapkan seorang da‟i membaca kitab Jannatun Nadzir 

oleh ibnu qudamah, Irsyadul Fuhul oleh syaukani. 

e. Ilmu Akidah 

Hendaknya seorang Da‟i dalam memahami akidah bersandar 

pada akidah ahlus sunnah wal jama‟ah, jauh dari ilmu kalam dan 

filsafat. Ada beberapa batasan-batasan dalam mempelajari akidah: 

1. Menjadikan Al Qur‟an Dan Sunnah sebagai sumber yang 

pertama dalam akidah 

2. Memperhatikan dalil-dalil Al Qur‟an yang disebutkan 



 

 

untuk itsbat akidah. 

3. Memalingkan diri dari memperhatikan problematika akal 

kontemporer, hendaknya menyibukan pada masalah-

masalah yang besar,contoh: wujud Allah, Tauhid, Masalah 

kenabian dan yang lainnya. 

4. Mengambil Faidah dari tsaqofah kontemporer, seperti ilmu 

falak, kedokteran dan fisika, denagn tujuan memperkuat 

akidah. 

5. Berpegang pada akidah salaf dalam mensifati Allah tanpa 

adanya tamsil, ta‟wil, ta‟til dan tahrif. 

6. menjauhi diri dari syubhat orang-orang orientalis, 

komunisdan yang lainya. 

f. Ilmu Tashowuf 

Tashowuf disini maksudnya adalah ilmu yang membahas 

aspek akhlak, kelmbutan hati dan termasuk tsaqofah islamiah. 

Bukan tashowuf yang berintisab pada amalan-amalan orang-orang 

nasrani, hindu, persi, yunani . Tashowuf yang mengumpulkan sifat-

sifat dan perkataan orang-orang sholih, hikmah para zahid dan ahli 

taqwa. 

g. Nizhom Islami (manjemen Islam) 

Yang dimaksud Nidzom Islami adalah ilmu untuk mengatur 

kehidupan pribadi (al Hayah Al Infirodiah0, Kehidupan social  (Al 



 

 

Hayah Al ijtimai‟ah), kehidupan Materi (al Hayah Al Madiah), dan 

kehidupan ma‟nawi (al Hayah Al Ma‟nawiyah). 

2. Tsaqofah At-Tarikhiah (Pengetahuan Sejarah) 

Salah satu pengetahuan yang ajib dimiliki oleh da‟i adalah 

pengetahuan sejarah. Sebab sejarah adalah catatan kisah anak manusia 

dan peristiwanya, catatan ibrohnya dan merupakan saksi yang adil atas 

apa yng terjadi. Yang menjadi sootan disini adalah sejarah islam, 

sejarah ummat islam dan ummat manusia secara keseluruhan. 

Seorang da‟i membutuhkan pengetahuan tentang sejarah karena: 

a. Pengetahuan sejarah akan meluaskan pandangan, 

membuka persoalan manusia, mengetahui 

sikapdanwatak pelaku sejarah. 

b. Sesungguhnya sejarah adalah saksi palingjujur terhadap 

yang diserukan oleh agama dan nilai-nilai. 

c. Sejarah masa lalu untuk memahami sejarah masa kini, 

khususnya jika kondisinya sama, factor pendorong dan 

motivasinya serupa. 

d. Sisi sejarah mempunyai hubungan erat dengan profesi 

seorang da‟i, yaitu sisi rasionalitas dan pemikiran. 

3. Tsaqofah Al adabiah wa Al Lughowiyah (Pengetahuan Sastra dan 

Bahasa) 



 

 

Pengetahuan tentang bahasa adalah sesuatu yang wajib bagi 

mereka, namun pertama sifatnya adalah sebaai tujuan, sedangkan yang 

kedua dalahsebagai wasilah dan sarana. 

Kesalahan dalam berbahasa akan sangat berpengaruh padsa 

pendengar dan akanmemberikan dampak negative pada penampilan 

da‟i . Sastra yang meliputi puisi, sajak, prosa, kata hikmah, pribahasa 

adalah sangat pentingbagi para dai agar lidahnya fasih dan ungkpanya 

indah,perasaanya lembut, serta mampu mengungkap ibarat yang 

demikian mempesona, sehingga ungkapan indah itu mampu 

mempengaruhi pendengarnya. 

4. Tsaqofah Insaniah (Pengetahuan Humaniora) 

Yang dimaksud humaniora adalah ilmu-ilmu seperti psikologi, 

sosiologi, ekonomi,filsafat dansejarah. Sehingga seorang da‟i 

hendaknya memiliki pengetahaun ini. 

Tujuan dan alasan mengapa seorang da‟i harus mengetahui ilmu ini: 

a. Karena bahasa memiliki hubungan erat dengan persoalan dakwah, 

sama-sama mengurusi manusia, baik individu ataupun sosial 

b. Akan membantu memehami manusia secara lebih benar dan 

proposional 

c. Ilmu ini pada bagiannya mermiliki kandungan yang 

membahayakan bagi ilmu modern, dia mengandung racun yang 

dihembuskan pada beberapa bidang dimana hampir semua buku 

majalah, dan semua media tidak lepas dari racunya. 



 

 

5. Tsaqofah Al ilmiah (Pengetahuan Ilmiah) 

Diharapkan para da‟i hendaknya merekammebca buku-buku 

panduan singkat yang memeng disediakanuntuk orang-orang yang 

tidak mengambil spesialisasi di bidang itu. Dan hendaknya membaca 

maklah-maklahilmiah yang ditulis para pakar untuk para pelajar. 

seharusnya mereka sudah mempelajari kaidah-kaidah umumsaat di 

bangku SMU, dan  SMP sehingga dia mampu mengikuti uraian ilmiah. 

Tujuan mempelajari ilmu ini adalah: 

a. Mendekatkan beberapa keyakinan dengan hakikat ilmiah , 

menguatkan dengan logika ilmu pengetahuan yang berdasarkan 

atas eksperimen 

b. Ilmu tersebut akn memperkuat beberapa  hokum syariah islam 

c. Meyakinkan agama lain dengan agama kita 

d. Membuktikan kebenaran Al Qur‟an, bahwa semua yang terjadi 

telah termaktub dalam Al Qur‟an.  

6. Tsaqofah al Waqi‟iah (Pengetahuan Realita ) 

Salah satu pengetahuan paling penting adalah fiqhul waqi‟ (ilmu 

realita). Maksudnya adalahpenegetahuan yang bersumber pada realitas 

hidup masa kini, dan apa saja yang sedang berkembang dalam 

kehidupan manusia dalam dunia islam maupun luarnya. 

Ada bebrapa realitas yang hendaknya difahami: 

a. Realitas Dunia islam 

b. Realitas kekuatan dunia yang memusuhi Islam 



 

 

c. Realitas agama-agama Modern 

d. Realitas Aliran-aliran politik modern 

e. Realitas gerakan Islam modern 

f. Arus pemikiran yang bertentangan dengan Islam 

g. Realitas kelompok yang menyempal dari Islam 

2. Mad'u 

Mad‟u adalah objek da‟wah, atau orang atau masyarakat yang 

menjadi objek dakwah para da‟i. Mad‟u yang ideal secara global bisa 

difahami dalam kajian beliau dalam buku “Malamih Al Mujtama‟ al 

Muslim Alladzi Nansyuduhu” 

a. Masyarakat yang berakidah dan beriman 

b. Masyarakat yang hidup suasana ritual agama dan ibadah 

c. Masyarakat yang Memiliki pemikiran dan pemahaman  

d. Masyarakat yang memiliki cita rasa dan selera 

e. Masyarakat yang berakhlak(bermoral) dan bertata krama 

f. Masyarakat yang memiliki kesopanan dan tradisi 

g. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai prikemanusiaan 

(humanisme) 

h. Masyarakat yang tegak padanya Hukum dan perundang-

undangan  

i. Masyarakat yang berperekonomian dan berharta kekayaan 

j. Masyarakat yang professional dalam hal permainan dan seni 

budaya 

k. Masyarakat yang memuliakan wanita  



 

 

3. Maddah 

Maddah adalah materi yang akan disampaikan kepada mad‟u.  

Seorang harus memperhatikan materi yang akan disampaikan, ia harus 

menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi mad‟u, sehingga tidak 

menzaliminya. Para da‟i hendaknya menggunakan fiqih prioritas 

dalam da‟wah. Sehingga da‟i memahami apa yang sedang dibutuhkan 

mad‟u. Ketika kebutuhan telah dketahui maka da‟i akan mengambil 

prioritas materi yang akan disampaikan. 

Hendaknya materi yang akan di sampaikan yang moderat , tidak 

ekstrim tidak pula terlalu longgar.Materi-materi dakwah meliputi; 

a. Aqidah 

Dalam memberikan materi akidah Hendaknya mengacu 

pada kaidah-kaidah di bawah ini: 

1. Bagaimana ia mengenal Tuhanya sampai mencapai tingkat 

keyakinan 

2. Mengenal Nabinya, Muhammad saw, serta meyakini kebenaran 

ajarannya 

3. Mengenal Al Qur‟an sebagai mu‟jizat kepada nabi Muhammad 

SAW 

4. Memahami konsep ketuhanan, kenabian dan hal-hal ghoib,yang 

berkaitan dengan akhirat sesuai dengan Al Qur‟an sunnah 

5. Menjauhi dari  talkid buta dan perdebatan ilmu kalam yang 

merusak fikiran ummat. 



 

 

Hendaknya dalam studi akidah harus dibangun dari dua pondasi 

utama, yakni pertama, al Qur‟an, karena iatidak hanya berisi dalil-dalil 

naqli saja akan tetapi ada pula bukti-bukti keesaan tuhan dan 

kenabian, hari akhir dan yang lainya. Begitu pula jangan 

meninggalkan sunnah sebagai penjelas al Qur‟an, maka perlu diambil 

dari hadits-hadist shahih. Kedua, Kosmologi modern yang menguak 

bagi manusia dalil-dalil yang kasat mata, khususnya mereka yang 

masih sangsi dan membantu mereka mencapai taraf keyakinan akan 

eksistensi Allah , keesaaNya, serta mendekatkan mereka pada hakikat-

hakikat agama . 

b. Fiqih Ibadah dan hukum 

Beberapa karakter pegangan para dai dalam menentukan materi: 

a. Menggabungkan antara Fiqih dan hadits 

b. Moderasi 

c. Memberi kemudahan 

d. Realistis 

e. Membebaskan diri  dari fanatisme madzhab 

f. Memahami nash yang juz‟i dalam koridor maksud syari‟ah yang 

kulli 

g. Membedakan antara yang qot‟I dan yang zonni 

h. Menggabungkan antara salafiah dan tajdid. 

