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ABSTRAK 

UPAYA DA’I DALAM MENJALIN KERUKUNAN UMAT ISLAM 

(Study Kasus Pada Pon-Pes Bahrul Ulum dan Sabilil Qorin An-Najah 

di Desa Lesung Bhakti Jaya) 

 

Oleh 

 

Anis Kurlilah  

 

Penelitian yang berjudul Upaya da‟i dalam menjalin kerukunan umat Islam 

(Study Kasus Pada Pon-Pes Bahrul Ulum dan Sabilil Qorin An-Najah di Desa 

Lesung Bhakti Jaya) dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan konflik antar dua 

pondok pesantren, dimana permasalahan yang terjadi karena rasa cemburu sosial, 

sehingga mengakibatkan konflik pada dua pondok pesantren, sumber yang 

mengakibatkan terjadinya konflik pada dua pondok pesantren yaitu: adanya dalam 

suatu lembaga pondok yang tidak menunjukan keseimbangan tujuan bersama, 

perebutan tanah waqaf, serta kesalah pahaman tentang membuat jamaa‟ah sholat id 

menjadi dua tempat dalam satu kelurahan. Keberhasilan mewujudkan masyarakat 

yang rukun tersebut tentunya tidak terjadi begitu saja melainkan membutuhkan upaya 

da‟i dalam membantu meluruskan masalah tersebut. Oleh sebab itu penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Upaya da‟i dalam menjalin 

kerukunan umat Islam (Study Kasus Pada PP.Bahrul Ulum dan Sabilil Qorin An-

Najah di Desa Lesung Bhakti Jaya). Harapan dari penelitian ini adalah adanya 

masukan untuk dapat dijadikan percontohan bagi desa atau daerah yang masih rawan 

akan konflik dalam kerukunan umat Islam. 

Untuk itu dijadikan rumusan masalah. Pertama, apa penyebab ketidak 

rukuanan antar dua pondok pesantren. Kedua, Kondisi kerukunan pada dua pondok 

pesantren. Ketiga¸bagaiaman upaya yang dilakukan da‟i dalam menjalin kerukuanan 

antar dua pondok yang berselisih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tekhnik wawancara, dokumentasi 

dan observasi. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang mengetahui inti dari 

permasalahan kerukunan tersebut. Pengamatan dilaksanakan terhadap hal-hal dan 

benda-benda  yang berkaitan dengan permasalahan kerukunan antar dua pondok yang 

berselisih. Data primer diperoleh langsung dari responden yang mengenai kerukunan 

antar dua pondok yang terjadi konflik, sedangkan data-data sekunder berupa teori-

teori serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan 

monografi desa. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk meneliti 

bagaimana upaya yang dilakukan da‟i dalam merukunkan umat Islam pada 

masyarakat desa Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat.  



 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa da‟i mempunyai peran yang 

penting dalam memepersatukan masyarakat yang mengalami konflik dalam 

kerukunan umat Islam antar dua pondok pesantren, dakwah yang dilakukan oleh da‟i 

lebih efisien karena para da‟i berdakwah melalui kegiatan sosial dimana da‟i menjadi 

central of change dan mediasi antar dua pondok pesantren,  serta berdakwah pada 

suatu kegiatan perlembagaan, dalam hal ini da‟i menggunakan beberapa metode, 

yaitu: pertama, bi al hikmah yaitu dakwah yang dilakukan dengan cara arif dan 

bijaksana. Kedua, mau‟idzoh hasanah yaitu dakwah dengan ucapan yang berisi 

nasehat-nasehat yang baik. Dan yang ketiga adalah dengan metode mujadalah yaitu 

berdakwah dengan cara berdiskusi atau dialog dengan cara yang baik. 

 Keberhasilan upaya da‟i tersebut tentunya tidak terlepas dari keteladanan para 

da‟i dan kiyai yang  kemudian diteladani oleh para santri dan warga setempat. 

Sehingga dalam diri santri dan warga akan tertanam nilai dan sikap baik pada 

kerukunan umat Islam yang akhirnya membawa santri dan masyarakat dapat 

menghargai perbedaan pendapat dalam mensejahterakan umat Islam. 

 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

 

                        

      

“ Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang 

yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang 

dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau 

menerima petunjuk.” (Q.S. Al-Qashash:56)1 

 

                       

    

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”(Q.S. Al- 

Hujarat:10) 2 

                                                             
1 Kementrian Agama, Al –Qur‟an keluarga dan Terjemahnnya, Fitrah 

Rabbani, Bandung, h. 392 

   

2 Kementrian Agama, Al –Qur‟an keluarga dan Terjemahnnya, Fitrah 

Rabbani, Bandung, h. 516 



 

PERSEMBAHAN 

Penulisan ini dipersembahkan kepada: 

1. Ayah dan Ibuku tercinta Ayahanda Asrori dan Ibunda Muryati yang tiada 

hentinya dalam berdo‟a dan tiada lelah dalam berusaha untuk memberikan 

dukungan pendidikan hingga penulis dapat melanjutkan amal yang khusus 

buat ayah dan ibuku tercinta dan dapat menyenangkan hati mereka. 

2. Kakak-kakak dan Saudaraku tercinta Muhammad Nur Ikhsan, Ahmad 

Hamdani, Aly Muntaha, Teh Dewi Teh Mida,  Mba Sulis, Dek Elly Eviani, 

Dek Lailatul Qodriyah, Nouval, Daniel, Nenek ku Tersayang Mbah Sri Murni, 

yang selalu menjadikanku sebagai panutan  dan memberikan semangat serta 

motivasi dalam pendidikanku serta tiada hentinya dalam berdo‟a demi 

kesuksesanku. 

3. Kepada Rekan-rekanku seperjuangan khusus KPI angkatan 2013, yang selalu 

memberikan kebahagiaan serta dukungan dalam bekerja sama selama 

pendidikan semoga kita menjadi manusia yang berguna nantinya. 

4. Teman-teman di UIN Raden Intan Lampung khususnya yang pernah bersama 

penulis, yang banyak membantu selama berada di UIN Raden Intan Lampung 

serta tidak lupa kepada teman-teman satu angkatan dari semua jurusan KPI, 

MD, PMI, dan BKI. 

                                                                                                                                        
   



 

5. Saudara-saudaraku yang selalu bersama dengan penulis khususnya adek 

Meiva Sari, mba Susy, Akhi Andrie, Laila Maulia, Erni, Anto, Ibu Anto, Miss 

Tina, Mr Jhon, Abay, Abi Zainal, Ono, Galuh, Iqbal, Opang. Kepada 

semuanya penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga dan mohon maaf 

jika ada salah, karena atas bantuan dan kebersamaan mereka penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

6. Seluruh dosen UIN Raden Intan Lampung khususnya dosen Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu, yang bertindak sebagai 

ibu bapak penulis, selaku mahasiswa penulis dan teman-teman di UIN Raden 

Intan Lampung. 

7. Almamater tercinta dan Seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Raden 

Intan Lampung. 

 

 

 

 

  



 

RIWAYAT HIDUP 

 Penulis dilahirkan di Desa Lesung Bhakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang 

Bawang Barat Propinsi Lampung pada tanggal 22 Mei 1993, anak ke lima dari 

tujuh bersaudara, dari pasangan Bapak Asrori dan Ibu Muryati. Jenjang 

pendidikan pertama yang penulis tempuh adalah TK Nurul Huda tamat pada 

tahun 1999, lalu penulis melanjutkan di SD N 01 Lesung Bhakti Jaya tamat pada 

tahun 2005, dan jenjang berikutnya di tempuh di Sekolah Menengah Pertama di 

SMP 01 Negeri Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat, lulus tahun 2008, dan 

menamatkan pendidikan Madrasah Aliyah di Darul Rahman Kebayora Baru, 

Jakarta Selatan pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pengabdian di 

daerah Mandailing Natal, Medan Sumatera Utara selama satu tahun pada tahun 

2013. Tidak berselang waktu lama, penulis melanjutkan pendidikan pada 

Perguruan Tinggi Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.  

 Selain aktif dalam perkuliahan, penulis juga berusaha mengembangkan potensi 

diri dengan ikut serta bergabung pada Organisasi UKM Bahasa IAIN Raden Intan 

Lampung, UKMF Rumah Da‟i, HMJ KPI (Public Speaking), UKM Pencak Silat 

IAIN Raden Intan Lampung (Setia Hati), dan juga tergabung dengan Organisasi 

Ekstra Kampus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). 

Bandar Lampung, 26 Juli 2017 

Penulis   

       ANIS KURLILAH    

 

  



 

KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah S.W.T., yang telah memberi penjelas serta 

penerang pada setiap hamba-Nya dan yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan penelitian yang berjudul : Upaya Da‟i dalam Menjalin 

Kerukunan Umat Islam (study kasus pada P.P Bahrul Ulum dan Sabilil 

Qorin An-Najah di Desa Lesung Bhakti Jaya Kabupaten Tulang Bawang 

Barat). Shalawat dan salam diperuntukan kepada Nabi Muhammad SAW, 

pada keluarga, sahabat dan pengukitnya yang taat pada ajaran –ajaran 

beliau.  

 Penulis menyusun skripsi ini, sebagai bagian dari persyaratan untuk 

menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung dan 

Alhamdulillah telah dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana.  

 Dalam penyelesaian ini, penulis telah banyak menerima bantuan semangat 

dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa 

terimakasih atas bantuan semua pihak, akhirnya penulis mengucapkan 

terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsarial Romli, M.S.I selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Raden Intan Lampung.  



