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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dakwah Adalah manifestasi perlawanan agama terhadap penindasaan dan 

kebodohan. Dakwah lahir untuk menjadi mediator  membebaskan dua hal 

tersebut (penindasan dan kebodohan). Ikatan Pelajar Muhamamdiyah (IPM) 

menyadari ditengah kompleksnya persoalan pelajar, mulai gempuran budaya 

pop, free sex, konsumerisme dan hedonisme. Ikatan Pelajar Muhammadiya 

(IPM) selalu berbicara persoalan budaya tanding sebagai counter budaya yang 

menjangkit para pelajar dan remaja yang jauh dari nilai-nilai keislamaan dan 

menimbulkan budaya alternatif sebagai jawaban terhadap gempuran budaya 

disemua sektor kehidupan. 

Dakwah Komunitas merupakan bentuk akulurasi dakwah Islam yang 

diperankan gerakan Islam dengan perhatian yang difokuskan pada kelompok-

kelompok social khusus yang disebut dengan komunitas. Namun dengan 

dakwah komunitas tersebut dikembangkan dengan berbagai strategi yang 

relevan untuk menghadapi berbagai komunitas yang berkembang di 

masyarakat sesuai dengan karakter masing-masing ke dalam dakwah yang 

aktual.
2
 

Perintah atau seruan untuk melakukan Dakwah Komunitas juga tertulis 

didalam Al-Quran dalam Surah Ali- Imran ayat 104 

                                                           
2
 Hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar , Model Dakwah Pencerahan 

Berbasis Komunitas, 8 
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Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 

mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Ali-Imran: 

104).
3
 

Data UNICEF tahun 2016 menunjukan bahwa kekerasan pada sesama 

remaja di Indonesia diperkirakan mencapai 50 persen. Sedangkan dilansir dari 

kementerian Kesehatan RI 2017, terdapat 2,8 persen pelajar dan mahasiswa 

yang menyatakan pernah menyalahgunakan narkotika dan obat berbahaya.
4
 

Selain penyalahgunaan narkoba, salah satu kenakalan remaja lainnya seperti 

seks bebas. Bahkan seks bebas diluar nikah dilakukan oleh remaja (pelajar dan 

mahasiswa) bisa dikatakan bukanlah suatu kenakalan lagi, melainkan sesuatu 

yang wajar dan telah menjadi kebiasaan. Seks bebas dikalangan remaja 

Indonesia saat ini memang sangatlah memperhatikan. Berdasarkan data dari  

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Tengan di Gedung Badan 

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, tercatat mulai tahun 1993-

2017 sekitar 20 ribu pelajar SMP dan SMA di Jawa Tengan diduga terkena 

                                                           
3
 QS Ali Imran (3): 104 

4
 https://fk.ugm.ac.id/kekerasan-remaja-indonesia-mencapai-50-persen/ (diakses 20 Desember 

2020). 

https://fk.ugm.ac.id/kekerasan-remaja-indonesia-mencapai-50-persen/
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HIV/AIDS. Salah satu sebabnya adalah perubahan gaya hidup pelajar yang 

menjurus seks bebas.
5
 

Berbagai kasus kenalan remaja yang muncul ini dapat merusak masa 

depan anak muda, hal ini dikarenakan remaja juga akan memberikan dampak 

negatif terhadap organ tubuh dirinya termasuk juga kesehatan reproduksi 

adalah tertular PMS termasuk HIV/AIDS. Para remaja seringkali melakukan 

anal seks menyebabkan remaja semakin rentan untuk tertular PMS/HIV seperti 

sifilis, herpes dan gonorhoe. Kenakalan remaja seperti perilaku seks, kehamilan 

tidak dinginkan, aborsi yang saat ini kerap dilakukan oleh remaja akan 

membawa dampak pada norma hukum dan norma agama. 