Materi-materi fiqih dan hukum bisa mengacu pada materi di bawah 

ini: 



 

 

1. Materi hukum toharoh, sholat lima waktu, sholat jum‟at, secara 

ringkas  dengan mengetahui prinsip-prinsipnya bukan masalah 

rinci dan tafshili 

2. Ilmu tentang puasa Ramadhan 

3. Zakat ketika mencapai nishab, baik perdagangan, pertanian 

ataupun ternak 

4. Ilmu Tentang haji secara praktis 

5. Ilmu tentang halal wal haram, yang sering dilakukan oleh 

seorang muslim dalam hidupnya, missal makanan, minuman, 

pakaian, berhias, tidur, bekerja, kehidupan rumah tanggadan 

interaksi social 

6. Ilmu yang berkaitan dengan hokum-hukum yang dikhususkan 

pada seorang muslim sebagai profesinya. Contoh pejabat 

pemerintahan harusmengetahui hokum-hukum pemerintahan, 

pedagang harus mengetahui ilmu dagang, dokter harus 

mengetahui hokum-hukum kedokteran, dan yang lainya 

c. Ahlak 

Dalam menentukan materi ahlak hendaknya seorang da‟i 

menyampaikan secara komprehensif, dan bertahap. Sehingga tujuan 

pembinaan ahlak pada ummat benar-benar tercapai. Seyogyanya 

materi itu mengacu dan menyentuh akhlak dibawah ini: 

1. Akhlak Ilmiah 



 

 

Akhlak ilmiah meliputi amanat dan obyektivitas, tunduk 

kepada kebenaran, berlaku adil kepada orang lain, mengakui 

kesalahan, membebaskan diri dari taklid dan fanatisme, 

mencari hikmah dari mana saja bias didapatkan dan lain-lain. 

2. Akhlak Individu (fardiyah) 

Akhlak fardiyah berupa sifat malu, rendah hati, kemuliaan 

diri, kepuasan hati, keridhoan dan menghargai waktu, sabar 

atas berbagai cobaan dan seterusnya. 

3.  Akhlak Keluarga (usariah) 

Ahlak keluarga meliputi kecintaan antara suami istri, 

menjaga hak masing-masing pasangan, menyimpan rahasia-

rahasia keluarga, kerja sama dalam suka dan duka, slaing 

memahami dan bersabar, kasih saying kepada anak-anak, 

berbakti keoada orang tua, silaturrahim, membantu kerabat 

dekat. 

4. Akhlak sosial (ijtimaiah) 

Akhlak social berupa jujur dan amanah, keadilan dan ihsan, 

kasih saying sesame manusia danhewan, semangat dan 

berkorban, memenuhi sumpah, menepati janji, kerja sama 

dalam kebaikan dan taqwa, menjaga disiplin, ketertiban dan 

kebersihan, santun kepada orang lain, ramah kepada 

lingkungan 

5. Akhlak Politik (siasiyah) 



 

 

Akhlak politik berupa nasehat dengan agama, amar ma‟ruf 

nahyi munkar, tunduk dalam kebauikan, menyampaikan 

kebenaran disisi penguasa yang zalim, musyawarah dengan 

ahlul aqdi wal hill, menghormati dan mengikuti pendapat 

mereka, memilih pemimpin dan taat kepadanya selama dalam 

kebenaran, berbuat adil kepada rakyat, meratakan 

kesejahteraan, mencari income dengan cara yang 

halal,mendistribusikannya kepada yang berhak, tidak menahan 

hak atas mereka yang memilikinya, melindungi kehormatan 

seluruh individu, melindungi hak-hak manusia, toleran 

terhadap pihak yang berbeda, berbuat baik dan bijak terhadap 

mereka, menghidupkan ruh jihad demi mempertahankan 

kemuliaan umat 

6. Akhlak ekonomi (iqtishodiah) 

Akhlak ekonomi berupa memakmurkan bumi, 

menghidupkan tanah-tanah mati, ibadah kepad Allah dengan 

cara bertani, berproduksi dan berniaga, jujur dalam 

bermuammalh, menjauhi penipuan, penghianatan, monopoli, 

menghindari riba‟, tidak berlebih-lebihan dan tidak 

pelit,menjaga harta anak yatim dan milik umum, tidak 

bermewah-mewahan, tidak menimbun harta . 

4. Uslub Dakwah 



 

 

Uslub dakwah atau sering disebut sebagai metode dakwah ini 

sangat penting bagi seorang dai. Uslub Dakwah yang beliau tawarkan 

adalah konsep surat An Nahl ayat:125: 

                 

        

   

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah[845] 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.” 

Seruan retorikal dari Al Qur‟an ini ditujukan kepada Nabi 

Muhammad Saw dan siapapun dari ummat yang mengikuti jejaknya. 

Karena dakwah kepada Allah, atau ke jalan Allah, tidak hanya 

dikhususkan bagi nabi saja, melainkan ummatnya juga dituntut untuk 

melakukan hal yang sama, bersamaan dengan beliau dan sesudah 

beliau. 

Allah berfirman: 

                

         



 

 

Artinya:  Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, Aku dan orang-orang 

yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan 

hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan Aku tiada termasuk 

orang-orang yang musyrik".(QS. Yusuf :108) 

Makna ayat ini menunjukkan bahwa semua orang yang 

mengikuti Nabi Muhammad Saw , dan ridho kepada Allah sebagai 

Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Nabi dan 

Rasulnya, maka mereka da‟i kepada Allah, dan dai dengan hujjah 

yang nyata, berlandaskan nash Al Qur‟an. 

Sehingga dalam dakwah, para da‟i tidak bias hanya 

sembarangan tanpa aturan dan tujuan, rencana yang matang dan 

analisis. Maka dalam hal ini konsep uslub dakwah surat an Nahl 125 

dijelaskan dengan gamblang. Ada beberapa prinsip uslub dakwah: 

a. Mengetahui bahwa dakwah Islam adalah kewajiban setiap muslim. 

b. Seorang ahli dakwah harus benar-benar memahami, bahwa dia 

menyeru ke sabilillah, untuk menunjukan manusia ke jalan Allah 

yang telah digariskan, sehingga mampu melakukan ibadah 

kepadaNya semata dan bermuammalah sesama manusia dengan 

baik dan benar, sehingga bahagia dunia dan akhirat. 



 

 

             

        

      

Artinya: “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-

rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga 

mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, 

padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan 

yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka 

persekutukan.” (At Taubah: 31) 

c. Ajakan kepada manusia secara umum, dan kaum muslimin secara 

khusus, menuju jalan Allah dengan dua jalan: hikmah dan 

mau‟idzoh Hasanah (pelajaran yang baik). 

1. Cara Hikmah adalah: 

“Mengajak bicara kepada Akal manusia dengan dalil-dalil 

ilmiah yang memuaskan, dan dengan bukti-bukti logika yang 

cemerlang. Semua itu dimaksudkan untuk mengikis keraguan 

dengan argunentasi dan penjelasan-penjelasan, menolak hal-

hal yang syubhat dan mengalihkan kepada hal-hal yang jelas, 

tegas dan mudah di fahami dan menghindari permasalahan 

Dzoni menuju permasalahan Qath‟i, permasalahan parsial 



 

 

menuju universal, dan permasalahan furu‟ menuju pokok 

(ushul)” 

Termasuk di dalam cara hikmah adalah: 

a. Berbicara dengan mudah dipahami oleh orang lain dan 

diterima oleh akalnya dengan sesuatu yang sulit di 

mengerti. Ali RA menuturkan nasehat berharga: ”ajaklah 

manusia berbicara dengan sesuatu yang mereka fahami, 

dan tinggalkanlah yang mereka pungkiri (susah di 

fahami), apakah kamu menghendaki apabila Allah dan 

Rasul-Nya didustakan”. 

b. Berbicara dengan manusia dengan Bahasanya. 

Allah swt Berfirman: 

                 

                     

       

Artinya: “ Kami tidak mengutus seorang rasulpun, 

melainkan dengan bahasa kaumnya,supaya ia 

dapat memberi penjelasan dengan terang kepada 

mereka. Maka Allah menyesatkan, siapa yang 

dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada 

siapa yang dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan 



 

 

yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana” (QS. 

Ibrohim : 4). 

Ayat ini menunjukkan bukan sekedar berbicara 

dengan seorang cina dengan bahasa cina, rusia dengan 

bahasa Rusia , akan tetapi maksud yang lebih luas adalah 

orang yang berilmu diajak bicara dengan bahasa mereka 

dan orang awam juga dengan bahasa mereka, orang timur 

di ajak bicara dengan bahasa dan gaya orang timur, barat 

dengan bahasa dan gaya orang barat, dan orang abad 21 

hendaknya dengan  bahasa pada abad 21 bukan bahasa abad 

silam. 

 

 

c. Bersikap Ramah 

Bersikap ramah dan lemah lembut dalam 

menyampaikan perintah dan larangan adalah salah satu 

metode Rasuldalam dakwah yang sangat penting. Ramah 

dan lemah lembut disini bukan hanya pada aspek bahasa 

tetapi, juga memberi kemudahan bukan mempersulit, 

memberi kabar gembira bukan menakut-nakuti. 

d. Melihat tingkatan pekerjaan dan kedudukan syariatnya 

Yang termasuk kategori hikmah adalah 

memperhatikan dan menjaga jenis pekerjaan, nilainya dan 



 

 

legalitas syar‟inya.Kesalahan fatal yang dilakukan oleh 

harokah da‟wah adalah mengabaikan tolok ukur syari‟at 

dalam mmecahkan masalah.  Sehingga mengakibatkan, 

membesar-besarkan masalah yang kecil dan meremehkan 

urusan yang besar, memberatkan hal-hal yang ringan. 

e. Penyampaian shalat setelah mereka memahami Allah 

Termasuk cara hikmah adalah menguatkan ushul 

(pokok) baru Furu‟ Ulama‟ salaf berkata:” siapa yang 

disibukkan dengan sesuatu yang wajib dan meninggalkan 

yang sunnah. Maka orang ini disebut ma‟dzur,sedangakan 

orng yang disibukkan dengan amalan sunnah maka di 

namakan magrur. 

 

f. Gerakan Bertahap 

Cara hikmah lainnya yang harus diperhatikan dalam 

berdakwah, yaitu mengajak manusia secara tadarruj 

(gradual atau bertahap), karena tadrruj sendiri merupakan 

hokum alam, sebagaimana ia merupakan hukum syariat. 

