
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan agama dakwah, yakni agama yang menyuruh umatnya untuk 

senantiasa menyeru dan menyiarkan Islam kepada umat manusia sebagai rahmat bagi 

seluruh alam. Islam juga dapat menjamin terwujudnya kebahagian dan kesejahteraan bagi 

umat manusia bilamana ajaran yang terdapat dalam  Islam yang mencangkup segenap aspek 

kehidupan itu dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 

Selain itu Islam adalah ajaran agama Allah SWT yang sempurna yang diturunkan 

melalui perantara para utusannya untuk mengatur kehidupan individu, masyarakat dan sosial 

di muka bumi. Akan tetapi kesempurnaan dari ajaran Islam hanya akan menjadi ide dan 

angan-angan belaka bila  tidak disampaikan kepada manusia. Terlebih ajaran tersebut tidak 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dakwah merupakan suatu kegiatan  

yang sangat penting dalam keseluruhan ajaran Islam. Dengan dakwah Islam dapat diketahui, 

dihayati, dan diamalkan oleh manusia dari generasi ke generasi berikutnya. Sebaliknya tanpa 

dakwah terputuslahgenerasi yang mengamalkan Islam dan selanjutnya Islam akan lenyap 

dari permukaan bumi.1 

Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap  muslim untuk disampaikan dari  apa yang 

telah  diterima dari Rasulallah SAW seperti dalam hadist nabi“Sampaikanlah dariku 

(Rasulallah) walaupun hanya satu ayat” perilaku dakwah ini yang boleh dan harus 

dilakukan oleh siapa saja yang memiliki rasa keterpanggilan untuk menyebarkan nilai-nilai 
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Islam itu.  Sebab suatu perilaku  dakwah mesti bermula dari kesadaran diri sendiri “ibda’ 

binafsik” dengan kemampuan yang bisa mengembangkan suatu dakwah. 

Kewajiban dakwah bagi setiap umat manusia, erat kaitannaya dalam upaya 

penyadaran dan pembinaan, pemahaman keyakinan dan pengalaman ajaran Islam sehingga 

bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan berdampak positif bagi manusia yang 

sebelumnya memiliki sifat-sifat yang  negatif.2 

Karena hakikat dakwah adalah upaya untuk mempengaruhi dan mengajak manusia, 

maka ada empat yang dilakukan manusia dalam berdakwah antara lain: 

1. Mengingatkan orang lain akan kebenaran dan keadilan dalam Islam 

2. Mengkomunikasikan prinsip-prinsip Islam melalui karya tulis. 

3. Memberi contoh keteladanan akan perilaku akhlak yang baik. 

4. Bertindak tegas dengan kemampuan fisik, harta dan jiwanya dalam 

menegakan prinsip-prinsip Ilahi.3 

Empat kegiatan dakwah di atas tersebut sangat sesuai dengan firman Allah dalam 

Surat An-Nahl ayat 125. 

artinya: Serulah manusia kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik  dan bantahlah mereka dengan cara baik pula. Sesungguhnya Tuhan-Mu 

Dia lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia 

lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. 16 : 125).4 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dakwah dilakukan dengan tigacara, yaitu:  

Pertama, bi al-hikmah, mengacu pada penggunaan ayat dan akal (bin-nash wal–

‘aqli), memadukan antara cita dan fakta, pencocokan antara keharusan dan kenyataan. 
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Kedua, mauidzãh hasānah atau pelajaran yang baik atau contoh yang baik, terutama 

dimulai dari da’ī itu sendiri. Sehingga bukan hanya figure yang dapat dijadikan uswatun 

hasānah, tetapi gagasan dan perilaku yang mampu memberikan inspirasi kebaikan. 

Ketiga, wajādilhum billāti hiya ahsan atau bil al-mujādālah atau berdebat, 

berargumentasi dengan cara yang baik. Cirinya adalah penguasaan yang mempuni atas 

semua aspek dari materi yang di-mujādālah-kan, kemampuan yang baik menyampaikan 

argumentasi, sambil tetap menghormati lawan dengan tetap fokus pada materi debat bukan 

pada kepribadian lawan debat.5 

Kegiatan dakwah pun tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian ajaran 

Islam melalui mimbar belaka,  akan tetapi melahirkan kesadaran bahwa masyarakat sebagai 

sasaran atau objek dakwah (mad’ū) tidak hanya bersifat pasif melainkan juga bersifat aktif 

melalui peranan seorang da’ī. Dengan demikian seorang mad’ū tidak dianggap sebagai orang 

yang tidak memiliki pemahaman dan harapan terhadap kegiatan dakwah, sehingga hal 

tersebut mampu mencegah para perilaku da’ī yang merasa bebas untuk menyampaikan apa 

pun sesuai dengan keyakinan. 