Adanya fenoemana kenakalan remaja menjadi tantangan bagi dakwah 

komunitas, organisasi pelajar ataupun organisasi masyarakat untuk bahu 

membahu berpikir bersama menyelesaikan persoalan dengan solutif yang tepat 

dan komitmen yang sungguh-sungguh. Hadirnya Kliker yang digagas oleh 

kalangan Pelajar Muhammadiyah dan bekerjasama dengan berbagai pemuda 

wilayah Wonosobo menjadi wadah komunitas dakwah dan pendidikan 

dikalangan remaja yang dimiliki oleh Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) sebagai gerakan 

dakwah amar ma’ruf nahi munkar di kalangan pelajar dan remaja. Maka dari 

                                                           
5
 https://www.merdeka.com/peristiwa/seks-bebas-menjalar-20-ribu-pelajar-di-jateng-terjangkit-

hivaids.html (diakses 22 Desember 2020). 

https://www.merdeka.com/peristiwa/seks-bebas-menjalar-20-ribu-pelajar-di-jateng-terjangkit-hivaids.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/seks-bebas-menjalar-20-ribu-pelajar-di-jateng-terjangkit-hivaids.html
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tujuan tersebut dibangunlah sebuah misi untuk mencerdaskan dan membawa 

pelajar pada kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat.
6
  

PD IPM Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu IPM tingkat daerah di 

Jawa Tengah yang mengaplikasikan gerakan pelajar kreatif dan berkemajuan 

berdasarkan hasil tanfidz Muktamar Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah (PP IPM). 

Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh Staf Ahli Bupati 

Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Eko Wibowo menyebutkan, peranan 

para kader Genre dan PIK Remaja sangat dibutuhkan di Wonosobo, mengingat 

angka pernikahan dini di Wonosobo masih tinggi.
7
 Dari persoalan diatas, 

penulis bermaksud melakukan penelitian di Komunitas Klinik Keremajaan 

(KLIKER) di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan dari fakta yang ada penulis 

mengangkat menjadi Skripsi dengan Judul “Dakwah Komunitas di kalangan 

Remaja ( Studi Kasus Komunitas Klinik Keremajaan Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2019)” 

B. Rumusan Masalah 

Berpijak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka yang 

menjadi pokok masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

                                                           
6 Tanfidz Muktamar XX Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bab 3 Tentang Menggerakkan 

Daya Kreatif Mendorong Generasi Berkemajuan. Dalam muktamar ini terdapat  amanah muktamar 

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) ke XX di Samarinda, IPM fokus 

mernggerakkan daya kreatif pelajar guna mendorong generasi berkemajuan, hal tersebut 

mengandung dua makna yaitu daya kreatif pelajar dan pelajar berkemajuan kemudian 

diterjemahkan dalam komunitas kreatif 
7
 https://www.suaramerdeka.com/news/baca/154610/smtv (diakses pada 22 Desember 2020) 

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/154610/smtv
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1. Bagaimana Pelaksanaan dakwah pada Komunitas Klinik Keremajaan 

(KLIKER) di Kabupaten Wonosobo? 

2. Bagaimana model dan metode dakwah Komunitas Klinik Keremajaan 

(KLIKER) dalam mengimplementasikan dakwahnya? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan metode dakwah  dikalangan remaja  yang 

dilakukan pada Komunitas Klinik Keremajaan (KLIKER) dalam 

menangani pergaulan bebas Remaja di Kabupaten Wonosobo. 

2. Untuk mendeskripsikan hasil dakwah baik dalam bentuk program 

aplikatif atau edukasi keremajaan di Komunitas Klinik Keremajaan 

(KLIKER) dalam menangani pergaulan bebas Remaja di Kabupaten 

Wonosobo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Metode Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam 

pengembangan dakwah dikalangan pelajar dan remaja. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi 

para penggerak dakwah komunitas (organisasi pelajar, para da’i ) 

dalam membuat program aplikatif untuk kalangan remaja 

E. Metode Penelitian 

Dalam rumusan yang sudah dibuat, maka metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif atau jenis 

penelitian lapangan ( field research ) dengan melakukan eksplorasi 

terhadap metode dan aktifitas dakwah komunitas Klinik 

Keremajaan(KLIKER) di Kabupaten Wonosobo dalam membimbing dan 

mendidik pelajar dan remaja. 