Dikatakan sebagai sunnah alam karena penciptaan 

manusia secara gradual, dari nutfah sampai menjadi 

jabang bayi. Sedangkan sebagai hukum syariat karena 

Allah menyeru Rasulullah saw untuk memperkuat akidah 

dan sendi-sendi akhlak terlebih dahulu. Baru setelah itu 



 

 

perintah ibadah praktis secara dikit demi sedikit. Begitu 

pula dalam laranganpun secara gradual, mulai dari 

pelarangan atas perbuatan-perbuatan yang disepakati  

keburukanya oleh manusia umumnya. 

2. Metode Mauidzoh Hasanah 

Jika cara hikmah adalah mengajak berbicara kepada akal 

agar memaklumi pesan-pesan, maka dakwah dengan cara 

mauidzoh Hasanah adalah mengajak berbicara kepada hati dan 

perasaan agar menyadari dan tergerak untuk bertindak. 

Karena manusia memiliki dua instrument vital yang harus 

kita perhatikan denagn seksama demi meraih hasil yang 

sempurna, yaitu akal dan hati. Akal untuk memahami dan 

mendalami, sehingga mencapai pengetahuan, adapun hati untuk 

merasakan dan menghayati, sehingga timbul kemauan dan 

emosional, rasa suka dan rasa benci. 

Semua manusia membutuhkan dua cara ini, akan tetapi 

metode hikmah lebih cocok untuk mad‟u yang memiliki  

intelektual menengah ke atas, sedangkan mauidzoh hasanah 

untuk orang-orang awam. 

3. Berdialog dengan cara yang terbaik 

Diantara ciri-ciri dari metode dakwah yang digariskan al-

Qur‟an ialah berdialog dengan cara yang terbaik. Dan pada 



 

 

dasarnya dialog dilakukan ketika menghadapi orang-orang 

yang berbeda pendapat. 

Apabila diteliti ayat sebagai salahsatu dalil retorika kita saat 

ini, maka kita dapatkan ungkapan Al Qur‟an yang luar biasa 

hebatnya, (mu‟jiz). Pada kata “ mauidzoh” diikuti kata 

sifat”hasanah” dalam bentuk biasa, karena biasanya 

disampaikan kepada orang yang pada dasarnya setuju dengan 

subtansi pembicaraan.  Adapun kata “mujadalah” diikuti 

dengan isim tafdil yang artinya yang terbaik (ahsan),sebab 

pada umumnya dipakai ketika berhadapan dengan orang yang 

membantah atau tidak setuju dengan pesan yang disampaikan, 

sehingga harus lebih berhati-hati agar dapat diterima dengan 

akal dan hati terbuka. 

Ada beberapa karakter Uslub dakwah yang beliau berikan, 

sebagai bekal bagi juru dakwah, agar dalam dakwahnya 

termenej rapih dan sesuai dengan tahapnya : 

1. Mengajak beriman kepada Allah swt dan tidak 

mengingkari keberadaan manusia 

2. Mengajak kepada wahyu dan tidak menafikkan akal 

3. Menyeru kepada spiritual dan tidak meremehkan 

material 

4. memperhatikan ibadah syar‟iah dan tidak 

melupakan nilai-nilai moral 



 

 

5. Berdakwah guna mengagungkan akidah, menyebar 

toleransi dan kasih sayang 

6. Memikat dengan hal-hal ideal dan realita 

7. Mengajak kepada keseriusan dan konsistensi, dan 

tidak melupakan berhibur dan istirahat 

8. Berorientasi global dan tidak melupakan aksi Lokal 

9. Mencermati modernitas dan berpegang teguh 

kepada orisinalitas 

10. Bersikap Futuristik dan tidak mengingkari masa 

lalu 

11. Memudahkan dalam berfatwa dan menggembirakan 

dalam berdakwah 

12. Mengumandangkan ijtihad dan tidak melampaui 

batasan permanen 

13. Menolak gerakan terorisme yang terlarang dan 

mendukung jihad yang disyariatkan 

14. Mengukuhkan  eksistensi wanita dan tidak mengikis 

martabat laki-laki 

15. Melindungi hak-hak kaum minoritas dan menolak 

arogansi kaum mayoritas 

  Dalam kitab beliau yang berjudul” As Shohwah al Islamiah minal 

muwahiqoh Ila Rusydi” atau diterjemahkan “ Kebangkitan Gerakan islam 

Dari Masa Transisi menuju kemenangan” beliau menuliskan  sepuluh 



 

 

langkah menuju kematangan kebangkitan islam, yang hendaknya pada 

saat ini, dijadikan acuan dan metode dakwah oleh para da‟i dan mulai 

melakukan perubahan untuk mencapai kematangan ummat. Sepuluh 

langkah tersebut adalah  : 

a. Mengubah dari formal dan simbol menuju hakikat dan subtansi 

b. Dari pembicaraan dan polemic menuju penerapan dan 

perbuatan 

c. Dari sikap sentimental dan emosional menuju sikap yang 

rasional  

d. Dari orientasi ke masalah cabang dan sekunder menuju masalah 

pokok dan primer 

e. Dari menyulitkan dan ancaman menuju kemudahan  dan kabar 

gembira 

f. Dari kejumudan dan taklid menuju ijtihad dan pembaharuan 

g. Dari fanatisme dan eksklusifisme menuju toleransi dan 

inklusifisme 

h. Dari sikap berlebihan dan meremehkan menuju moderatisme 

i. Dari kekerasan dan kebencian menuju kelemah lembutan dan 

rahmah 

j. Dari ikhtilaf dan perpecahan menuju persatuan dan solidaritas 

5. Wasilah Dakwah 



 

 

Dalam dakwah seorang da‟i hendaknya menggunakan wasilah 

dalam dakwah, karena ia adalah sebagai kendaraan yang akan 

mempercepat tercapainya tujuan. Ada beberapa wasilah dakwah: 

a. Wasilah Pendidikan 

 Wasilah pendidikan sangat berperan penting dalam 

pencapaian tujuan da‟wah. Sehingga harus mendapat perhatain 

serius oleh para da‟i.  

1. Pendidikan Islam bukanlah semata-mata pengetahuan 

agama Islam yang diajarkan dan menyangkut agama saja, 

akantetapi pendidikan yang menggarap dan menyentuh otak 

dan kalbu, dengan tujuan terbentuk akal islami, jiwa Islami 

dan pribadi Islami. 

2. Janganlah jam-jam pelajaran agama itu dijadikan satu-

satunya medan pendidikan agama, namun hendaknya 

semua materi ilmiah dan sastra memiliki andil dalam 

pendidikan Islam 

3. Sesungguhnya pendidikan islam tidak hanya terbatas dalam 

kelas, hendaknya lembaga pendidikan menjadikan semua 

kegaiatan untuk sarana pendidikan Islam 

4. Sesungguhnya kegiatan ilmiah dalam pendidikan memiliki 

pengaruh paling depan, maka harus mendapat perhatian 

serius, seperti sholat jama‟ah. 

5. Sesungguhnya pendidikan Islam bukan terbatas disekolah 



 

 

saja, akan tetapi hendaknya meluas pada materi-materi 

ekstra kurikuler, seperti Tour ilmiah, kepanduan dan lainya. 

b. Wasilah Politik 

 Dalam dunia politik abad ini ada istilah partai politik yang 

diakui atau tidak menjadi sebuah pemikiran bagi ummat Islam 

dalam menjalankan dakwah demi menegakan Islam.  

Akan tetapi ada dua syarat dalam menggunakan wasilah ini : 

1. Harus mengakui Islam, baik akidah maupun syari‟at 

serta tidak memusuhi atau menolaknya, meskipun partai 

itu memiliki ijtihad khusus dalam pemahamanya di 

bawah pancaran dasar-dasar pokok ilmiah yang 

telahditetapkan 

2. Tidak berbuat untuk kepentingan kelompok-kelompok 

yang memusuhi islam dan ummatnya, apapun nama dan 

di manapun tempatnya. 

 Dengan demikaian, tidak ada satu partaipun boleh didirikan 

untuk menyeru kepada atheisme, libertinisme atau anti agama atau 

menyerang semua agama samawi secara keseluruhan, atau agama 

Islam khususnya, atau meremehkan kesucian Islam, baik akidah, 

syariah, Al Qur‟an, maupun nabinya . 

c. Wasilah Ekonomi 

 Ekonomi sangatlah urgen dalam dakwah Islam, sehingga ia 

menjadi salahsatu wasilah sangat effektif dalam dakwah. Seperti 



 

 

wasilah yang lain dalam mencapai tujuandakwah tidak 

diperbolehkan menggunakan wasilah yang haram, maka ekonomi 

disini adalah eonomi islam . Ada tiga landasan ekonomi islam 

untuk menjadi standar oprasional yaitu Ekonomi ilahiah, 

ekonomi berbasis ahlak, dan ekonomi berbasis kemanusiaan dan 

pertengahan. 

 Seorang dai hendaknya menggunakan wasilah ekonomi ini 

dengan effektif, dengan melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Membuat Planning 

2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan menempatkanyadengan tepat 

3. Memfungsikan asset yang ada dengan sebaik-

baiknya 

4. Koordinasiantar sector-sektor produsi 

5. Mengembangkan kekayaan financial. 

d. Wasilah Sosial 

 Dakwah dengan wasilah sosial sangat berpengaruh besar, 

karena dakwah model inilah yang paling berkesan, dan dengan 

wasilah inilah para misionaris berhasil memurtadkan ummat 

Islam. Sehingga dalam hal ini da‟i hendakya inten dalam wasilah 

ini dengan tujuan: 

1.  Menghapuskan air mata penderitaan 



 

 

2. Membuka jepitan derita orang yang terdzalimi oleh 

system, 

3. Membantu orang yang miskin dan fakir yang memiliki 

keluarga banyak, 

4.  Megajari orang yang bodoh, 

5.  Memberi perlinbdungan orang asing, dan masih banyak 

lagi peluang dakwah dalam kehidupan sosial. 

e. Wasilah Seni  Budaya 

 Islam adalah agama yang realistis dan positif, karenaia 

berinteraksi dengan manusia secara menyeluruh, jasmaninya, 

ruhaninya, akal dan perasaannya. Danm islam menuntut manusia 

agar ia memenuhi seluruh kebutuhanya selamadalam batas-batas 

yang adil dan seimbang. 

 Apabila olah raga itu berfungsi untuk menyegarkan tubuh, 

ibadah untuk menyegarkan ruhani, ilmu untuk menyegarkan akal, 

mak seni berfungsi untuk menyegarkan perasaan. Dan yang 

dimaksud seni disini adalah seni yang mengangkat martabat 

manusia, bukan yang menjatuhkanya. 