 

2. Bapak Bambang Budiwiranto, MAg, MA. (AS) Ph.D dan Ibu Yunidar Cut Mutia 

Yanti, M. Sos. I sebagai Kajur dan Sekjur KPI dan yang telah banyak 

memberikan masuka saran dan kritikan demi terselesainya Skripsi ini. 

3. Bapak Subhan Arif, S.Ag, M.Ag dan Bapak Budiwiranto, MAg, MA. (AS) Ph.D 

sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dalam 

memberikan bimbingan kepada penulis dan sekaligus telah banyak memberikan 

masukan dan kritikan demi terselesainya Skripsi ini. 

4. Para penguji Ujian Munaqosah, Bunda Yunidar Cut Mutia Yanti, M. Sos. I selaku 

ketua sidang, Penguji 1 Prof. Dr. H. M. Nashor M.Si, Penguji II Bapak Subhan 

Arif S.Ag, M.Ag serta Bunda Hj. Masnely M.Hi 

5. Para Dosen dan segenap Karyawan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

(FDIK) UIN Raden Intan Lampung yang memberikan pengetahuan dan bantuan 

selama menyelesaikan studi. 

6. Pihak Perpustakaan pusat dan Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi (FDIK) yang telah menyediakan buku-buku referensi kepada penulis. 

Bandar Lampung, 26 Juli 2017 

                  Penulis,     

   

 

 

ANIS KURLILAH  

  



 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................... i 

ABSTRAK ........................................................................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................................ iv 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................................. v 

MOTTO ............................................................................................................................... vi 

PERSEMBAHAN ................................................................................................................ vii 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................................. ix 

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... x 

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ xii 

BAB 1 PENDAHULAN  

A. Penegasan Judul ........................................................................................................ 1 

B. Alasan Memilih Judul ............................................................................................... 3 

C. Latar Belakang Masalah ............................................................................................ 4 

D. Rumusan Masalah ..................................................................................................... 8 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .............................................................................. 9 

F. Tinjauan Pustaka ....................................................................................................... 10 

G. Metode Penelitian ..................................................................................................... 12 

 

BAB II  DA’I DAN KERUKUNAN UMAT ISLAM  

A. Da’i  .......................................................................................................................... 21 

1. Pengertian Da‟i ......................................................................................................... 21 

2. Unsur-unsur dan kriteria yang harus dimiliki seorang Da‟i ...................................... 25 

3. Macam-macam Da‟i .................................................................................................. 30 

4. Status Da‟i ................................................................................................................. 31 

5. Tugas/Fungsi Da‟i ..................................................................................................... 32 

6. Metode Dakwah yang dipakai seorang Da‟i ............................................................. 34 

a. Bi al- Hikmah   .............................................................................................. 34 

b. Mauidzoh Hasanah ........................................................................................ 38 

c. Mujadalah/ Berdiskusi dengan cara baik ...................................................... 40 

 

B. Kerukunan Umat Islam .......................................................................................... 43 

7. Pengertian Kerukunan ............................................................................................... 43 

8. Konsep- Konsep dalam Memantapkan Kerukunan Umat Islam ............................... 48 



 

C. Konflik...................................................................................................................... 52 

D. Konflik dan pemicunya ............................................................................................. 54 

E. Model-model Konflik ............................................................................................... 58 

      BAB III PERANAN SERTA UPAYA DA’I DALAM MENJALIN 

KERUKUNAN 

A. Peranan Da’i ............................................................................................................ 60 

1. Fungsi da‟i dalam merukunkan dua pondok pesantren ............................................. 60 

2. Penyebab terjadinya permasalahan dan konflik antar dua pondok ........................... 62 

3. Kondisi kerukunan pada kedua pondok pesantren .................................................... 64 

4. Kegiatan-kegiatan Pondok Pesantren desa Lesung Bhakti Jaya ............................... 68 

B. Upaya Da’i dalam Menjalin Kerukunan Umat Islam di Desa Lesung 

Bhakti Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................................... 77 

1. Metode Dakwah yang dipakai oleh para Kiyai  ........................................................ 79  

2. Materi Dakwah yang disampaikan Kiyai desa Lesung Bhakti Jaya ......................... 81 

BAB IV UPAYA DA’I DALAM MENJALIN KERUKUNAN UMAT 

BERAGAMA DESA LESUNG BHAKTI JAYA KABUPATEN 

TULANG BAWANG BARAT 

A. Upaya Da‟i dalam Menjalin Kerukunan pada dua Pondok Pesantren ...................... 84 

B. Metode Dakwah yang dilakukan Da‟i dalam Menjalin Kerukunan Umat Islam 

pada dua pondok peantren  ........................................................................................ 90 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ............................................................................................................... 94 

B. Saran.......................................................................................................................... 97 

C. Penutup...................................................................................................................... 98 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRA 

 

  



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, 

karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi 

skripsi. Masalah yang penulis bahas dalam skripsi adalah “UPAYA  

DA’I DALAM MENJALIN KERUKUNAN UMAT ISLAM 

(Study kasus pada P.P Bahrul Ulum dan Sabilil Qorin An- Najah 

di Desa Lesung Bhakti Jaya Kabupaten Tulang Bawanng Barat)”, 

untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud 

judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah 

pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain 

dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, sekaligus juga 

untuk  mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang 

dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang 

terkandung dalam judul.  

Uapaya Da‟i; kata upaya memiliki arti “ usaha, ikhtiar (untuk 

mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan 

keluar.3 Jadi upaya adalah suatu usaha atau ikhtiar. Sedangkan Da‟i 

adalah “ orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung 

                                                             
 3Leonardo D Marsam, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, CV. Karya Utama, 

Surabaya, 1983 h.278 



 

maupun tidak langsung dengan kata-kata, perbuatan, maupun tingkah 

laku, kearah kondisi yang baik atau lebih baik menurut syariat islam 

yang berlandaskan Al- Qur‟an dan hadits.4 Selain itu da‟i dikenal 

dengan sebutan mubaligh, Ustad, Kiyai, Tuan, Guru dan lain 

sebagainya.  

Jadi upaya da‟i adalah usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh 

da‟I dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi  penghambat 

dalam menjalin kerukunan umat Islam. Kerukunan adalah rukun yang 

artinya hubungan persahabatan, damai dan tidak saling berselisih.
5
 

Sedangkan kerukunan umat Islam Kerukunan umat beragama dalam 

islam yakni ukhuwah Islamiah. Ukhuah islamiah berasl dari kata dasar 

“Akhu” yang berarti saudara, teman, sahabat, Kata “Ukhuwah” 

sebagai kata jadian dan mempunyai pengertian atau menjadi kata 

benda abstrak persaudaraan, persahabatan, dan dapat pula berarti 

pergaulan. Sedangkan Islamiyah berasal dari kata Islam yang dalam 

hal ini menjadi atau memberi sifat ukhuwah, sehingga jika dipadukan 

antara kata ukhuwah dan Islamiyah akan berarti persaudaraan islam 

atau pergaulan menurut islam. Dapat dikatakan bahwa pengertian 

ukhuah Islamiyah adalah gambaran tentang hubungan antara orang-

                                                             
 4Munir Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, Kencana Prenada Media Group, Ed.I, 

cet.3,Jakarta,2006 h. 22 

 5Leonardo D Marsam, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, CV. Karya Utama, 

Surabaya, 1983 h. 135 



 

orang islam sebagai satu persaudaraan, dimana antara yang satu 

dengan yang lain seakan akan berada dalam satu ikatan.
6
 

Dari beberapa definisi diatas maka yang dimaksud dengan 

upaya da‟i dalam menjalin kerukunan umat Islam adalah meneliti 

tentang upaya yang diakukan oleh da‟i dalam menyikapi permasalahan 

dan konflik yang terjadi pada dua pondok pesantren yang ada di desa 

Lesung Bhakti Jaya, agar permasalahan serta ketidak rukunan antar 

pondok pesantren dapat dihilangkan. Sehingga dengan kegiatan 

tersebut diharapkan agar terjalin komunikasi dan hubungan yang baik 

antar sesama pondok dapat menciptakan suasana yang rukun dan 

damai.  

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi ini yaitu: 

1. Menjalin kerukunan Umat Islam sangat berpengaruh bagi kehidupan 

sehari-hari oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menyatukan sebuah perbedaan sehingga hidup bersama-sama dengan 

harmonis. 

                                                             
6 “Kerukunan Umat  Islam”. (On-line), tersedia 

di:https://www.googleweblight.com/2014/11/08/ (10 November 2016) 

 



 

2. Kiyai yang ada di desa Lesung Bhakti Jaya sebagai tokoh agama Islam 

dan mempunyai tanggung jawab besar terhadap kelangsungan risalah Nabi 

SAW kepada umat yang beragama, Islam khusunya. 

3. Pondok pesantren di desa Lesung Bhakti Jaya menjadi objek penelitian 

penulis, karena pondok pesantren tersebut mempunyai peran dalam 

kegiatan pewujudan kerukunan umat Islam di desa Lesung Bhakti Jaya. 