2. Sumber Data 

Data penelitian diperoleh Sumber data dalam penelitian ini dapat 

dibedakan menjadi  dua yaitu manusia/orang dan bukan manusia. Sumber 

data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (key 

informants). Yang dimaksud dengan orang disini adalah penggerak 

dakwah Kliker, remaja dan pelajar . Sedangkan sumber data bukan 

manusia berupa dokumen yang relavan dengan fokus penelitian, seperti 

gambar, foto,catatan rapat atau tulisan-tulisan yang relavan yang ada 

kaitanya dengan fokus penelitian. 

3. Penentuan subjek 

Subjek dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang berhubungan 

langsung memberikan informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi 

objek penelitian. Subjek peneltian ini diantaranya penggerak Dakwah 

Kliker, Remaja dan Pelajar. 

Objek dalam penelitian ini adalah Komunitas Klinik Keremajaan di 

Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2019. Lokasi dalam penelitian 

ini bertempat di Kabupaten Wonosobo. 
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4. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang valid, maka teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di 

lokasi penelitian untuk mengetahui yang terjadi atau mengetahui 

kebenaran dari sebuah desain penelitian.
8
 

Dalam observasi ini, peneliti mengamati dinamika dari berbagai 

segi baik pengurus ataupun stakeholder  yang ada dalam Komunitas Klinik 

Keremajaan dan program-program yang dilaksanakan. 

b. Metode wawancara 

Metode wawancara yaitu tanya jawab antara dua pihak 

pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau 

pendapat tentang suatu hal.
9
 

Wawancara yang digunakan untuk mencari informasi mendalam 

dari informan. Wawancara dilakukan dengan membentuk interaksi dalam 

bahasa yang santai  untuk mendapatkan informasi dan sharing tentang 

metode dakwah yang dikembangkan, program yang dijalankan . 

wawancara ini menjadi bagian kegiatan observasi, bukan sebagai metode 

                                                           
8
 Sandu Sianto. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publising, 2015), 76 
9
 Sandu Sianto. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publising, 2015), 77 
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yang berdiri sendiri. Wawancara ini dilakukan person to person dengan 

subjek penggerak Kliker, pelajar dan remaja. 

c. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara 

mencatat data penelitian yang terdapat dalam buku dokumen, catatan, dan 

arsip.
10

  

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendalami informasi 

yang diperoleh . dokumentasi  dilakukan tujuanya untuk mempertajam 

kevalidan data penelitian . data dokumentasi berupa seperti foto kegiatan, 

program kegiatan , hasil musyawarah ortom ,notulen rapat dan field 

reseacrh peneliti. 

d. Metode Reflektif 

Metode reflektif adalah bentuk pembelajaran atau penelitian yang 

mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang 

dimiliki atau tindakan yang dilakukan.
11

 

Dalam metode reflektif peneliti ikut serta dan terlibat langsung didalam 

komunitas mulai dari membuat gagasan dan pendampingan program 

dakwah keremajaan seperti halnya kajian mingguan, seminar dan tabligh 

akbar, ngaji out dor, ngangkring / ngaji asik dan sharing-sharing. 
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 Sandu Sianto. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publising, 2015), 77 
11

 Sandu Sianto. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publising, 2015), 78 
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5. Metode Analisis 

Menurut Moleong analysis data merupakan proses mengatur urut 

data.
12

 Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif . menurut 

Miles dan Huberman, dalam analisis ini terdapat tiga langkah yaitu
13

, 

pertama, menelaah dan mempelajari seluruh data observasi, wawancara 

dan dokumentasi mengenai tentang history dan peranan dakwah komunitas 

Kliker di Kabupaten Wonosobo. kedua, memaknai apa , maksud dan 

tujuan tentang adanya Komunitas Kliker. ketiga, membuat simpulan 

dengan menjelaskan secara detail tentang pentingnya Dakwah Komunitas 

dikalangan pelajar dan remaja . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12 Lexy J. Moleong, Metodeologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 277 
13

 Menurut Milea dan Huberman, Penelitian kualitatif bersifat holistik untuk mengulas 

kehidupan sehari-hari dengan instrumen yang tidak baku, membutuhkan pemahaman ( Versthen ) . 

Menjelaskan cara pandang dari sudut pandang tertentu , menganalisisnya dengan bentuk kata-kata. 

lihat Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabe, 2017), 23  