 Sehingga seni dan budaya dalam masyarakat ini bisa 

dimanfaatkan sebagai sarana dakwah, selama seni dan budaya 

tersebut tidak bertentangan dengan agama islam. Sehingga islam 

tidak dianggap kaku, ekstrim oleh masyarakat. 

f. Wasilah Jihad 



 

 

 Islam memerintahkan jihad kepada kaum muslimin, 

sebagaimana memerintahkan sholat, zakat, puasa dan haji. Jihad 

adalah salah satu tanda keimanan seseorang, Sebab Islam tidak 

mewajibkanya kecuali untuk membela diri dan sebagai jaminan 

bagi keberlangsungan dakwah, sebagai pencegah terjadinya 

fitnah dan ssebagai alat untuk menolong orang-orang yang 

dilemahkan, serta sebagai pelajaran bagi orang-orang yang 

congkak dan sombong. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa 

jihad adalah fardhu kifayah untk ummat Islam demi menebarkan 

dakwah, an fardhu „ain demi mempertahankandiri dari serangan 

orang-orang kafir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS KONSEP DAKWAH ‘Â’IDH AL-QORNÎ  

DALAM PEMBINAAN PEMUDA ISLAM 

 

 

Setelah BAB III di jelaskan konsepsi dakwah DR. „Â‟idh Al-Qornî, 

mengenai beberapa persoalan dakwah, maka pada bab ini akan dikemukakan 

analisa untuk mengetahui corak pemikiran dakwah beliau. 

Dalam beberapa masalah dakwah yang beliau bahas, yang penulis berhasil 

menyusunnya dalam beberapa tulisan beliau yang terurai dalam beberapa kitab, 

konsep dakwah beliau tentang pengertian dakwah, anasir dakwah yang terdiri dari 

da‟i, mad‟u, maddah, uslub dakwah, dan  wasilah, sebenarnya secara umum 

tidaklah terlalu ada perbedaan dengan konsep dakwah para ulama‟, akan tetapi 

ada satu keistimewaan konsep beliau adalah konsep dakwah yang dikhususkan 

untuk para pemuda Islam sehingga banyak para pemuda yang suka dengan konsep 

dakwah beliau. 

Dalam hal ini penulis ingin menganalisis konsep beliau satu persatu dengan 

cara mengkomperasikan dengan konsep dakwah lain. 

A. Pengertian Dakwah 

 “Dakwah di jalan Allah swt adalah mengajak manusia kepada agama Allah, 

mengikuti petunjuk-Nya, memberlakukan aturan Nya di atas bumi, serta 

mentauhidkan Allah swt dalam ibadah, minta pertolongan dan ketaatan. 

Berlepas diri dari semua taghut yang ditaati selain Allah, membenarkan apa 

yang dinyatakan benar oleh Allah dan menyalahkan apa yang dinyatakan 

salah, menyuruh pada kebaikan, mencegah kemungkaran dan berjihad di jalan 

Allah” 

Definisi dakwah diatas adalah sebuah kompilasi dan akumulasi dari 

beberapa devinisi dakwah yang cenderung ijmali (global) dan terkadang juz‟i 

(parsial). Seperti devinisi yang diajukan oleh Ahmad Hasyimi :”mengajak 

orang lain untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syari‟at islam yang 

terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah”
83

 Abdullah bin 

Qosim al Wasyli memberikan pengertian dakwah” Dakwah secara bahasa 
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berarti panggilan dan seruan”. Sedangkan secara terminology beliau 

menyatakan” Dakwah Islam adalah menyeru seluruh manusia dalam rangka 

merealisasikan penghambaan manusia yang bersih hanya kepada Allah swt 

saja.
84

 Allah berfirman” 

                               

       

Artinya: Katakanlah “ Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang 

mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. 

Maha suci Allah dan aku bukantermasuk orang-orang yang musyrik  

(QS. Yusuf : 108) 

Ummu Yasmin berpendapat” Dakwah adalah mengajak kepada 

agama Allah swt dengan hikmah,  mauidzoh hasanah, dan mujadalah ahsan 

sampai mereka mengingkari taghut dan mengimani Allah swt, dan 

mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliah menuju cahaya dienul Islam”
85

 

 

B. Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah pada Bab III pada hakikatnya adalah hasil 

pengamatan penulis dari karya beliau, dan penulis kaitkan pada unsur dakwah 

secara umum, karena dalam kitab-kitab beliau secara emplisit mengarah 
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kepada unsur-unsur tersebut, walau tercecer tidak tertulis dalam satu buku. 

Dalam unsur dakwah tersebut bisa dianalisis ; 

1.  Da‟i  

Secara terminologi da‟i menurut „Â‟idh Al-Qornî adalah 

pejuang pembaharuan dan pengusung reformasi yang cenderung 

memberikan kemudahan dalam mengajarkan ilmu dan bedakwah.
86

 

Kata-kata yang mereka gunakan dalam menyampaikan dakwah sangat 

mudah dicerna dan sangat jelas, sehingga orang awam pun sangat 

tertarik untuk memahaminya, apalagi para pemuda terpelajar. Mereka 

mengemukakan dalil dari al-Qur‟an, Sunnah dan ucapan-ucapan para 

ulama salaf.Mereka menyampaikan dalil-dalil itu dalam bahasa yang 

mudah dan mengalir. 

Da‟i adalah Faktor utama yang memiliki keistimewaan tertentu 

dalam gerakan dakwah.
87

 Dalam hal ini da‟i adalah sebagai Idaroh 

(manager), penanggung jawab administrasi, Manhaj, al Kitab, Al-

mualim, Diatas pundaknyalah semua beban itu ada. 

Melihat dari definisi diatas maka seorang da‟i adalah pribadi 

yang ideal, benar-benar memiliki kafa‟ah yang konprehensip, karena 

dia memiliki tugas yang teramat kompleks. Akan tetapi bila kita cermati 
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definisi tersebut, akan mampu melemahkan semangat dakwah ummat 

Islam yang belum mampu menjadi pribadi ideal untuk berdakwah. 

Seorang da‟i atau muballigh idealnya harus memiliki jiwa 

dinamis yang penuh semangat dan menjiwai setiap kata yang 

dilontarkannya.Kata-kata dan ungkapan yang diucapkannya harus 

mengalir bagaikan air yang membangkitkan kesejukkan dan pengaruh 

kepada orang-orang yang mendengarkannya. Sebab jiwa dingin yang 

tidak menyejukkan tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. 

Sikap optimis seorang da‟I terhadap apa yang ia katakan merupakan 

pintu utama menuju kesuksesan dalam berdakwah.
88

 

Sedangkan dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim, 

.sebagaimana Muhammad Natsir menyatakan, ketika mengomentari 

surat al Ashr:” Dari ayat-ayat dan hadist, dapatlah diambil kesimpulan, 

bahwa dakwah dalam arti yang luas adalah kewajiban yang harus 

dipikul oleh tiap-tiap muslim dan muslimah.Tidak boleh seorang 

muslim dan muslimah menghindarkan diri darinya”
89

 

Ibnu Qoyyim mendevinisikan dakwah,dengan mengulas kata  

Da‟i disandarkan dengan kata Ilallah , maksudnya adalah seorang yang 

selalu menyeru kepada agama Allah, beribadah Kepada-Nya, 

berma‟rifat dan mahabbah kepada-Nya. Da‟i adalah orang yang 

                                                 
88

‘Â’idh Al-Qornî, memahami semangat zaman, (jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 

2006), Cet. Ke-1, hlm. 41 

89
 Muhammad Natsir, Fiqhud Da’wah, (Jakarta :Yayasan Cipta Selekta, 1996),  hlm. 109 

 



 

 

berusaha untuk mengajak manusia dengan perkataan dan perbuatannya 

kepada Islam, menerapkan manhaj-Nya, memeluk aqidah-Nya dan 

melaksanakan syari‟at-Nya. 

Untuk meraih kesuksesan dalam da‟wah maka seorang da‟i 

harus memiliki tiga senjata: 

1. Senjata iman 

Menurut „Â‟idh Al-Qornî apalah artinya dunia tanpa 

iman, apalah artinya seorang da‟i yang menyampaikan 

dakwah tanpa mempersenjatai dirinya dengan iman dapat 

dipastikan ia akan celaka dalam hidupnya. 
90

Ibarat mobil, 

iman adalah setirnya. Jika sebuah mobil tak bersetir dapat 

dibayangkan mobil itu akan belok ke kiri, kekanan dan 

akhirnya akan terjungkir juga. 

Senjata iman adalah pekerjaan jiwa yang merasuk 

wilayah yang paling dalam, yang sekelilingnya di liputi oleh 

pengetahuan, kemauan dan hati nurani. Seorang da‟i 

hendaklah  antara lisan dan perbuatan seimbang dan sesuai. 

Hal ini juga dinyatakan oleh KH. Ruslan Effendi : ”Mereka 

adalah para da‟i, da‟i itu bukan hanya sekedar mengucapkan 
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namun mereka juga mengamalkan bahkan mereka istiqomah 

dan berani mengikrarkan dirinya Innani Minal Muslimin”. 
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Seorang dai harus memiliki bekal keyakinan yang 

mantap, yaitu yakin terhadap firman-firman Allah, sabda-

sabda Rasulullah SAW, yakin bahwa Allah SWT akan 

membela dan memenangkan orang yang beriman, yakin 

bahwa kesukaran itu diikuti kemudahan dan kesempitan itu 

diikuti kelapangan, yakin bahwa ujian adalah proses 

kemenangan, Sehingga akan melahirkan jam‟ah dakwah yang 

berkeyakinan, yaitu gerakan yang tegar dan kokoh, meskipun 

ditimpa ujian dan guncangan yang silih berganti, ia tidak 

terpengaruh olehnya.
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Da‟i seperti inilah yang akan menjadi tauladan, baik 

perkataanya ataupun perbuatanya. Karena da‟i yang hanya 

mampu berbicara tapi tidak mengamalkan bagaikan orang 

yang mengajak kesurga dengan kata-katanya tapi mengajak 

ke neraka dengan amalnya. Perbuatan ini adalah salah satu 

dosa besar, sebagaimana firman Allah: 
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Artinya:  Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 

mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.( Q.S 

As Shaff :3) 

2. Senjata Akhlak 

 Para da‟i hendaklah senantiasa selalu menjaga persatuan 

dan ukhuwah, karena hal inilah yang pada era ini sangat 

penting dan perlu di perhatikan dan di amalkan oleh da‟i. 

dalam hal ini ada beberapa akhlak yang hendaknya di 

realisasikan untuk menjadikan ummat ini kuat: 

a. Ikhlas Karena Allah Dan Terbebas Dari Nafsu. 

b. Meninggalkan fanatisme terhadap individu, madzhab 

dan golongan. 

c. Berprasangka Baik Kepada Orang Lain. 

d. Tidak Menyakiti Dan Mencela. 

e. Menjauhi Jidal Dan Permusuhan Sengit. 

f. Dialog Dengan Cara Yang Lebih Baik. 
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Seorang da‟i hendaklah menjadi sosok orang yang sangat 

arif, dan mengharap kesatuan hati pada ummat ini walaupun 

berbeda pendapat. 