4. Objek dan lokasi penelitian yang terjangkau oleh penulis. 

 

 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Dalam kehidupan bermasyarakat yang dihuni oleh penduduk 

yang berbeda agama, etnik, maka perbedaan tersebut akan memicu 

terjadinya suatu masalah dan konflik didalam masyarakat, karena 

konflik sering kali muncul kedalam kehidupan masyarakat yang 

memilki kekuatan seimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

konflik dalam masyarakat biasanya dapat berbentuk ideologi politik, 

ekonomi, budaya dan agama. Dan demikian inilah yang terjadi pada 

dua pondok pesantren yang berada di desa Lesung Bhakti Jaya, konflik 

dan permasalahan yang terjadi karena kepentingan pribadi dan 

golongan, bahwa kepedulian yang tinggi terhadap kepentingannya 

sendiri dan kepedulian yang rendah terhadap kepentingan pihak lain 



 

sering sekali membawa dampak ketidak harmonisan secara sosial, 

ekonomi dan politik. Seperti halnya yang terjadi pada dua pondok 

pesantren desa Lesung Bhakti Jaya dalam kerukunan umat Islam. Pada 

hakikatnya Agama adalah ajaran, tuntunan dan pedoman hidup bagi 

umat manusia, berasal dari Tuhan melalui perantaraan seorang Nabi 

atau Rasul lahirnya faham keagamaan tidak bisa dipisahkan dari upaya 

manusia untuk menyesuaikan ajaran agama dengan perubahan 

lingkungan sosial dan budaya masyarkat. Sebagiamana agama Islam 

adalah agama atau ajaran yang selalu menuntun umatnya menuju jalan 

yang sesuai dengan aturan syariat agama yang Rahmatan lil „alamin. 

Adapun dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak dan menyeru 

kepada umat manusia kepada jalan kebaikan, memerintah yang ma‟ruf 

dan mencegah dari hal-hal yang mungkar dalam rangka memperoleh 

kebahagiaan baik hidup di dunia dan di akhirat.  

Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT:  

                           

        

Artinya:  “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 

umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 



 

dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang 

beruntung”.7 

 

Dalam menjalin kerukunan internal  umat Islam dalam 

kehidupan sehari-hari tidak selamanya berjalan mulus dan lancar, 

melainkan sering terjadi kendala-kendala yang menghambat 

kelangsungan kegiatan kerukunan tersebut. 

 Khususnya yang terjadi pada masyarakat desa Lesung Bhakti 

Jaya yang pernah mengalami gejolak perselisihan diantara santri 

dalam dua pondok pesantren  mengenai perebutan jama‟ah dan 

perebutan tanah waqaf dalam melakukan ibadah, sehingga 

mengakibatkan rasa toleransi yang kurang dan kerukunan umat Islam 

pun menjadi dipertanyakan. Hal ini terjadi dimungkinkan karena 

proses adabtasi yang melibatkan manusia secara kolektif (masyarakat 

banyak) yang memiliki perbedaan-perbedaan secara mendasar 

sehingga mengakibatkan munculnya konflik.  

Pada mulanya memang tidak pernah terjadi adanya perselisihan 

kerukunan umat Islam di Desa Lesung Bhati Jaya, antara pondok 

pesantren Sabilil Qorien An Najah dan pondok pesantren Bahrul Ulum 

akan tetapi ketika pondok pesantren Bahrul Ulum mengalami kenaikan 

Jama‟ah dan melakukan kegiatan tersendiri yang dalam hal ini seperti 

memisahkan diri dalam tujuan kebersamaan seperti pada tahun lalu 
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Penyelenggara Dan Penterjemah Al-Qur‟an, Jakarta, 1971, h. 93 



 

membuat jama‟ah sholat id sendiri sehingga menimbulkan konflik 

diantara para tokoh agama dan masyarakatnya menjadi terpisah belah 

untuk melakukan tujuan kerukunan bersama.  

Oleh karena itu semua permasalahan tersebut harus segera 

diatasi dan dipecahkan sehingga dalam menjalin kerukunan internal 

seagama dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan bersama. Upaya yang harus dilakukan oleh pendakwah 

khususnya agar pesan dapat disampaikan dengan mudah dan 

dimengerti yakni dengan memberikan suatu arahan yang baik kepada 

mad‟u untuk melakukan perbutan yang baik pula sehinga kerukunan 

terjalin menurut ajaran Islam. Namun dalam hal ini yang lebih penting 

lagi adalah seorang da‟i harus bisa memberikan contoh dan suri 

tauladan kepada masyarakatnya. 

Dan jika konflik diabiarkan, maka akan menimbulkan keadaan 

yang tidak menyenangkan. Walaupun pada hakikatnya konflik 

bersumber dari kepentingan seseorang yang bergerak dengan 

kepentingan orang lain, akan tetapi konflik antarkelompok tidak bisa 

dihindari. 

Suatu konflik bisa terjadi manakala suatu kelompok atau 

seseorang dalam usahanya mencapai tujuannya secara relatif terhalang 

oleh pencapaian tujuan kelompok atau orang lain. Dengan demikian, 



 

kepentingan seseorang atau kelompok tersebut terasa terhalang oleh 

kepentingan orang atau kelompok lain.8 

Fenomena kehidupan bermasyarakat tersebut, menjadi hal 

serius yang harus dicarikan jalan keluarnya. Tugas dakwah adalah 

tangguang jawab bersama setiap insan muslim baik individu atau 

kelompok, maka kehadiran dan partisipasi para tokoh agama, ormas, 

lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dan lembaga 

dakwah yang ada di tanah air khususnya di desa Lesung Bhakti Jaya 

Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai andil besar dalam 

menyelesaikan dan mengantisipasi setiap gejolak sosial  yang 

membahayakan kehidupan bertetangga dalam memahami ajaran 

agama. Islam dapat menjamin terwujudnya dan kesejahteraan di dunia 

dan akhirat. 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan kwalitas para 

da‟i atau kwalitas lembaga-lembaga dakwah yang mengorganisir dan 

mencetak para da‟i yang harus dilengkapi dengan beberapa syarat dan 

faktor lain. Diantara syarat yang diperlukan ialah kwalitas para da‟i 

dan keikhlasan dalam menyampaikan atau menyiarakan dakwah serta 

menggunakan metode yang tepat sesuai objek yang didakwahi. Bukan 
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hal yang berlebihan apabila sukses dan tidaknya suatu dakwah dan 

suatu perbaikan masyarakat banyak tergantung pada pemimpin atau 

pada pelaksanaan dakwah atau da‟i.  

Menjalin kerukunan umat Islam harus dimulai dari dalam diri 

keluarga di sekolah saja,peranan ulama atau para tokoh agama juga 

sangat dibutuhkan dalam menjalin kerukunan tersebut. Para kiyai dan 

ulama merupakan sumber inspirasi, pengayom dan pengarah terhadap 

anggota masyarakat yang mampu memberikan pengaruh dalam corak 

kehidupan masyarakat sekitarnya. 

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian secara 

ilmiah, guna memperoleh gambaran mengenai masalah yang terkait 

dengan kecemburuan sosial yang menjadi permasalahan dalam 

menjalin kerukunan antar dua pondok pesantren di desa Lesung Bhakti 

Jaya, sehingga penulis ingin meneliti bagaimana upaya da‟i dalam 

memecahkan permasalahan antara Pon-Pes Bahrul Ulum dan Sabilil 

Qorien an-Najah agar dapat terjalin kerukunan umat Islam. Dengan 

demikian tujuan dakwah dapat tercapai dengan maksimal atau sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. Dari uraian tersebut maka penulis 

mengemukakan judul skripsi ini, yaitu : 

UPAYA  DA’I DALAM MENJALIN KERUKUNAN UMAT 

ISLAM 



 

(study kasus pada P.P Bahrul Ulum dan Sabilil Qorin An- Najah di 

Desa Lesung Bhakti Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat). 

Adapun yang dimaksud dalam studi ini adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mengungkap upaya dan metode yang dilakukan para 

Kiyai serta  Para tokoh agama warga desa Lesung Bhakti Jaya dan 

masyarakat muslim dalam menjaga kerukunan internal umat agama 

Islam di desa Lesung Bhakti Jaya.   

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat 

disimpulkan suatu rumusan masalah yang nantinya rumusan masalah 

ini akan menjadi pedoman penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

Adapun rumusan Masalah yang penulis rumuskan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Apa penyebab ketidak rukunan antar dua pondok pesantren yang ada di desa 

Lesung Bhakti Jaya? 

2. Bagaimana kondisi kerukunan umat Islam antara Pon-Pes Bahrul Ulum dan 

Sabilil Qorin An Najah desa Lesung Bhakti Jaya Kabupaten Tulang Bwang Barat. 

3. Bagaimana Upaya yang akan dilakukan da‟i untuk menjalin kerukunan umat 

Islam pada Pon-Pes Bahrul Ulum dan Sabilil Qorin An- Najah di Desa Lesung 

Bhakti Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.Tujuan Penelitian  



 

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yang hendak 

dicapai adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui kondisi kerukunan umat Islam antara PP. Bahrul Ulum dan 

Sabilil Qorin An Najah dan apa saja yang melatar belakangi masalah dalam 

perselisihan dan kecemburuan masyarakat yang terkait dengan kerukunan internal 

umat seagama di desa Lesung Bhakti Jaya. 

b. Untuk mengetahui upaya da‟i desa Lesung Bhakti Jaya dalam mengatasi masalah 

perselisihan kerukunan umat Islam.  

 

 

 

2. Kegunaan Penelitan  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk: 

a. Secara teoritis yaitu menambah khazanah kepustakaan Fakultas Dakwah 

khusunya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dengan harapan dapat dijadikan 

salah satu bahan studi banding oleh peneliti lainnya. 

b. Secara praktis yaitu agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, 

khususnya ketika peneliti berdakwah ditengah-tengah masyarakat dalam menjalin 

kerukunan umat Islam.  