Dalam dakwah terdapat dua dimensi besar.Pertama, mencakup penyampaian pesan 

kebenaran yaitu dimensi kerisalahan (bi ahsān al qawl), dan yang kedua, yaitu mencangkup 

pengaplikasian nilai kebenaran yang merupakan dimensi kerahmatan.Dimensi kerisalahan 

atau (bi ahsān al-amal) terdapat dua bentuk tuturan yaitu bentuk tablīg dan irsyād.Kedua 

bentuk tersebut merupakan penjabaran dari dimensi kerisalaahan kuno.Dan yang kedua 

bagian dari kerahmatan atau (bi ahsān al-amal), yaitu tadbīr dan tathwī.Memiliki arti 
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mengupayakan konsep kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman yang dapat 

dengan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu dakwah harus dikemas 

dengan cara dan metode yang sesuai dengan kebutuhan mad’ū yaitu dakwah harus aktual, 

faktual dan kontekstual.Aktual dalam arti memecahkan masalah yang kekinian dan hangat 

di tengah-tengah masyarakat.Faktual dalam arti kongkrit dan nyata serta konstektual dalam 

artirelevan dan menyangkut problemyang sedang dihadapi oleh umat.6 

Oleh sebab itu memilih cara dan metode tepat agar dakwah menjadi  aktual, factual 

dan kontekstual menjadi bagian dari strategi dakwah dalam kegiatan dakwah yang dilakukan 

para da’ī. 7 Dan penerapan metode dakwah tersebut akan sangat efektif dan efisien apabila 

dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan terutama yang mengajarkan tentang ilmu agama 

seperti  pondok pesantren. 

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam non-formal tertua yang 

ada di Indonesia.Sebagai lembaga tertua, pesantren memilki konstribusi dalam mewarnai 

perjalan sejarah bangsa ini.Konstribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pendidikan 

semata, tetapi juga berkaitan dengan bidang-bidang lain dalam bidang skala yang lebih luas.8 

Pada zaman wali songo, pondok pesantren memainkan peran penting dalam 

penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Juga pada zaman penjajahan, hampir semua 

pertempuran melawan penjajahan mendapat konstribusi dari pondok pesantren salah satunya 

adalah pertempuran yang terjadi pada 10 Nopember 1945 di Surabaya yang dikenal dengan 
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resolusi jihad yang dipelopori oleh KH. Hasyim Asy’āri yang merupakan tokoh pendiri 

organisasi Islam terbesar di Nusantara. 

Saat ini pondok pesantren telah menjadi lembaga pendidikan Islam yang mempunyai 

kemapuan dalam menyiarakan ajaran Islam melalui aktifitas yang kreatif dan moderen 

dengan mengunakan bidang dakwah sebagai pembangunan moral bagi umat. 

Dalam penyebarannya lembaga pondok pesantren telah menyebar diseluruh penjuru 

Nusantara. Banyak sekali pondok pesantren yang telah berdiri di Pulau Jawa salah satunya 

adalah Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang terletak di Surabaya dan Mojokerto Jawa 

Timur. 

Pondok pesantren Amanatul Ummah merupakan lembaga pendidikan Islam asuhan 

seorang tokoh terkemuka yang difungsikan untuk menyiarkan dan mengembangkan ajaran 

Islam ahlusuńah waljamāh sebagaimana yang diajarakan oleh baginda Rasulallah SAW. 

Kiprah Beliau dalam menyiarkan dakwah agama Islam tidak diragukan lagi terutama 

dikalangan para pelajar mulai dari tingkatan menengah sampai atas. Bahkan ayah Beliau 

KH. Abdul Chalim merupakan salah satu tokoh besar dalam mendirikan organisasi Islam 

terbesar di Indonesia Nahdatūl Ulama(NU) Beliau adalah Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, 

MA. 

Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA adalah seorang tokoh ulama terkemuka saat 

ini. Kiai yang kini berusia lebih dari 60 tahun ini adalah seorang tokoh yang gigih dan ulet, 

kegigihan dan keuletannya itu tergambar dari ke megahan pondok pesantren yang 

dibangunnya serta banyaknya lulusan-lulusan pondok Pesantren Amanatul Ummah yang 

diterima di perguruan tinggi terfavorit baik dalam negeri maupun luar negeri. 