Syaikh Maulana Muhammad zakaria al kandlawi juga 

menuliskan dalam kitabnya, fadhoil a‟mal sebagai bekal juru 

dakwah jama‟ahnya, secara ringkas penulis kutip inti sarinya : 
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a. Berda‟wah dengan harta sendiri. 

b. Menghormati saudara terutama yang lebih lama. 

c. Tawadhu‟ terhadap orang awam. 

d. Menghindari bicara kosong, ghibah ataupun yang lain. 

e. Mencari penghasilan yang halal. 

f. Tidak menyinggung masalah khilafiah, lebih 

menekankan pada tauhid dan hokum Islam. 

g. Semua amalan harus ikhlas.
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Begitu juga Syaikh Muhammad Al-Ghazali memberikan 

tiga sifat dasar da‟i: 

a. Setia kepada kebenaran. 

b. Menegakakan perintahkebenaran. 

c. Menghadapi semua manusia dengan kebenaran
95

 

Dalam hal ini ada satu ahlak yang sangat mendasar yang 

harus dimiliki seorang dai yaitu akhlak berbicara, karena 

disinilah faktor utama seorang da‟i. Said Hawa memberikan 

beberapa kaidah berbicara agar selamat: 

a.   Dia tidak berbicara kecuali dengan cara yang baik. 

b.   Dia tidak akan berbicara kecuali yang ada artinya. 

c.   Sebelum berbicara hendak berintropeksi diri. 
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d. Memisahkan diri dari orang yang mengolok-olok 

dalam kebatilan. 

e. Tidak mengandalakan perdebatan dan perbantahan, 

tapi penjelasan kebenaran. 

f. Tidak memperberat diri dengan memfasihkan 

(tafasuh) pembicaraanya. 

g.   Tidak mengutuk, mencela dan berkata kotor. 

h. Tidak berbicara kecuali yang difahami lawan 

bicaranya. 

i. Menjaga rahasia orang islam dan tidak 

menyebarkanya. 

j. Selalu komitmen kepada kebenaran dan tidak 

berdusta. 

k. Tidak memuji orang lain di depanya karena akan 

menyebabkan riya‟. 

l. Berbicara dengan keilmiahan dan memiliki bobot 

yang tinggi. 
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3. Senjata Ilmu 

Seorang da‟i hendaknya sangat perhatian sekali 

dalam masalah ilmu, sehingga ia akan mampu 

menyampaikan dakwah dengan benar dan berkualitas. 
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Hendaknya seorang da‟i memiliki beberapa 

pengetahuan dibawah ini: 

h. Tsaqofah Islamiah (Pengetahuan Islam). 

i. Tsaqofah At-Tarikhiah (Pengetahuan Sejarah). 

j. Tsaqofah Al adabiah wa Al Lughowiyah (Pengetahuan 

Sastra dan Bahasa). 

k. Tsaqofah Insaniah (Pengetahuan Humaniora). 

l. Tsaqofah Al ilmiah (Pengetahuan Ilmiah). 

m. Tsaqofah al Waqi‟iah (Pengetahuan Realita ). 

Dengan enam tsaqofah itulah seorang da‟i akan 

mampu melaksanakan dakwahnya dengan baik, karena ke-

enam ilmu itu sangat berkaitan yang tak mungkin 

dipisahkan satu sama lain, sehingga dakwah bukan hanya 

mengedepankan idealisme akan tetapi juga melihat realita, 

sehingga akan muncul kebijaksanaan dan pendapat yang 

seimbang antara idealisme dan realita. 

„Â‟idh Al-Qornî juga menuliskan, bahwa bekal da‟i 

dalam melaksanakan tugas dakwahnya adalah: 

a. Faqihan fiddinihi. 

b. Faqihan fi „Ibadatihi. 

c. Faqihan Fi Ta‟lifihi. 

d. Faqihan fi da‟watihi 

e. Bahasa Al Qur‟an. 



 

 

f. Bahasa pengantar. 
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Dengan ilmu-ilmu di atas seorang da‟i tidak akan 

mudah menghakimi mad‟u, memfonis, atau hanya sekedar 

menyampaikan ilmu, dan memperagakannya tanpa bisa 

difahami ummat.  

 Syaikh Said hawa juga menuliskan dalam kitab 

“jundullah” bekal intelektual da‟i adalah hendaknya 

memahami: 

1. Ustuslutsalasah. 

2. Al Qur‟an. 

3. Assunah. 

4. Ilmu Ushul Fiqih. 

5. Aqidah, Ahlak dan Fiqih. 

6. Sejarah ummat Islam. 

7. Ilmu Bahasa Arab. 

8. Deislamisasi. 

9. Studi Islam Modern. 

10. Fiqih dakwah dan gerakan. 
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 Dengan tiga senjata tersebut diharapkan  akan 

mampu membentuk seorang da‟i yang bekarakter dan peka 
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terhadap problematika ummat. Syaikh Musthafa masyhur 

menyebutkan ciri utama da‟i adalah: 

 “ Seorang mujahid yang berjuang dan berjihad, atau 

seorang da‟i harus memiliki tingkat pemahaman 

yang tinggi terhadap agamanya, pemahamannya 

yang menyeluruh, lengkap dan orisinal terhadap 

kitabullah dan sunnaturrasul. Dan ia harus memiliki 

keikhlasan yang besar untuk menjadi laskar dakwah, 

aqidah dan ideology, bukan laskar yang hanya 

mengejar keuntungan dan tujuan materi semata-

mata. Ia akan mengutamakan kerja daripada hanya 

berkata. Apa yang ia katakan itulah yang ia 

kerjakan, setelah lebih dahulu mengenal secara pasti 

jalannya dan mengikhlaskan niatnya karena Allah 

semata. Ia bertekad berdakwah  dan membebaskan 

dirinya dari segala prinsip selain Islam dan dari 

manusia yang tidak menyetujui dakwah islam. 

Kemudian menyiapkan diri dan menyediakan 

dirinya untuk berjihad di jalan Allah demi 

meninggikan kalmullah dengan mengorbankan 

segala yang dimilkinya berupa jiwa dan harta, waktu 

dan usaha.”
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 2. Mad‟u 

  Beberapa karakter mad‟u: 

l. Masyarakat yang berakidah dan beriman. 

m. Masyarakat yang hidup suasana ritual agama dan ibadah. 

n. Masyarakat yang Memiliki pemikiran dan pemahaman . 

o. Masyarakat yang memiliki cita rasa dan selera. 

p. Masyarakat yang berakhlak (bermoral) dan bertata krama. 

q. Masyarakat yang memiliki kesopanan dan tradisi. 

r. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai prikemanusiaan 
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(humanisme). 

s. Masyarakat yang tegak padanya Hukum dan perundang-

undangan. 

t. Masyarakat yang berperekonomian dan berharta kekayaan. 

u. Masyarakat yang professional dalam hal permainan dan seni 

budaya. 

v. Masyarakat yang memuliakan wanita.  

Itu semua adalah masyarakat secara umum, yang sudah terdidik 

dengan baik. Akan tetapi ketika kita melihat realita abad ini ummat 

Islam sebagai mad‟u tipe ummat mustajabah, mengidap banyak sekali 

penyakit, di antaranya adalah : 

1. Da‟ful Aqidah (lemah Akidah). 

2. Da‟fu At  Tarbiyah (Lemah pendidikan). 

3. Da‟fu At Tsaqofiah (lemah Pengetahuan). 

4. Da‟ful Ad Da‟wah (lemah dakwah). 

5. Da‟fu at Tanzim (pengorganisasian). 

6. Da‟fu Al Akhlaq (lemah Akhlak). 
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Inilah kondisi ummat sekarang ini yang harus di angkat dari 

kelemahanya menuju ummat yang ideal seperti di atas, tidak ada jalan 

lain untuk mengangkat ummat itu kecuali dengan cara melakukan 

dakwah harokiah. 
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3. Maddah 

  Materi dakwah sangatlah penting dalam dakwah, banyak para da‟i 

mengalami kesulitan dalam menentukan materi dakwah. Sehingga 

dakwah yang dilakukan tidak sistematis dan akhirnya tidak 

menghasilkan output dakwah yang optimal. 

  Dalam buku “Retorika Islam” ada tiga materi yang menonjol yang 

hendaknya di sampaikan, yaitu Akidah, Fiqih Ibadah dan Akhlak. 

Ketiga materi ini menunjukan materi praktis dan pokok, tanpa 

menafikan materi yang lain dan dalam menentukan materi beliau lebih 

mengutamakan mayoritas umat, bukan yang minoritas. Akan tetapi 

jika yang mayoritas adalah orang yang jauh dari akidah maka 

hendaknya prioritaskan materi akidah dari materi yang lain. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Munir Al Ghodban dalam 

manhaj haroki” Ideologi kaum kuffar dan taghut telah mendominasi 

kehidupan manusia, karena itu perbaikan dan pembinaan aqidah yang 

benar harus di laksanakan secara terang-terangan”
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4. Uslub Dakwah 

Dalam menentukan uslub dakwah seorang da‟i dapat mengambil 

pesan moral dari Al Qur‟an, surat An Nahl ayat 125: 
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Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 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.” 

 Dari ayat diatas memberikan tiga konsep utama dalam 

uslub dakwah, yaitu dengan hikmah, mauidzoh hasanah dan mujadalah 

ahsan.  

Bila dianalisis tiga konsep metode inilah yang hendaknya di 

jabarkan dalam kehidupan dakwah, sehingga akan mampu 

menghasilkan nilai dakwah yang baik, sebagaimana keberhasilan para 

salafusshalih terdahulu. 

Dalam hal ini penulis akan tuliskan beberapa konsep uslub 

dakwah para ulama dalam menyampaikan dakwahnya dan merekrut 

mad‟unya: 

a. Syaikh Muhammad Ahmad ar-Rasyid memberikan sepuluh 

metode seni dalam merekrut ummat : 

1. Menyempurnakan bekal tarbawi yang telah ada yang 

ditinggalkan watak-watak masyarakat kepada individu. 