F. Tinjauan Pustaka  

 Pembahasan tentang peranan Kiyai serta Upaya Da‟i sudah ada yang 

membahasnya, hal tersebut dikarenakan seorang Kiyai dianggap 



 

sebagai tokoh agama Isam dan mempunyai tanggung jawab besar 

terhadap kelangsungan risalah Nabi SAW kepada umat Islam. Ada 

beberapa sumber yang telah membahas tentang Peran da‟i dan 

Kerukunan umat Beragama, akan tetapi belum ada peneliti yang 

membahas tentang kondisi kerukunan umat Islam dan upaya yang 

dilakukan seorang da‟i sehinnga peneliti melakukan penelitian ulang 

tentang Upaya da‟i dalam menjalin kerukunan umat Islam. Oleh 

karena itu berikut ini penulis tampilkan bebrapa hasil penelitian yang 

ada relevansinya dengan judul di atas sebagai berikut: 

 Pertama “Komunikasi Dakwah Kiyai NU Dalam Pembinaan 

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pringsewu”. judul skripsi 

tersebut disusun oleh M. Marzuki yang lulus tahun 2014, Dalam 

pembahasan penulis memfokuskan pembahasannya: bagaimana 

pembinaan kerukunan umat beragama pada masyarakat dan sejauh 

mana efektifitas komunikasi dakwak kiyai NU dalam pembinaan 

kerukunan umat beragama di Kabupaten Pringsewu. (M. Marzuki, 

Skripsi 2014)9 

Kedua “Problematika Pelaksanaan Dakwah Islamiyah dan 

Upaya Pemecahannya di  Desa Mandah Kec. Natar Kab. Lampung 
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1-5 



 

Tengah”. Judul  skripsi tersebut disusun oleh Zulina yang lulus tahun 

2002, diamana dalam pembahasan penulis memfokuskan 

pembahasannya: bagaimana seorang da‟i dalam meningkatkan 

kegiatan dakwah  dengan meningkatkan materi yang akan 

disampaikan agar pesan dakwah mudah dimengerti oleh mad‟u di 

Desa Mandah Kec. Natar Kab. Lampung Tengah. (Zulina, Skripsi 

2002)10 

Ketiga “Peran Da‟I dalam Mengatasi Dekadensi Moral 

Generasi Muda di kelurahan muaradua kecamatan muara dua oku 

Sumatera Selatan”. Judul skripsi tersebut disusun oleh Miyani yang 

lulus pada tahun 2002, dimana dalam pembahasan penulis 

memfokuskan pembahasannya: bagaimana peran dan factor 

penghambat da‟i dalam mengatasi dekadensi moral generasi muda di 

kelurahan muaradua kecamatan Muaradua Oku Sumatera Selatan. 

(Miyani, Skripsi 2002)11 

Sedangkan pada skripsi penulis ini, adalah pada bagaimana 

upaya da‟i dalam menjalin kerukunan umat Islam study kasus upaya 

da‟i dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada pondok 
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Mandah Kec.   

Natar Kab. Lampung Tengah, IAIN Raden Intan Lampung.Skripsi.2002 h. 1-5 

11Miyani, Peran Da‟I dalam Mengatasi Dekadensi Moral Generasi Muda 

di kelurahan muaraduah kecamatan muara dua oku Sumatera Selatan,IAIN Raden 

Intan Lampung, Skripsi. 2002, h. 1-4 



 

pesantren di desa Lesung Bhakti Jaya kecamatan Tulang Bawang 

Barat. 

G. Metodelogy Penelitan  

Metode Penenlitian adalah “cara yang tepat untuk melakukan 

sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai 

tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu proses mencari sesuatu 

secara sistematik dalam waktu yang lama dengan menggunakan 

metode ilmiah secara aturan-aturan yang berlaku”.12 Suatu penelitian 

bertujuan untuk memenuhi suatu permasalahan sehingga dapat 

dikembangkan kebenarannya, maka diperlukan metode dalam 

penelitian tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang 

dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang 

diharapkan. Agar dapat mendukung kesempurnaan penelitian ini, 

penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Menurut John W. Creswell, sebagaimana yang telah dikutip Rosady Ruslan, 

ada tiga pendekatan penelitian yaitu pendekatan penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan 

Mixed Methods (mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif). Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif. Penelitian yaitu jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 
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menggunakan prosedur statistik atau cara kuantitatifikasi isinya.13 Penelitian 

Kualitatif yaitu penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain dari pada 

penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif dapat memberikan gambaran 

tentang populasi secara umum, sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian 

dimana penulis tidak dibatasi oleh alat ukur tertentu.  

Sementara penelitian ini deskriptif analisis yaitu berupa mendeskripsikan atau 

menggambarkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

dan sifat populasi tertentu.14 Kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

tentang upaya da‟i dalam menjalin kerukunan umat seagamadi desa Lesung Bhakti 

Jaya Kab. Tulang Bawang Barat.  

Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan Jamaah Majlis Ta‟lin Nurul Huda 

dan Pondok Pesantren Sabilil Qorien An- Najah sebagai sasaran atau objek penelitian 

untuk mengangkat data-data yang ada di lapangan tentang Upaya da‟i dalam menjalin 

kerukunan umat serta upaya da‟i dalam memecahkan permasalahan dengan adanya 

kecemburuan sosial yang terjadi pada Pondok Pesantren yang ada di Desa Lesung 

Bhakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

2. Desain Penelitian  

Desain penelitian adalah “logika pengaitan antara data yang harus 

dikumpulkan (dan kesimpulan-kesimpulan yang akan di hasilkan)”. Dalam bahasa 
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sehari-hari, desain penelitian adalah “suatu rencana tindakan untuk berangkat dari sini 

ke sana, dimana “ di sini” bisa  diartikan sebagai rangkaian pertanyaan awal yang 

harus dijawab, dan “ di sana” merupakan serangkaian konklusi (jawaban) tentang 

pertanyaan-pertanyaan tersebut”. 15 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan strategi penelitian studi kasus 

(case study),studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan 

suatu penelitian berkenaan dengan “how” atau “why”, bila peneliti hanya memeliki 

sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan 

bilamana fokus penelitiananya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) 

didalam konteks kehidupan nyata.16 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah seluruh individu yang dijadikan objek 

pelaksanaan”.17  Sedangkan menurut Sugiono dalam buku Statiska 

untuk penelitian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertetntu 
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16Ibidh. 1 
17 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1, Andi Ofset, 

Yohyakarta,1990,hlm 70 



 

yang ditetapkan oleh peniliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

suatu kesimpulan.18 

Sedangkan dalam buku Kartini Kartono Pengantar Metodologi 

Riset Sosial mengatakan bahwasanya populasi adalah totalitas 

semua,kejadian, orang hal dan lain-lain. Populasi itu dapat berwujud 

sejumlah manusia, kurikulum, kemampuan menejemen, alat-alat 

mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan, peristiwa dan lain-

lain.19 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah 

seluruh santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren yang berada di 

desa Lesung Bhakti Jaya yakni sebanyak 148 orang dan 6 orang da‟i 

Desa Lesung Bhakti Jaya. Jadi keseluruhan populasi berjumlah 154 

orang. 

b. Sampel 

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang akan 

diteliti. Sampel juga ialah bagian-bagian dari keseluruhan yang 

menjadi objek sesungguhnya dari penelitian.20 Dengan dasar ini, 
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20Koentjoroningrat, Metode-metode penelitian masyarakat. PT Gramedia 
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maka penelitian akan menentukan jumlah sampel dan keseluruhan 

populasi dengan menggunakan tehnik non rondom sampling, 

maksudnya tidak semua individu dalam populasi akan diberi peluang 

yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.21 

Dari jumlah populasi 154 orang, peneliti tidak mungkin 

mengambil seluruhnya untuk dijadikan obyek penelitian sebab tidak 

semua populasi mengetahui dengan jelas masalah yang diteliti. Penulis 

hanya menggali yang diteliti dan diperkirakan banyak mengetahui 

masalah penelitian dengan menggunakan metode non rondom 

sampling. 

Untuk lebih jelasnya, penulis menggunakam jenis purposive 

sampling yaitu metode penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri dalam 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya.22 Dengan demikian 

penulis mengambil sampel berdasarkan kriteria atau ciri-ciri. 

Adapun kriteria untuk da‟i atau ustad sebagai berikut: 

a. Ustad yang aktif mengisi pengajian di pondok selama 3 tahun 

b. Mengajar 2 kali pertemuan dalam seminggu 

c. Pendidikan maksimal SMA dan mengetahui tentang ilmu agama Islam  
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d. Serta mengetahui permasalahan yang terjadi pada dua pondok pesantren yang 

berselisih paham  

Sedangkan kriteria pengurus pondok sebagai berikut: 

a. Santri yang bermukim dan aktif sebagai pengurus 

b. Santri berusia 15-20 tahun  

c. Berpendidikan maksimal SMA  

d. Telah mondok selama 2 tahun  

 

Berdasarkan kriteria diatas, yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah 

ada 7 orang, perinciannya adalah: Ustad yang menjadi pengasuh pondok, 1 orang 

dari masing-masing pondok, dan 2 orang ustad dari luar pondok pesantren jadi 

keseluruhan ada 4 orang da‟i serta 2 pengurus pondok dan 1 warga desa Lesung 

Bhkati Jaya yang mengetahui serta memahami kesalahpahaman yang terjadi.  