 

 

Dalam kesehariannya Dr.KH. Asep Saifuddin Chalim, MA tidak pernah terlepas dari 

kegiatan dakwah, Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA selalu menyempatkan waktunya 

untuk memberi nasehat serta wejangan kepada para santri baik itu di dalam masjid, di 

halaman tempat para santri apel dan bahkan rumah beliau pun tak luput dari kegiatan 

dakwah. Dan yang paling menarik dari kegiatan dakwah Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, 

MA adalah ketika beliau mengajak beberapa santrinya untuk sarapan di rumah beliau setelah 

melakukan pengajian subuh di masjid. Hal ini sering dilakukan oleh Dr. KH. Asep Saifuddin 

Chalim, MA.Ini Mungkin menjadi salah satu metode dakwah Beliau terhadap para santri 

melalui pendekatan secara individual. Selain itu juga Dr. KH. Asep Saifuddin, Chalim, MA 

memiliki metode tersendiri untuk menangani para santri (mad’ū) yang melanggar aturan 

yang telah ditetapkan di pondok pesantren Amanatul Ummah. 

Santri yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan  mulai dari tingkat SMP/MTS 

dan SMA/MA menjadi satu ketika mereka mengikuti pengajian yang diadakan setiap ba’da 

subuh dan  mereka juga diharuskan  aktif dalam mengikuti  dakwah yang dilakukan oleh Dr. 

KH. Asep Saifuddin Chalim, MA yang dilakukan di pondok pesantren. Meskipun kegiatan 

mereka terbilang padat, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengkaji apa yang 

disampaikan oleh Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA.Namun tidak semua santri aktif 

dalam mengikuti kegiatan dakwah (pengajian) yang dilakukan oleh Dr. KH. Asep Saifuddin 

Chalim, MA terutama dakwah (pengajian) yang dilakukan setelah melaksanakan sholat 

subuh banyak santri yang mengantuk bahkan tertidur. 

Kemegahan bangunan pondok pesantren serta banyaknya lulusan-lulusan Amanatul 

Ummah yang berhasil masuk ke perguruan tinggi terfavorit baik dalam negeri maupun luar 

negeri seperti Universitas Al-Azhar Kairo adalah langkah dari keberhasilan Dr. KH. Asep 



 

 

Saifuddin Chalim, MA dalam mengayomi dan mendoakan  para santri dalam mewujudkan 

cita-citanya.Sehingga hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian ini, terutama pada  tokoh sentral  yang menjadi pilar bagi berdirinya 

pondok Pesantren Amanatul Ummah Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA.Dan Penelitian 

ini hanya peneliti fokuskan pada saat Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA melakukan 

kegiatan dawah di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet-Mojokerto karena Dr. KH. 

Asep Saifuddin Chalim, MA selain sebagai seorang Kiai dan pendiri Pondok Pesantren 

Amanatul Ummah yang berada di Pacet-Mojokerto, Beliau juga merupakan pendiri Pondok 

Pesantren Amanatul Ummah yangada di Surabaya.Selain itu Dr. KH. Asep Saifuddin 

Chalim, MA juga merupakan  tokoh terkemuka  yang aktif dalam berbagai  organisasi yang 

selalu berdakwah di mana-mana  salah satunya adalah sebagai Ketua Umum Persatuan Guru 

Nahdatul Ulama yang merupakan Badan Otonom Nahdatul Ulama ( BANOM NU 

).Sehingga fokus penelitian penulis hanya pada”Metode Dakwah KH. Asep Saifuddin 

Chalim, MA di Pondok Pesantren Amanatul Ummah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Apa saja metode dakwah yang diterapkan oleh Dr. KH.  Asep Saifuddin Chalim, MA di 

Pondok Pesantren Ammanatul Ummah? 

2. Apa saja  hambatan yang dihadapi oleh Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA  dalam 

menerapkan metode dakwah tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuandari penelitian ini adalah sebagai beriku: 



 

 

1. Untuk mengetahui metode dakwah apa saja yang diterapkan oleh Dr. KH. Asep Saiffudin 

Chalim, MA di Pondok Pesantren Amanatul Ummah. 

2. Untuk Mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan metode dakwah 

Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA di Pondok Pesantren Amanatul Ummah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah 

khazanah keilmuan khususnya dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan 

menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan Syariat para ilmuan terdahulu. 

2. Manfaat Praktis, yaitu untuk peroses kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para 

ilmuan khususnya ajaran agama Islam. Serta dapat memberi masukan dan sumbangan 

pemikiran dalam meningkatkan metode dakwah dan menyebarkan syariat Islam di 

Pondok Pesantren Amanatul Ummah. 
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