 

 

2. Membekali da‟i dengan selebaran-selebaran inisiatif, 

bagi yang susah memulai dakwahnya kepada mad‟u. 

3. Prakarsa da‟i untuk berbicara sesuai kebutuhan mad‟u. 

4. sering menyebutkan alasan-alasan realita tentang 

kewajiban amal jama‟i. 

5. Mengambil dari setiap mad‟u sesuai kemampuanya, dan 

memberi kepadanya sesuai kebutuhannya. 

6. Meredakan perseteruan mad‟u dengan keluarganya. 

7. Mengusahakan keseimbangan waktu kegiatan umum 

dengan waktu berdiam diri di masjid. 

8. Meringankankegemaran mad‟u dalam memperbanyak 

koleksi buku-buku Islam. 

9. Mengajak madu untuk sabar dan tekun dalam 

melaksanakan peranya sebagai da‟i 

10. Mendata potensi-potensi kebaikan (baqiyatul khoir) 

yang masihtersisa dalam masyarakat melalui berbagai 

khalwat pembangkitan ingatan.
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b. Dr. Irwan Prayitno 

Beliau menuliskan dalam bukunya: 

“Dakwah yang benar dan betul adalah dakwah yang 

bertahap mengikuti situasi dan kondisi mad‟u di mana 
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tahapan tersebut secara umumnya dapat dibagi kepada tiga 

tahap yaitu tahap penerangan (ta‟rif), tahap pembinaan 

(takwin) dan tahap pelaksanaan (tanfidz). Dakwah dimulai 

dengan memperkenalkan, menggambarkan ide (fikroh) dan 

mneyampaikan kepada khalyak ramai sertalapisan 

masyarakat. Hasil dari dakwah ini ditingkatkan kepada 

marhalah berikutnya dalam bentuk pembinaan dengan cara 

memilih pendukung dakwah serta mendidiknya. Mereka 

yang telah terbina tersebut digerakkan untuk mencapai 

tujuan.”
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c. Syaikh Musthafa Masyhur  

Beliau mengomentari surat an-Nahl 125, dalam masalah 

uslub dakwah ini: 

“Seorang Da‟i Islam harus memahami tingkat dan kedudukan 

mad‟u dan berbicara dengan mereka sesuai dengan tingkat 

kecerdasanya, karena dengan itu akan memudahkan 

merekauntuk menyambut apa yang diserukanya dan mereka 

tidak bosan mendengar ucapan seorang da‟i. 

Beliau melanjutkan: 

“Dan yang paling pokok , seorang da‟i dalam melancarkan 

dakwahnya harus terlebih dahulu menekankan masalah akidah 

sebelum membicarakan furuiyah, atau kewajiban-kewajiban 

yang harus dilaksanakanya.. Aqidah ini dimulai dengan 

beriman kepadaAllah SWT sampai pada ketetapan bahwa 

Islam adalah satu-satunya jalan hidup yang lengkap dan 

sempurna. Memulai hidup secara Islami, membangun dan 

mendirikan pemerinahan Islami adalah suatu kewajiban bagi 
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tiap-tiap muslim. Seluruh ummat Islam berkewjiban 

mewujudkanya, hingga semua itu benar-benar menjadi suatu 

kenyataan di muka bumi. Aqidah Islamiah merupakan asas 

pembentukan pribadi Islami, dan inilah yang mendorong 

penganutnya bangkit dan mendukung segala konsekwensi 

dakwah, baik umum maupun khusus dengan segala macam 

potensi, kekuatan dan tekad penuh, rela dan ikhlas”. 
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d. Ahmad Hasyimi 

Dalam masalah ini Ahmad Hasyimi mengomentari 

surat An Nahl ayat 125 -128 : 

                        

                          

        ,               

             ,          

                , 

               

Artinya: “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan 

hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah 

dengan mereka dengan cara yangbaik. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

sesat dari jalan Nya dan dialah yang lebih 

mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.  
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Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan 

balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan 

kepadamu. Tapi jika kamu bersabar, sesungguhnya 

itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar 

Dan bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu 

semata-mata dengan pertolongan Allah dan 

janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran 

mereka dan jangan pula bersempitdada terhadap tipu 

daya ang mereka rencanakan” 

Ayat-ayat tersebut di atas meletakkan garis 

kebijaksanaan dakwah yang jelas dan tegas sekali, yaitu : 

1. Dakwah harus dilakukan dengan hikmat, pelajaran yang 

indah dan perdebatan yang terbaik. 

2. Sikap keras musuh boleh dilawan dengan sikap yang 

setimpal, tetapi kalau bersabar, tahan menderita itu 

lebih baik. 

3. Kekejaman dan kepalsuan musush tidak usah 

menyebabkan berduka cita dan bersempit dada, karena 

Allah selalu bersama orang yang bertaqwa. 
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Muhammad Izzah Duruzzah menekankan, jika dakwah 

Islamiah ingin berhasil baik harus diikuti sepenuhnya, yaitu 
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hikmah, mauidzoh hasanah, hujjah dan jadal dengan cara yang 

sebaik-baiknya. Sekali tidak boleh keluar dari garis ini, kecuali 

sekedar mengimbangi sikap lawan yang didakwahkannya, 

itupun dengan mengutamakan ketahanan, kesabaran dan sopan 

santun.
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e. Muhammad Natsir 

Dalam hal ini Muhammad Natsir mengutip pendapat 

syaikh Muhammad Abduh dalam masalah uslub dakwah, 

beliau menyimpulkan dari ayat Al Qur‟an diatas (surat An Nahl 

125), bahwa dalam garis besarnya, ummat yang dihadapi 

seseorang pembawa da‟wah dapat dibagi tiga golongan, yang 

masing-masingnya harus dihadapi dengan cara berbeda : 

a. Ada golongan cerdik cendikiawan yang cinta 

kebenaran, dan dapat berfikir secara kritis, cepat dapat 

menangkap arti persoalan. Mereka ini harus dipanggil 

dengan “hikmah” yakni dengan alasan-alasan, dengan 

dalil dan hujjah yang dapat diterima oleh kekuatan 

akal mereka. 

b. Ada golongan awam, orang kebanyakan yang belum 

dapat berfikir secara kritis dan mendalam, belum 
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dapat menangkap pengertian yang tinggi-tinggi. 

Mereka ini dipanggil dengan “mauidzoh hasanah” 

dengan anjuran dan didikan yang baik-baik, dengan 

ajaran-ajaran yang mudah difahami. 

c. Ada golongan yang tingkat kecerdasanya di antara 

kedua golongan tersebut, belum dapat di capai dengan 

“Hikmah” dan tidak sesuai pulabila dilayani seperti 

golongan awam, mereka suka membahas sesuatu, 

tetapi hanya dalam batas tertentu, tidak sanggup 

mendalam.
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Demikian Syaikh Muhammad Abduh berpendapat , 

kesemuanya dapat di disimpulkan dengan hadits nabi: 

Artinya:” Berbicaralah kepada manusia menurut kadar 

aqal mereka masing-masing” (HR. Muslim) 

 Ada beberapa devinisi hikmah yang menarik, dari 

Muhmmad Nasir: 

” Hikmah bertemu, berupa kemampuan memilih saat yang 

tepat untuk melangkah, kemampuan mencari kontak dalam 

alam pikiran guna dijadikan titik tolak, kemampuan 

memilih kata dan cara yang tepat, sesuai dengan pokok 

persoalan, sepadan dengan suasana serta keadaan orang 
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yang dihadapi. Hikmah ini menjelma berupa, qoulan 

sadida, qoulan ma‟rufa, qoulan baligho, hajrun jamil, 

uswah hasanah dan lisanul hal.‟‟
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 Dari beberapa pendapat di atas bisa dilihat bahwa, semuanya 

kembali kepada ayat Al Qur‟an surat An-Nahl tersebut. Dengan landasan 

inilah Dr. „Aidh al-Qarni berdakwah, menulis buku ataupun fatwanya 

selalu melihat tiga aspek ini, yang beliau jabarkan dalam beberapa kaidah, 

inilah yang membuat beliau sangat digandrungi oleh kalangan pemuda 

Islam. 

5. Wasilah  

DR. „Aidh al-Qarni dengan konsep dan metodenya dalam 

membina pemuda Islam menggunakan semua aspek pendekatan 

dakwah yang begitu relevan, di antaranya wasilah pendidikan, politik, 

ekonomi, sosial, seni budaya dan jihad.  

Pendekatan dakwah itu beliau dapatkan dari hasil menganalisis 

media dan sarana dakwah dalam Al Qur‟an: 

a. Dakwah melalui mimbar dan khithobah, kedua cara ini adalah 

media yang paling tua dalam dakwah, akan tetapi hal ini tertera 

dalam Surat Al Jum‟ah ayat 9 -11.  

b. Qalam dan kitabah, kedua cara ini tersirat dalam surat al 

Qolam, dan dari sinilah adanya misi rasul untuk memberantas 

buta huruf, Sehingga dengan landasan ini menjadi sebuah 
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keharusan bafgi juru dakwah, hendaknya ada yang membidangi 

“publistik” dan tulis menulis. 

c. Masrah dan Malhamah, atu sering disebut drama, ini tersirat 

dalam Al qur‟an, kadang sifatnya pementasan dan pendramaan, 

agar lebih meresap dan berkesan. Hal ini bisa dilihat dalam 

surat  at Takwir, Al Insyiqoq dan Al buruj. Sehingga disini 

perlu adanya yang membidangi aspek ini, sehingga sinetron 

dan drama bukan berisi ma‟siat tapi nilai-nilai dakwah 

d. Seni Bahasa dan seni suara, dalam hal ini sudah jelas bahwa Al 

Qur‟an adalah kitab yang paling tinggi seni bahasanya, dan 

dianjurkan untuk memperbagus bacaan. Sehingga dengan 

meruju‟ pada hal ini hendaknya ada yang mendalami ilmu 

sastra, sehingga muncul seniman muslim yang selalu membawa 

misi dakwah dalam seninya. 