4. Metode Pengumpulan Data  

Data memudahkan dalam pengambilan data di lapangan, 

penulis mempergunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti.23 Metode Observasi penulis 

gunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian 
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dengan menerapkan metode observasi nonpartisipan, dimana penulis 

berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam upaya 

merukunkan umat Islam yang dilakukan oleh para kiyai desa Lesung 

Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat.  

Metode ini menjadi metode pertama yang dipakai penulis, 

metode ini dinggunakan penulis untuk mencari data lapangan yang 

diperlukan, baik data tentang kondisi,dan upaya apa yang dilakukan 

oleh dai dalam menjalin kerukunan umat Islam antar dua pondok 

pesantren yang berseisih dan metode apa saja yang  digunakan oleh 

para kiyai agar terjalinnya kerukunan umat seagama.  

Metode ini adalah sebagai alat pendukung dalam pengumpulan 

data. Dengan observasi penulis akan berupaya mengamati 

permasalahan-permasalahan apa yang terjadi pada dua pondok 

pesantren dan upaya apa yang dilakukan oleh da‟i dalam menjalin 

kerukunan umat Islampada dua pondok yang berada di desa Lesung 

Bhakti Jaya. 

b.  Metode Interview 

Interview adalah suatu proses tanya jawab antara dua orang 

atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka 



 

lainnya dan dengan mendengar sendiri suaranya.24 Data atau 

informasi ini berupa tanggapan, pendapat, keyakinan dan perasaan 

serta hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Metode interview 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan sumber data.  

Dalam pelaksanaan interview ini, penulis mempergunakan 

interview bebas tepimpin,” yiatu penginterview membuat kerangka 

pertanyaan untuk diajukan namun cara bagaimana pertanyaan iitu 

diajukan dan irama (timing) interview diserahkan kepada 

kebijaksanaan penginterview”.25 Diharapakan dengan cara ini dapat 

memperoleh data yang berkaitan dengan pandangan da‟i dan santri 

serta masyarakat dalam memecahkan permasaahan yang terjadi 

sehingga terjalin kerukunan umat Islam pada dua pondok pesantren 

yang berada di desa Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat. 

c. Metode Dokumentasi  

Metode Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen.26 Metode dokumentasi ini penulis 
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lakukan untuk mencari data tambahan yang dibutuhkan terkait dengan 

penelitian dari berbagai dokumen,foto, arsip, agenda yang ada pada 

para tokoh atau kiyai ponpes sebagai pelengkap data yang telah 

didapatkan dari metode wawancara dan metode observasi.  

d.  Metode Analisis Data  

Setelah data-data terkumpul secara lengkap, maka tahapan 

selanjutnya adalah menganalisa data yang dalam hal ini penulis 

menggunakan analisa data kualitatif, yaitu suatu kegiatan yang 

mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai 

suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian hubungan diantara 

bagian hubungan dalam keseluruhan. 

Penulis menggunakan analisa data kualitatif karena penelitian 

yang penulis bahas sifatnya deskriftif, yaitu analisa data tidak 

didasarkan atas angka-angka sebagai bahan penarik kesimpulan, 

melainkan kesimpulan ditarik atas dasar kualitas tingkatkepercayaan 

data yang masuk, sehingga pendekatan kerangka berfikir dengan cara 

mengolah data khusus menjadi kesimpulan umum. 27 

Dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan 

metode berfikir induktif, yaitu: sebuah pola dan fikir berdasarkan 

                                                             
27Mohammad Djali Farouk, Metode penelitian bunga rampai, (PTIK Press, 
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landasan pada pengetahuan-pengetahuan yang khusus, fakta-fakta 

yang unik dan banyak menerangkan fakta-fakta khusus menjadi 

sebuah pemecah dan penjelas dalam masalah yang umum yang 

dijabarkan.28 

 

  

                                                             
28Sutrisno Hadi, Metodologi Reserach Jilid 1, (Fakultas Psikologi UGM: 

Yogyakarta, 1981) hal. 12 



 

BAB III 

PERAN DAN UPAYA DA’I DALAM MERUKUNKAN UMAT ISLAM PADA 

PONDOK PESANTREN DI DESA LESUNG BHAKTI JAYA  

A. PERAN DA’I  

1. Fungsi da’i dalam merukunkan dua pondok pesantren 

Seorang Da‟i mempunyai tugas sebagai central of change dalam suatu 

masyarakat, sehingga tugasnya di samping menyelamatkan masyarakat dengan dasar 

nilai keagamaan , juga mengemban tugas pemberdayaan seluruh potensi masyarakat, 

khususnya pada konflik perselisihan pada pondok pesantren yang berada di desa 

Lesung Bhakti Jaya. 

Karena seorang da‟i berfungsi sebagai penyampai kebenaran ajaran tauhid,dan 

membersihkan jiwa manusia dari kepercayaan-kepercayaan yang keliru, juga sebagai 

pemberi rangsangan, motivasi dan dorongan, menganjurkan serta memberi teladan 

dengan amal shalih agar kerukunan pada pondok pesantren terlaksana dengan baik. 

Seperti hasil wawancara dengan Ahmad Hamdani warga desa Lesung Bhakti:  

“Kiyai tentunya mempunyai perananan penting dalam kehidupan masyarakat, 

karena kiya‟i itu sebagai contoh bagi para santri juga contoh untuk masyarakanya, 

jadi ya harus tegas dan harus mempunya akhlak yang baik, agar dapat dicontoh 



 

pengikutnya,dan makmumnya contohnya dalam beribadah, jika kiyainya rajin pasti 

juga ya semuanya pada ngikut mba”.
29

 

Oleh karena itu da‟i pada setiap pengasuh pondok peantren yang berada di 

desa Lesung Bhakti Jaya mempunya andil dalam merukunkan dan memberikan 

arahan untuk merukunkan pondok pesantren yang berselisih. 

Pada kasus perselisihan antar dua pondok pesantren yang memiliki konflik, 

da‟i sangat diharapkan sekali bisa memberikan jalan keluar agar perselisihan dapat 

diselesaikan dengan damai, oleh karena itu da‟i berperan sebagai mediasi dimana da‟i 

menjadi penengah dalam upaya merukunkan dua pondok pesantren yang berselisih 

pada desa Lesung Bhakti Jaya ini.   

Seperti hasil wawancara dengan Ustad Umar Haris yang berada di luar 

pondok: 

“Permaslahan dan konflik yang terjadi pada desa yang memiliki dua pondok 

pesantren sangat rawan terjadi, akan tetapi ketika masalah seperti ini dapat 

diselesaikan maka jangan dibesar-besarkan karena akan berdampak yang tidak baik 

pada santri oleh karena itu,  pengupayaan yang dilakukan untuk masalah seperti ini 

adalah dengan cara kekeluargaan, mengingat kita semua adalah saudara”.
30
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2. Penyebab terjadinya permasalahan dan konflik antar dua Pondok 

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional islam untuk 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam dengan menekankan 

pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. Lembaga ini 

juga bertujuan untuk mencetak santri-santri yang mempunyai kepribadian, khususnya 

dibidang spiritual atau ajaran agama Islam yakni menjadikan santri sebagai insan 

yang mempunyai mempunyai kepribadian mandiri, disiplin, jujur, bertanggung 

jawab, berfikir logis, kritis dan inovatif dengan berakhlakul karimah, serta kerja keras 

sehingga dapat mengimplementasikan didalam kehidupan sehari-hari sehingga 

tercipta kehidupan yang damai. 

Sekala konflik pada dua pondok desa Lesung  Bhakti Jaya ini sebenarnya 

terjadi karena persoalan ketidak adilan kemudian menjadi menjalar kepada cemburu 

sosial, kemudian upaya yang dilakukan da‟i dalam menjalin kerukunan umat Islam 

sangat memerlukan sebuah wadah atau lembaga yakni sebuah pondok pesantren guna 

mendidik dan membina santri-santri yang memiliki intelektual yang tinggi dan 

didasari dengan akhlak yang baik, saling tolong menolong, gotong royong dan 

mengupayakan mengadakan kegiatan sholawat, paguyuban, majlis dzikir yang pada 

umumnya dapat dilakukakan oleh masyarakat desa Lesung Bhakti khusnya santri 

pondok pesantren desa Lesung Bhakti Jaya. 

. Kerukunan Pondok Pesantren yang berdiri pada satu Kelurahan di Desa 

Lesung Bhakti Jaya ini mengalami kabar yang kurang enak didengar terjadi pada 

tahun 2015 perihalnya bahwa pondok Pesantren Bahrul Ulum mendirikan Pondok 



 

permanen yang ditetapkan sebagai tanah wakaf desa  Lesung Bhakti Jaya, yang dalam 

hal ini juga sebagai suatu lokasi pembuatan tambahan pondok pesantren Sabilil Qorin 

An Najah  karena pada mulanya Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu tidak ada 

bayangan akan dibangun ataupun didirikan di desa Lesung Bhakti Jaya.  