Di mata para pemuda yang telah mengikuti pembinaan A‟idh al- 

Qorni, beliau mampu berkiprah dalam kehidupan ini, tidak menjadikan 

arena dakwah menjadi sempit, dan kaku, karena semua itu adalah fitrah 

manusia yang hendaknya dipenuhi. DR. A‟idh al-Qarni merupakan 

seorang da‟i yang tidak membatasi diri dalam satu wasilah dakwah saja. 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Konsep Dakwah 

‘Â’idh Al-Qornî Dalam Pembinaan Pemuda 

1. Faktor Agama 



 

 

Islam adalah spiritnya moderat, sebagaimana yang diungkap Al 

Qur‟an; 

                     

                          

                         

                          

    

Artinya:”Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu ummat islam, 

ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas 

perbuatanmanusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi 

atas perbuatan kamu” ( Q.S Al Baqoroh: 143) 

 Begitu juga dalam salah riwayat bahwa Rasulullah pernah 

bersabda:” Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena 

sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kalian binasa karena 

sikap mereka yang berlebih-lebihan dalam agama” 

Ayat dan hadis di atas menunjukan bahwa Islam memiliki sifat 

wasitiyah (berada pada posisi pertengahan atau moderat), yang melarang 

ummatnya bersikap ghuluw dan tafrit. 

2. Faktor Pribadi 

Faktor ini muncul dari dirinya sendiri, kareana memang ia terpanggil 

untuk mengamalkan amar ma‟ruf nahi mungkar, dan Karena 

keprihatinannya atas semakin menurunnya akhlak dan moral para 



 

 

pemuda akibat ghozul fikr yang semakin gencar digembor-gembor 

yahudi dan oknum-oknum yang ingin menghancurkan Islam. 

3. Sejarah para pemuda salaf terdahulu dan Gerakannya 

Dalam masalah Pembina pemuda, beliau tidak terlepas dari konsep 

pembinaan ulama salaf terdahulu dalam membina para pemudanya agar 

siap meneruskan estafet perjuangan dakwah Rosulullah SAW. 

 

4. Kisah-kisah dakwah para tokoh Islam ketika membina para pemuda 

a. Syaikh Abdullah al-Qar‟awi 

Syaikh Abdullah al-Qar‟awi adalah seorang juru dakwah di 

daerah jizan, sebuah kota yang di pantai barat daya Arab Saudi dekat 

perbatasan Yaman. Beliau telah telah memberikan suri tauladan yang 

sangat menarik dan menakjubkan dalam menyampaikan dakwah, yaitu 

dengan penuh kesantunan, kesabaran, kedermawanan, keceriaan 

muka, dan cara meraih simpati. 

Salah seorang murid syaikh Abdullah al-Qar‟awi bercerita 

tentang beliau. Suatu hari terjadi sebuah keributan di pasar. Ada 

seorang pemuda mengamuk di pasar, pemuda itu merupakan 

pemimpin sebuah kabilah. Syaikh Abdullah al-Qar‟awi diminta oleh 

penduduk setempat untuk menghentikan kegaduhan tersebut. Dengan 

serta merta syaikh Abdullah al-Qar‟awi bergegas untuk pergi ke lokasi 

terjadinya keributan itu. Beliau datang dengan wajah yang tenang 

seolah-olah beliau tidak tahu bahwa pemuda pemimpin kabilah itu 



 

 

adalah penyebab utama tejadinya kegaduhan di pasar tersebut. Beliau 

membawa beberapa lembar pakaian yang dibungkus rapih dan 

sekantong uang layak orang yang akan mengunjungi kerabatnya yang 

membawa hadiah sebagai buah tangan. 

Ketika syaikh Abdullah al-Qr‟awi tiba di pasar, pemuda itu 

menyerang beliau dengan melontarkan berbagai cacian dan makian 

yang pedas. Dengan tenang syaikh Abdullah mengatakan pada 

pemuda pemimpin kabilah itu, bahwa ia datang untuk mengunjungi 

pemuda itu dan mendoakannya serta hendak memberikan hadiah 

kepada pemimpin kabilah yang masih muda dan sangat luar biasa. 

Pemuda itu pun mengambil hadiah yang diberikan syaikh 

Abdullah dan mengajaknya untuk duduk dan menikmati hidangan 

yang tersedia di kedai yang berada di pasar. Ditengah perbincangan 

yang lama-kelamaan semakin akrab, syaikh Abdullah menyisipkan 

nasihat sebagai bentuk dakwahnya kepada pemuda itu. Pemuda itupun 

sadar dan terkesan sekali dengan nasihat yang diberikan syaikh 

Abdullah.  

Tiba-tiba pemuda pemimpin kabilah itu meminta kepada 

pengawalnya untuk mengumpulkan seluruh penduduk yang ng ada di 

sekitar pasar untuk mendengarkan tausiah syaikh Abdullah. 

b. Ibnu Taymiah 

Salah satu pemikiran yang sangat mempengaruhi konsep dakwah 

beliau adalah Ibnu taymiyah dan Ibnu Al Qoyyim Al ajuziyah yang 



 

 

memiliki pemikiran moderat dalam menyampaikan dakwah terutama 

kepada para pemuda. 

5. Pendalamanya tentang madzhab-madzhab fiqih dan dakwah 

Diantara yang mempengaruhi konsep dakwah beliau dalam membina 

pemuda adalah karena ia sosok yang selalu membaca secara mendalam 

tentang madzhab-madfzhab fiqih yang ada dalam Islam, sehingga beliau 

begitu cakap dan mahir dalam menyampaikan fatwa-fatwa dan hokum 

yang berkaitan dengan masalah fiqih dan dakwah. 

D. Bentuk Dakwah ‘Â’IDH AL-QORNÎ Dalam Pembinaan Pemuda Islam 

1. Pembinaan Dalam Aqidah 

Dalam menghukumi orang kafir , beliau mengajarkan untuk sangat 

berhati-hati, tidak semena-mena menghukumi seperti seorang hakim, 

yang menghukumi terdakwa.  

Bentuk kekafiran yang telah menjadi kesepakatan ulama‟ telah 

menjadi jelas hukumnya, akan tetapi ketika suatu perkara masih 

diperselisihkan kekafirannya, beliau mengajarkan untuk sangat berhati-

hati sekali, contoh dalam masalah orang yang meninggalkan sholat 

apakah ia kafir atau tidak ? Beliau lebih mengatakan Orang yang 

meninggalkan sholat dengan sengaja karena ingkar akan wajibnya maka 

ia kafir, akan tetapi bila malas atau tidak ingkar maka ia pelaku dosa 

besar
109

. Berbeda dengan Abdullah bin Baaz yang lebih menfatwakan ia 

kafir. 
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2. Pembinaan Dalam Ibadah 

Dalam masalah ibadah, beliau sangat menekankan karena ibadah 

merupakan kegiatan ritual yang membedakan antara muslim dan non 

muslim,yang bertaqwa dengan yang tidak bertaqwa,yang beriman dengan 

yang tidak beriman. 

3. Pembinaan Dalam Akhlak 

Beliau mengajarkan apa saja akhlak yang harus dimilki seorang 

muslim dan akhlak yang harus dijauhi. Akhlak yang harus dimiliki yaitu 

akhlak mahmudah dan yang harus dihindari yaitu akhlak 

mazmumah.Semuanya beliau definisikan dan deskripsikan dengan jelas 

dan gamblang. 

Sedangkan untuk akhlah yang berkaitan dengan hubungan muslim 

dengan non muslim, beliau berpangkal kepada dua ayat al-Quran yang 

tepat untuk dijadikan konstitusi (dustur) yang menyeluruh dalam 

permasalahan ini. 

Kedua ayat itu ialah: 

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan adil terhadap orang-orang 

yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari 

kampung-kampungmu sebab Allah senang kepada orang-orang yang 

adil. Allah hanya melarang kamu bersahabat dengan orang-orang yang 

memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari kampung-

kampungmu dan saling bantu-membantu untuk mengusir kamu; 



 

 

barangsiapa bersahabat dengan mereka, maka mereka itu adalah orang-

orang zalim." (al-Mumtahinah: 8-9) 

Ayat pertama tidak sekedar senang keadilan dan kejujuran terhadap 

golongan ghairul Islam yang tidak memerangi ummat Islam dan tidak 

mengusir mereka, yakni orang-orang yang tidak menaruh peperangan dan 

permusuhan terhadap Islam, bahkan ayat tersebut senang ummat Islam 

berbuat baik kepada mereka. 

Kata-kata birr (berbuat baik) suatu kata yang mempunyai 

pengertian sangat luas, meliputi semua nilai kebaikan dan melebihi arti 

adil biasa. Kata ini juga yang dipakai oleh kaum muslimin dalam 

hubungannya dengan masalah kewajiban hak-hak kemanusiaan, misalnya 

birr ul walidain. 

Kami katakan demikian, karena ayat tersebut mengatakan 

"sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil," 

sedang orang mu'min senantiasa berusaha untuk merealisasi apa yang 

dicintai Allah. 

Perkataan: "Allah tidak melarang kamu," ini dimaksudkan untuk 

menghilangkan perasaan, bahwa orang yang berlainan agama tidak 

berhak mendapat penghargaan, keadilan, kasih-sayang dan pergaulan 

yang baik. 

Justru itu Allah menjelaskan kepada orang-orang mu'min, bahwa ia 

tidak melarang untuk mengadakan hubungan yang baik dengan orang-



 

 

orang yang berlainan agama, bahkan dengan orang-orang yang 

memerangi dan mengganggunya sekalipun. 

Ungkapan ini mirip dengan firman Allah yang berkenaan dengan 

masalah Shafa dan Marwah, ketika sementara orang berkeberatan 

melakukan sa'i antara kedua gunung tersebut, karena ada suatu 

penyerupaan dengan orang-orang jahiliah yang juga melakukan 

demikian. 

Untuk itu maka Allah mengatakan dalam surat al Baqoroh ayat 

158: 

"Barangsiapa haji ke Baitullah atau umrah, maka tidak berdosa 

atasnya melakukan tawaf pada keduanya." 

Dengan dihapusnya dosa, berarti hilanglah perasaan-perasaan yang 

tidak baik itu, kendati pada hakikatnya tawaf pada keduanya itu sendiri 

hukumnya wajib karena termasuk manasik haji. 

4. Pembinaan dalam Sosial Politik 

Beliau mengajarkan tentang bolehkah berkoalisi dengan 

pemerintahan non muslim yang pada dasarnya tidak boleh berkoalisi 

dengan mereka, akan tetapi jika kondisi yang mengharuskan untuk 

menjadi pertimbangan maka tidak mengapa mengenyampingkan yang 

ideal untuk kemaslahatan. Diantaranya adalah: 

g. Bagi yang merasa sanggup mengatasi kedzaliman, kejahatandan 

pelanggaran dengan caranya sendiri yang tegas dan bijaksana, 

sebaiknya justru di lakukan. Itu semua dalam rangka menolong 



 

 

orang yang tertindas, teraniyaya dan menguatkan yang lemah. 

h. Pertimbangan di atas dikuatkan dengan oleh pertimbangan kedua 

yang diakui oleh syariat, yakni melakukan sesuatu yang paling 

kecilresikonya dan paling ringan pengaruh negatifnya diantara 

dua hal yang sama-sama jelek. 

i. Keadaan dhorurat membolehkan hal-hal yang dilarang, 

kesusahan mendorong kepada kemudahan, kesempitan harus 

dihilangkan. 

j. Bertahap dalam bertindak adalah bagiandari sunnah Allah. 