Hasil wawancara da‟i dari luar pondok bapak Imam Qodri: 

“ya, kalo terjadi permasalahan seperti itu, harus ada upaya dari lurah agar 

mengumpulkan pengasuh-pengasuh pondok agar dapat berdamai dan mentolerir 

kesalahan apa saja yang dialami”.
31

 

Peristiwa tersebutlah yang membuat kerukunan semakin renggang ketika 

jama‟ah saling menyalahkan dan memecahkan diri dalam ritual ibadah sholat id, 

jum‟at dan lain sebagianya,rasa cemburu sosial yang diperkirakan awal mula 

perseturuan dan perselisih paham, yang pada intinya saling mendirikan Lembaga 

demi kemajuan sendiri bukan atas dasar memajukan kesejahteraan desa Lesung Bhaki 

Jaya. Permasalahan ataupun adanya kecemburuan pada kualitas santri menjadi awal 

permulaanya, tidak hanya itu dalam dua pondok pesantren pada satu kelurahan 

memang tidak bisa dielaknnya apabila antar kedua pondok pesantren yang memiliki 

rasa saing untuk mendapatkan kualitas lembaga. 
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3. Kondisi kerukunan pada Pondok Pesantren di Desa Lesung Bhakti Jaya 

Latar belakang pembangunan pondok pesantren di desa Lesung Bhakti Jaya 

mulanya agar masyarakat bisa lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta alam 

semesta beserta isinya yaitu ALLAH SWT. Pondok Pesantren yang dibangun 

pertama kali di desa tersebut yaitu Pondok Pesantren Sabilil Qorien An Najah pada 

tahun 2003 yang pendirinya yaitu bapak Hafidz Zaunudin Ihwann dan tak lama 

kemudian 2 tahun pondok tersebut didirikan dibangunlah pondok Pesantren Bahrul 

Ulum pada tahun 2005 yang pendirinya yaitu bapak Rosyid Ibrahim. Kerukunan 

Pondok Pesantren yang berdiri pada satu Kelurahan di Desa Lesung Bhakti Jaya ini 

mengalami kabar yang kurang enak didengar terjadi pada tahun 2015 perihalnya 

bahwa pondok Pesantren Bahrul Ulum mendirikan Pondok permanen yang ditetapkan 

sebagai tanah wakaf desa  Lesung Bhakti Jaya, yang dalam hal ini juga sebagai suatu 

lokasi pembuatan tambahan pondok pesantren Sabilil Qorin An Najah  karena pada 

mulanya Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu tidak ada bayangan akan dibangun 

ataupun didirikan di desa Lesung Bhakti Jaya.  

Peristiwa tersebutlah yang membuat kerukunan semakin renggang ketika 

jama‟ah saling menyalahkan dan memecahkan diri dalam ritual ibadah sholat id, 

jum‟at dan lain sebagianya,rasa cemburu sosial yang diperkirakan awal mula 

perseturuan dan perselisih paham, yang pada intinya saling mendirikan Lembaga 

demi kemajuan sendiri bukan atas dasar memajukan kesejahteraan desa Lesung Bhaki 

Jaya.  



 

Permasalan ataupun adanya kecemburuan pada kualitas santri menjadi awal 

permulaanya, tidak hanya itu dalam dua pondok pesantren pada satu kelurahan 

memang tidak bisa dielaknnya apabila antar kedua pondok pesantren yang memiliki 

rasa saingan untuk mendapatkan kulitas lembaga. Seperti hasil dari wawancara 

dengan Pak Ahmad Hamdani warga desa Lesung Bhakti Jaya: 

“Kerukunan di kampung ini bisa dikatakan rukun, tapi ya sebenarnya tidak rukun, 

karena adanya dua pondok pesantren dalam satu desa, kemarin itu sempat menjadi 

kerikil dalam permasalahan di kampung Lesung Bhakti Jaya ini, pasalnya 

permasalahan yang terjadi yaitu karena perebutan jama‟ah ya wajar kalo seperti itu, 

akan tetapi juga menjalar pada perebutan tanah wakaf yang akan dijadikan tempat 

untuk menuntut ilmu. Dimana tanah itu seharusnya diwakafkan pada pondok 

Pesantren Sabilil Qorin An Najah akan tetapi malah ingin diambil alih oleh pondok 

pesantren Bahrul Ulum, itulah puncak konflik yang terjadi pada dua pondok 

pesantren yang ada di desa Lesung Bhakti Jaya ini.
32

 

Permasalahan inilah yang akan membawa suatu kesan dalam pikiran 

seseorang bahwa dalam hal tertentu terdapat suatu pertikaian, pertentangan antara 

beberapa orang atau kelompok orang-orang, tidak adanya kerja sama, perjuangan satu 

pihak lainnya, atau suatu proses yang berlawanan. Disinilah relevansinya seorang da‟i 

untuk bisa mengatasi konflik yang tidak disenangi tetapi bisa timbul sewaktu-waktu 

seperti yang terjadi pada dua pondok pesantren di desa Lesung Bhakti Jaya ini. 
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Dalam wawancara oleh bapak Hamdani menceritakan penyebab terjadinya 

konflik juga bermula saat pondok pesantren Bahrul Ulum mengkaitkan jama‟ah atau 

santri untuk mengadakan jama‟ah pengajian dengan didasari politik, dan kemudian 

berimbas ketika melakukan shalat idul fitri yang tadinya digabung dan harus dipisah 

karena isu terebut mengakibatkan kerukunan antar pondok pesantren Sabilil Qorien 

An Najah dan pondok pesantren Bahrul Ulum tidak sehat, karena bersaing untuk 

mendapatkan jama‟aah atau kualitas santri. 

Jika konflik diabiarkan, maka akan menimbulkan keadaan yang tidak 

menyenangkan. Walaupun pada hakikatnya konflik bersumber dari kepentingan 

seseorang yang bergerak dengan kepentingan orang lain, akan tetapi konflik antar 

suatu lembaga yang mendiami satu tempat yang sama dengan tujuan yang sama tidak 

bisa dihindari. Suatu konflik bisa terjadi manakala suatu kelompok atau seseorang 

dalam usahanya mencapai tujuannya secara relatif terhalang oleh pencapaian tujuan 

kelompok atau orang lain. Oleh karena itu disinilah peranan da‟i dibutuhkan guna 

menyatukan dua pondok yang sedang terjadinya konflik agar bisa mendapat jalan 

keluar sehingga konflik terselesaikan dan mengembalikan kerukunan pada dua 

pondok pesantren desa Lesung Bhakti Jaya tersebut. 

Dari sinilah permasalahan terjadi pada desa Lesung Bhakti Jaya. Oleh karena 

itu penulis ingin meneliti bagaimana upaya yang dilakukan da‟i dalam merukunkan 

umat Islam yang terjadi pada kasus permasalahan kerukunan di desa Lesung Bhakti 

Jaya tersebut.  



 

Kerukunan internal umat Islam tersebut ditandai dengan adanya salah paham 

dan perbedaan pandangan dan pendapat sebagai dasar konflik yang terjadi sehingga 

megakibatkan kerukunan yang ada pada desa Lesung Bhakti Jaya menjadi renggang.  

Hasil wawancara dengan Kiyai Hafidz Zainudin: 

 “Pada awal mulanya pondok pesantren dibangun ya semuanya masih 

harmonis saja akan tetapi ketika pondok yang kedua mengalami perubahan system 

dan ingin memisahkan dari tujuan kerukunan, dan ada juga masalah dengan sengketa 

tanah waqaf di desa Lesung Bhakti Jaya ini, sehingga memicu jama‟ah dan santri 

saling mengeluarkan argumentnya masing-masing.
33

 

Dari  keterangan diatas dapat  diketahui  bahwa memang adanya 

permasalahan yang terjadi pada dua pondok pesantren yang ada di desa Lesung 

Bhakti Jaya yang harus dicarikan jalan keluar oleh pengupayaan seorang da‟i dalam 

merukunkan umat Islam desa Lesung Bhakti Jaya. 

Seperti hasil wawancara dengan pak Kiya‟i Hafidz Zainudin Ihwan: 

“Tak henti-henti saya mengingatkan kepada santri, bahwa perselisihan pasti 

ada namun kita juga harus bisa mengambil jalan tengahnya, bagaimana baiknya, 

karena persoalan seperti ini sebenernyaa memicu santri dalam hal 

emosionalnyanamun saya juga memberikan arahan kepada pengurus untuk lebih 

menyikapi dengan kepala dingin dalam forum musyawarah.”
34
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4. Kegiatan-kegiatan Pondok Pesantren desa Lesung Bhakti Jaya 

Kegiatan–kegiatan Pondok Pesantren desa Lesung Bhakti Jaya ini dapat 

dijadikan program ataupun strategi yang baik dalam pembinaan kerukunan 

diantaranya adalah: 

(1). Program Harian  

a. Sholat Jamaah 

Yaitu suatu kegiatan melaksanakan shalat secara bersama-sama (berjamaah)  

di  Masjid  Nurul Huda.  Kegiatan  ini  rutin  selalu dilakukan pada saat tiba 

waktu untuk melaksanakan shalat wajib. Shalat jamaah banyak memiliki 

keutamaan dibandingkan shalat yang dijalani sendirian.  

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengurus pondok 

pesantren, yaitu ustadz Aminuddin: 

“Selain mengadakan pengajian rutin bapak-bapak dan ibu-ibu, di pondok 

pesantren ini kami biasakan kepada para santri, untuk selalu taat mengikuti kegiatan 

shalat berjamaah. Sebab shalat berjamaah memiliki banyak keutamaan, salah satunya 

pahalanya itu 27 derajat. Selain itu, Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar para 

santri terbiasa untuk disiplin dalam menjalankan shalat tepat waktu.” 
35
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Dari petikan wawancara diatas dapat dketahui bahwa para santri selalu 

dibiasakan  agar  senantiasa  melaksanakan  shalat  berjamaah. Tujuannya adalah agar 

para santri terbiasa untuk selalu melaksanakan shalat tepat waktu. 

 Hal yang senada, juga di ungkapkan oleh salah seorang santri, yang bernama 

Fitri: 

“Dipondok pesantren ini kami dibiasakan untuk selalu mengikuti shalat 

berjamaah. Kami selalu dingatkan untuk selalu melaksanakan shalat tepat pada 

waktunya dan senantiasa melakukan shalat secara berjamaah, karena memiliki 

keutamaan yang lebih besar dibandingkan dengan shalat sendirian.”36   

Selain berjamaah shalat lima waktu, di pondok pesantren ini juga diadakan 

kegiatan shalat dhuha berjamaah. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari setelah 

matahari sudah terbit agak tinggi sampai sebelum dzuhur.  Biasanya  shalat  dhuha  

berjamaah  jam  07.00  pagi  setelah tahfidzul Qur‟an. Kegiatan shalat dhuha ini 

dilaksanakan karena mengikuti sunah Rasul.  Shalat  dhuha  memiliki  keutamaan  

diantaranya  melancarkan, memudahkan kita dalam mencari rizki. Karena dengan 

shalat dhuha maka Allah SWT akan memudahkan rizki kita. 

  Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah seorang pengurus pondok 

pesantren, yaitu Andriansyah:  
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“Setiap hari, santri kami ajak untuk shalat dhuha berjamaah. Sebab shalat 

dhuha merupakan ajaran Rasul, yang harus selalu kita jadikan panutan. Selain itu 

karena shalat dhuha memiliki keutamaan yang besar, dapat melancarkan rizki. Bagi 

orang muslim shalat jamaah sebaiknya tidak ditinggalkan sebab hukumnya adalah 

sunnah muakkad (sangat dianjurkan)”.
37 

(b) Pengajian kitab kuning 

Yaitu kegiatan yang mempelajari disiplin ilmu ilmu berdasarkan kitab kitab 

yang terdahulu diantaranya Fiqih, Tauhid, Tafsir, Hadis, Ahlaq dan lain lain sebagai 

bekal para santri dalam menghadapi hidup yang sangat komplek dalam masyarakat, 

agar tetep mampu mampertahankan keimanan dan ketaqwaanya kepada Allah SWT. 

Kitab-kitab yang dikaji di Pondok Pesantren Desa Lesung Bhakti Jaya ini antara lain: 

Al-Imrithi, Qowaidus Shorfiah, Qowaidul I‟lal, Durrotun Nasihin,Tafsir Jalalain, 

Ta‟limul Muta‟alim,Hidayatus Shibyan, Mabadi Fiqih,Sulam Taufiq, Al-Jurumiah, 

Fathul Qorib, Sulam Taufiq, Ta‟limul Muta‟alim, Tafsir Jalalain, Nasahidinniyah, 

Fat‟ul Mu‟in, Hidayatussibyan, Akhlakul lil Banin wal Banat, Fatkul Qorib. 

(c) Tahfidzul Qur‟an 

Yaitu disiplin ilmu yang mempelajari Alqur‟an dengan metode binadhor dan 

bil ghoib (menghafalkan Alqur‟an 30 jus) sekaligus mendalami tafsir-tafsirnya, 
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dengan tujuan agar para santri dapat menjaga keaslian dan kemurnian alqur‟an 

sebagai petunjuk dan pedoman hidup didunia dan di akhirat. 

Pembelajaran tahfidzul Qur‟an binadhor yaitu dengan menggunakan metode 

sorogan, yaitu santri membaca Al-Qur‟an secara bergantian dihadapan Kyai. 

kemudian Kyai mendengarkan dan jika ada kesalahan dalam membaca Al-Qur‟an 

maka Kyai akan mengoreksinya. Sedangkan tahfidzul Quran bil ghoib adalah dengan 

menggunakan metode sorogan, yakni santri menghadap Kyai satu persatu dan 

melafalkan Al-Qu‟an dengan hafalan. 

Kegiatan tahfidzul Qur‟an dilaksanakan setelah shalat ashar, maghrib dan isya 

serta setelah shalat subuh, tahfidzul qur‟an binadhor dilaksanakan setelah shalat ashar 

dan maghrib. Sedangkan tahfidzul Qur‟an bil ghoib dilaksanakan setelah shalat isya 

dan shalat subuh. 

(2) Program mingguan 

Selain kegiatan harian seperti shalat jamaah dan pengajian kitab, di Pondok 

Pesantren Lesung Bhakti Jaya juga diadakan program atau kegiatan mingguan. 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh 

santri. Namun orang luar pondok juga diijinkan untuk mengikuti kegiatan migguan 

tersebut. Kegiatan yang dilakukan setiap minggu ini antara lain: 

 



 

(a) Riyadhlo 

Merupakan sebuah kegiatan proses pengembangan mental dan spiritual yang 

dilaksanakan dengan ritual tertentu, diantaranya: Puasa, wirid, dan memperbanyak 

terjaga ditiap malam dengan tujuan mengendalikan nafsu agar memperoleh ketajaman 

mata hati dan kepekaan sosial sehinga mampu mengaplikasikan konsep wihdatul 

wujud yaitu ketika menghadap Allah membawa hamba hambanya dan ketika 

menghadapi hamba hambanya membawa sifat sifat Allah yang mulia. Riyadhlo juga 

dapat dimaknai sebagai tirakat, yang merupakan suatu cara  atau  metode  yang  

digunakan  untuk  mendekatkan  diri  pada  Allah. Riyadhlo yang dilaksanakan di 

pondok ini adalah kumpulan dari berbagai dzikir  yang dikemas  jadi  satu  dengan  

formula  tertentu  untuk  kemudian diamalkan secara terus menerus, harapannya 

adalah jika dilakukan dengan terus  menerus  maka  akan membekas  dalam  diri  

santri  dan akan berasa manfaatnya. 

Hal diatas sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah satu pengurus pondok 

pesantren, yaitu ust Amin: 

“Jadi begini mba, riyadhlo itu suatu cara atau metode tertentu untuk mendekatkan 

diri dengan Allah. Bentuknya bisa puasa, dzikir dan lain sebagainya. Namun di 

Pondok Pesantren Lesung Bhakti Jaya ini bentuknya itu sekumpulan dzikir yang 

dikemas jadi satu dan dengan formula tertentu untuk diamalkan. Hal ini bertujuan 



 

untuk jika dilakukan secara terus menerus akan berasa manfaatnya karena telah 

membekas.”
38

 

Kegiatan riyadhlo  ini  biasanya  dilaksanakan  tiga  kali  dalam seminggu. 

Setiap santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jika ada santri yang tidak 

mengikuti kegiatan ini, akan dikenakan ta‟zir atau hukuman dari pengurus pondok 

pesantren. 

  Hal ini  dikuatkan  dengan  keterangan  dari  pengasuh  pondok pesantren, 

Kiyai Hafidz Zainudin Ihwan : 

“Pesantren Sabilil Qorin An Najah ini sendiri bentuknya riyadhlo. Kalau 

malam bangun kemudian shalat malam, setelah itu melakukan dzikir malam, dan 

dampaknya hati kita jadi tenang dan gak grusah-grusuh dalam mengambil tindakan 

mba.
39

 

(b) Shalawat Nariyahan 

Shalawat nariyah merupakan salah satu program rutin migguan. Kegiatan ini 

dilaksanakan setiap hari rabu malam kamis. Kegiatan ini dilaksanakan  dimasjid  

dengan  Kyai,  ustadz,  dan  para  santri.  Namun shalawat  nariyah  ini  juga  

biasanya  diikuti  oleh  masyarakat  sekitar pondok,  karena  memang  tidak  ada  

larangan  kepada  masyarakat  luar pondok pesantren untuk mengikuti kegiatan ini, 
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Justru malah dianjurkan. Kegiatan shalawat nariyah meliputi kegiatan shalat hajat 

secara berjamaah.  Kemudin  dilanjutkan  dengan  membaca  shalawat  

nariyahsebanyak 444 kali. Dan diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh 

Kyai. Kegiatan ini memiliki banyak keutamaan yang besar, salah satunya adalah agar 

hajat atau  kita bisa cepat dikabulkan oleh Allah SWT. 

Dalam  shalawat  nariyahan,  para  peserta  membaca  shalawat nariyah 

sebanyak 444 kali. Jumlah tersebut merupakan formula yang dianggap paling tepat 

dan cepat terasa manfaatnya. Karena hal tersebut ditiru dari ulama-ulama terdahulu 

yang telah mencoba membaca shalawat nariyah dalam berbagai jumlah yang berbeda-

beda. Dan akhirnya disimpulkan bahwa jumlah 444 kali merupakan yang paling tepat. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kiyai Hafidz Zainudin Ihwan , 

pengasuh Pondok Pesantren Sabilil Qorin An Najah: 

  “kegiatan shalawat nariyah di pondok pesantren ini, dilaksanakan dengan 

wirid dan shalat hajat. Kemudian membaca shalawat nariyah sebanyak 444 kali. 

Kenapa 444 kali, sebab jumlah itu sudah pernah dicoba-coba oleh para ulama 

terdahulu, dan ternyata jumlah itu yang dirasa paling tepat dan memiliki nilai manfaat 

yang cukup besar.” 
40 
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Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu santri yang lain, yaitu Abdur 

Rohim:  

“Di pesantren ini itu setiap malam kamis diadakan salawat nariyyahan mba. 