Maka dari pertimbangan diatas, muncul beberapa syarat bolehnya 

berkoalisi: 

a. Harus ada kerjasama yang nyata dari kedua belah pihak. 

b. Roda pemerintahan yang dijalankan bukan pemerintahan yang 

dzalim dan terkenal suka mmusuhi hak asasi manusia. 

c. Seorang Muslim yang terlibat dalam koslisi pemerintahannon 

islam memiliki hak untuk menentang segala yang menyalahi 

Islam secara terang-terangan. 

d. Seorang muslim yang berkoalisi hendaknya dari waktu kewaktu 

melakukan evaluasi atas hasil kerjanya. 

Dalam hal ini beliau banyak mendapat kritik dari para ulama‟ yang 

menentang adanya partai dan demokrasi. Sebagaimana yang difatwakan 

oleh para ulama‟ Saudi, mereka tidak memperkenankan adanya partai 

politik ataupun koalisi dengan pemerintah. 



 

 

5. Pembinaan Dalam Ekonomi 

Beliau mengajarkan bahwa muslim harus kaya seperti Rosulullah 

SAW demi kelancaran dan berlangsung dakwah. 

6. Pembinaan Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Tekhnologi 

Dengan memiliki pengetahuan dan teknologi maka dakwah akan 

bias disampaikan dengan metode dan wasilah yang beragam. Contoh 

dengan adanya media social dan elektronik yang canggih maka maka 

cara menyampaikan dakwah tidak ketinggalan dengan penyebaran isu-isu 

yang tidak bermanfaat. 

7. Pembinaan Dalam Budaya 

a. Permainan yang diperbolehkan. 

Pada dasarnya, Islam tidak melarang manusia untuk menikmati 

berbagai permainan yangada . Islam memandangnya sebagai hal yang 

diperbolehkan, yang dibutuhkan olehindividu maupunkelompok 

masyarakat. Sebab tujuan dari permainan adalah sebagai selingan, 

hiburan dan sarana bergembira ria. 

b.   Permainan yang dilarang 

Islam melarang beberapa permainan yang tidak sesuai dengan 

ajaran islam, yaitu diantaranya: 

a. Permainan yang membahayakan, misalnya tinju. 

b. Permainan yang menunjukan aurot perempuan atau laki-

laki. Seperti renang, senam dan yang lainya yang laki-laki 

bebas melihat aurot wanita dan sebaliknya, maka 



 

 

seyogyanya dipisahkan 

c. Permainan yang mengandung sihir 

d. Permainan yang mengandung tipu muslihat 

e. Permainan yang menyakiti hewan, seperti sabung ayam 

f. Permainan yang menggantungkan pada keberuntungan, 

misal dadu 

g. Permainan yang mengandung judi dan khomr 

h. Permainan yang merendahkan kehormatan orang lain, 

misalnya memperalat orang buta 

i. Permainan yang mengorbankan hal yang primer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan dan analisa yang dilakukan 

sebelumnya dapat dibuat kesimpulan:  

1. Pemikiran „Â‟idh al-Qornî dalam dakwah lebih memiliki 

keistimewaan yang selalu menjadikan pemikiran dakwahnya selalu 

moderat, relevan, dan mudah diterima oleh para pemuda Islam. 

Beliau mampu menggabungkan beberapa pendapat menjadi suatu 

kesimpulan indah yang menyebabkan keharmonisan, mampu menjadi 

penengah dalam setiap konflik baik pada internal para pemuda Islam 

ataupun non Islam. 

2. Konsep dakwah beliau dalam membina pemuda Islam adalah 

terinspirasi dari sinyal-sinyal Al Qur‟an dan As Sunnah, yang 

menunjukan begitu besar perhatian yang ditujukan kepada para 

pemuda. Hal ini bisa dilihat dari konsep dakwah beliau yang sangat 

adil, arif dan bijaksana, jauh dari ekstrimisme dan permisifisme, jauh 

dari kekerasan dan terlalu lemah, mampu menggabungkan antara 

idealita dan realita, nash dan fakta,  selalu mengutamakan kesatuan 

hati dan ummat, sehingga dari hal ini bisa dilihat output pemuda 

Islam yang berperan sebagai mad‟u. 



 

 

3. Sebuah keindahan Islam adalah adanya nasihat menasihati antar 

saudara, dalam hal ini DR. „Â‟idh al-Qornî tidak lepas dari kritik dan 

saran dari beberapa ulama‟. Beliau menerima dengan antusias dan 

lapang dada, hal ini disebabkan karena berbeda dalam memahami 

nash baik interprestai ataupun pada derajat kesahihan nash. 

4. Konsep dakwah „Â‟idh al-Qornî dalam membina pemuda Islam 

disajikan dengan renyah dan bermuatan seni tinggi serta bersifat 

reflektif dan komunikatif, namun tetap identik dengan al-Qur‟an dan 

as-Sunnah. Semua itu merupakan gaya penyampaian dakwah khas 

yang digandrungi para pemuda. Dengan kepandaian mengolah kata 

dan bahasa serta tutur katanya yang lemah lembut dan mempesona, 

„Â‟idh al-Qornî mampu menkomunikasikan nasihat dan kritiknya 

tanpa menyakiti pemuda yang sedang dikritiknya. 

5. Konsep dakwah „Â‟idh al-Qornî dalam membina pemuda Islam yang 

disampaikan baik melaui media lisan atau tulisan merupakan konsep 

dakwah yang mengandung nilai-nilai yang mulia, sehingga 

mengundang antusias tinggi para pemuda Islam, karena berisi seruan 

pada akhlak yang terpuji, untaian kata yang indah, melembutkan hati 

dan perasaan, menyeru melaksanakn ajaran agama, sarat dengan 

nilai-nilai keutamaan, dan memperhatikan etika. 

B. Saran 

Sebuah kepastian, jika manusia mengalami kesalahan, tapi kesalahan 

tidak boleh untuk dipersalahkan, akan tetapi hendaknya di perbaiki. 



 

 

Sebagaimana dalam mafhum hadits, bahwasanya manusia adalah tempat 

salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah yang 

meminta ampun kepada Allah SWT . 

Begitu juga tesis ini, tentu banyak sekali kesalahan dan kekeliruan baik yang 

terkait dengan sistematika penulisan ataupun isinya. Untuk langkah perbaikan, 

penulis mengharap bimbingan dan arahan dari bapak dan ibu pembimbing 

serta seluruh ikhwan dan akhwat yang membaca tesis ini untuk memberikan 

saran dan kritik yang sifatnya ishlah untuk membangun pribadi penulis dan 

perbaikan tesis ini. 

C. Rekomendasi  

a. Kepada para peneliti dakwah, tulisan ini dapat berimplikasi positif dalam 

rangka pengembangan dakwah, khususnya masalah pembinaan pemuda 

Islam. 

b. Kepada para da‟i dan Praktisi dakwah serta pengembangan masyarakat 

Islam, penelitian ini dapat memberikan semangat untuk tidak bersikap 

jumud dalam melakukan gerak perubahan dalam pemberdayaan 

masyarakat, tulisan ini bisa menjadi acuan dan referensi dalam mengambil 

langkah strategis dalam pelaksanaan program-program dakwah yang 

menjadikan pemuda Islam sebagai objek dakwahnya. 

c. Kepada para penentu kebijakan di Indonesia, dari segala unsur 

hendaknya mulai menindak lanjuti permaslahan ummat Islam terutama 

masalah pemuda Islam yang semakin terpuruk, berbagai macam 

problematika pemuda yang menampar kehormatan ummat Islam yang 



 

 

mengindikasikan tidak produktifnya menejemen dakwah, kasus 

ketinggalannya perkembangan yang semuanya dapat di atasi dengan 

keindahan dan kelembutan serta optimalisasi pelaksanaan syariat Islam. 
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Curriculum Vitae 

 

Nama Lengkap:                           

Jenis Kelamin                              

Tempat / Tanggal Lahir               

Alamat Lengkap                          

           

No Telephon / Hp                       

Alamat e-mail                              

Nama Orang Tua                        

           Ayah          

           Ibu          

Nama Suami          

Nama Anak 

Pekerjaan 

Alamat Kantor 

 

Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Formal 

     TK 

 

SD 

 

: Ana Urfiyanti 

: Perempuan 

: Tanjung Rusia, 25 November 1989 

: Desa Meger Kecamatan Ceper RT/RW 001/002 Kabupaten 

Klaten, Provinsi Jawa Tengah 

: 085600562601 

: dza_mujahidahcute@yahoo.co.id 

: 

: Santibi M.Ag 

: Eni Yuliati S.Pd 

: Heru Susanta S.Pd 

: Farhan at-Taqiy 

: Guru 

: Jl. Klaten-Solo Km 4, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten 

Telp./Fax. (0272) 329281, Website: www.ibnu-abbas.com  

: 

: 

: Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Pardasuka, 

Tanggamus, tamat tahun 1996. 

: Sekolah Dasar (SD) Negri 3 Jatiagung, Pardasuka, 

Pardasuka, tamat pada tahun 2002. 

mailto:dza_mujahidahcute@yahoo.co.id
http://www.ibnu-abbas.com/


 

 

SMP 

 

SMA 

 

Perguruan Tinggi 

 

 

Pendidikan Non Formal 

 

 

 

Riwayat / Pengalaman  

Organisasi 

: Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 2 

Pringsewu, Pringsewu, tamat tahun 2005. 

: Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro, tamat tahun 

2008. 

: Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Agama Islam 

, tahun akademik 2008 / 2009, sampai dengan tahun 2011 / 

2012. 

: - Pondok Pesantren Manhajjul Istiqomah selama lima tahun 

  - di Ma‟had al-Kahfi MAN 1 Metro selama tiga tahun,  

  - Pondok Pesantren Putri Aisyiyah Imadul Bilad Kota 

Metro (Pesantren Mahasiswa) 

: - Ketua bidang muballighot pada UKM UM Metro  

  - Ketua FORSAMA Ma‟had „Aliy Tarbiyyatul Muballighot 

Muhammadiyah Metro 

  - Pengurus Pondok Pesantren Putri „Aisyiyah Imadul Bilad 

Metro  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