Setiap santri wajib mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini memiliki banyak 

manfaat di samping sebagai bentuk ibadah kepada Allah, Sang Khalik yang 

menciptakan bumi dan isinya mba.”
41

 

Dari keterangan   beberapa   santri   diketahui,   jika   kegiatan mingguan  

shalawat  nariyyahan  diwajibkan  bagi  para  santri  untuk mengikutinya.  Karena  

shalawat  nariyyahan  itu  memilik  keutamaan keutamaan  sepeti  dapat  

mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT,  dapat membuat hati dan pikiran menjadi 

tenang dalam menghadapi kehidupan di dunia. 

(3)  Program bulanan 

Di Pondok Pesantren desa Lesung Bhakti Jayaa selain terdapat program harian 

dan  mingguan  juga  terdapat  program  bulanan,  yaitu  suatu  program  atau 

kegiatan  yang  dilaksanakan  rutin  setiap  bulan.  Kegiatannya  diantaranya adalah  

pengajian  pahingan   dan  manaqiban.  Berikut  adalah penjelasannya:  

(a) Pengajian pahingan 

  Kegian ini dilaksanakan setiap hari Sabtu malam Minggu  pahing, atau setiap 

lima minggu sekali. Pengajian ini dilaksanakan di Masjid Nurul Huda yang diikuti 
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oleh segenap santri dan pengurus pondok pesantren, alumni pondok pesantren, 

masyarakat umum sekitar pondok.  

Kegiatan  pengajian ini dilaksanakan ba‟da isya, sampai dengan tengah 

malam. Pengajian ini  diawali  dengan shalawatan bersama  grup terbangan pondok 

pesantren, dilanjutkan dengan membaca dzikir bersama, kemudian  asrokolan  

bersama-sama,  dilanjutkan  dengan  khutbah  dan diakhiri dengan doa bersama serta 

makan bersama (bancaan). 

Manfaat  yang diharapkan  dari  pengajian  ini  adalah  dapat  lebih 

mendekatkan  diri  pada  Allah  SWT  karena  kegiatan  ini  merupakan istiqomah 

ritual riyadhlo. Selain itu diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi 

para pesertanya sesuai dengan materi yang dikhutbahkan dan  dapat  meningkatkan  

kerukunan umat Islam desa Lesung Bhakti Jaya.  karena  dihadiri  oleh para santri 

dan  masyarakat desa Lesung Bhakti Jaya dan sekitarnya. 

(b) Manaqib 

Kegiatan  manaqib  dilaksanakan  setiap  bulan  sekali,  biasanya dilaksanakan 

setiap tanggal 11 dalam penanggalan hijriyah. Kegiatan ini dilaksanakan  setelah  

shalat  isya  sampai  dengan  selesai.  Kegiatan  ini dihadiri  oleh  para  santri  dan  

segenap  pengurus  serta  oleh  masyarakat sekitar pondok. Kegiatan  manaqib  ini  

bertujuan  untuk mahabah terhadap  syekh Abdul Qodir Al-Jaelani, yaitu dengan 

membaca bacaan manaqib kepada syekh Abdul Qodir Al-Jaelani. Karena beliau 



 

adalah salah satu Wali Allah yang dulu menjadi ulama besar dan ikut andil dalam 

perkembangan agama Islam. 

Hal  diatas sesuai  dengan  yang diungkapkan oleh salah seorang pengurus 

pondok pesantren, yaitu ust Asrori:  

“Manaqiban selalu kita laksanakan setiap bulan sekali yaitu setiap tanggal 11, 

dilaksanakan tanggal 11, karena Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani meninggal pada 

tanggal 11. Kegiatan ini adalah untuk mahabah kepada Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani 

karena beliau adalah ulama besar yang merupakan salah satu wali Allah.
42

  

Kegiatan manaqib diawali dengan membaca tahlil dan surat yasiin. Kemudian 

membaca  bacaan manaqib, dilajutkan dengan membaca  doa bersama  dipimpin  oleh  

kyai.  Setelah  itu  dilanjutkan  dengan  bancaan, menikmati hidangan yang telah 

disediakan. 

B. Upaya da’i dalam menjalin kerukunan  pada dua pondok pesantren 

Upaya yang dilakukan oleh da‟i atau kiyai desa Lesung Bhakti Jaya dalam 

menjalin kerukunan umat Islam pada kasus permasalahan yang terjadi pada dua 

pondok pesantren yaitu dengan menggunakan program-program yang diadakan di 

Pondok Pesantren yang bertujuan agar dengan adanya Pondok para santri dan 

masyarakat desa Lesung  Bhakti Jaya akan senantiasa terjalin hubungan dengan baik 

dan menjadikan santri serta masyarakat rukun dan damai.  
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Hasil wawancara dengan bapak Imam Qodri: 

“Mengupayakan untuk membuat forum di balai desa yang disaksikan oleh 

bapak kepala desa dalam bermusyawarah bagaimana baiknya, agar dua pondok yang 

berselisih bisa rukun dan terlihat kompak”.
43

 

Da‟i dari luar menggunakan cara tradisioanl  dan menggunakan pendekatan 

yang sederhana dan optimistik. Pendekatan tersebut sebagai berikut: 

1. Meyakinkan kepada santri bahwa konflik pasti dapat dihindari  

2. Memahami bahwa konflik timbul karena pemainnya yang menyebabkan 

terjadinya konflik tersebut; 

3. Membentuk suatu agenda yang sangat menentukan (musyawarah) 

Selaian itu upaya yang dilakukan da‟i yang ada di dalam pondok dalam 

menjalin kerukunan umat Islam dengan menggunakan suatu lembaga yakni pondok 

pesantren diantaranya: 

a. Mengadakan pengajian tiap harinya 

b. Mendirikan shalat jama‟ah 

c. Mengadakan gotong royong yang dalam menuju masyarakat yang rukun 

d. Memberikan arahan dengan cara memberikan materi tentang silaturrahmi dan 

ketaqwaan agar selalu dalam jalan sesuai koridar Islam pada setiap pertemuan 

dalam pengajian. 
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e. Menggunakan konsep-konsep kerukunan umat Islam yang terdapat pada 

halaman 48 

  Kemudian diterapkan dengan menggunakan suatu metode dakwah yang 

berguna agar pesan yang akan disampaikan lebih cepat menuju sasaran.  Karena 

metode dakwah adalah cara-cara yang dipergunakan da‟i untuk menyampaikan pesan 

dakwah atau serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan dakwah. dalam 

menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangatlah penting peranannya, suatu 

pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, pesan bias 

saja ditolak oleh si penerima pesan. maka dari itu, metode dakwah hendaklah 

menggunakan metode yang tepat dan susuai dengan situasi dan kondisi mad‟u 

sebagai penerima pesan-psan dakwah. 

1. Metode dakwah yang digunakan oleh da‟i desa Lesung Bhakti Jaya Kabupaten 

Tulang Bawang Barat ada tiga yaitu, bil al hikmah, mau‟idzoh hasanah, dan 

mujadalah.  

Berikut ini adalah macam macam metode dalam bentuk kegiatan yang 

dilakukan da‟i atau kiyai desa Lesung Bhakti Jaya. 

a. Metode dakwah bil lisan,  didalamnya dilaksanakan dengan pendekatan 

mau‟odzoh hasanah dan ceramah. Metode bil lisan dakwah dengan 

menggunakan kata-kata dan perbuatan yang nyata. 

Hasil wawancara dengan kiyai Hafidz Zainudin Ihwan: 

 



 

“ Kiyai desa Lesung Bhakti Jaya menggunakan metode dakwah bil lisan 

yaitu diwujudkan dengan pengajian rutin setiap hari Jum‟at, pengajian 

rutin setiap malem minggu,  

Materi Dakwah yang disampaikan Kiyai desa Lesung Bhakti Jaya, 

pengajiam umum paingan. pengajian –pengajian tersebut yang 

disampaikan oleh para da‟i secara bergantian disetiap pengajian. Dalam 

metode ini da‟i aktif berbicara sedangkan mad‟u hanya mendengarkan dan 

memahami apa yang telah disampaikan”. 
44

 

 

b. Menggunakan metode dakwah bil hal yaitu diwujudkan dengan program 

silaturahmi ke rumah-rumah warga lainnya ketika hari raya idul fitri . 

Hasil wawancara dengan kiyai Rasyid Ibrahim: 

“Pelaksanaan silaturahmi yakni berguna agar santri bisa mengenali rumah-

rumah warga juga pondok pesantren yang ada di desa Lesung Bhakti Jaya 

agar kerukunan bias terlihat erat apabila silaturahmi ini dijalankan. 
45

 

 

c. Metode dakwah mujadalah  

Dakwah dengan mujadalah adalah dakwah dengan menggunakan metode 

diskusi, jika terdapat suatu masalah diselasaikan melalui jalan 

musyawarah.  

Hasil wawancara dengan ust Aminnudin: 
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 “Di desa  Lesung Bhakti Jaya ketika mengalami problema ataupun 

masalah pasti menggunakan metode mujadalah ini, karena dengan jalan 

diskusi atau musyawarah, masalah yang ada diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan”.
46

 

  

2. Adapun materi yang digunakan atau yang sering disampaikan oleh para kiya desa 

Lesung Bhakti Jaya dalam menciptakan kerukunan umat beragama Islam di desa 

Lesung Bhakti Jaya kec. Lambu Kibang kab. Tulang Bawang Barat adalah: 

Hasil wawancara dengan kiyai Hafidz Zainudin Ihwan: 

 

“Materi yang sering disampaikan tidak jauh dari ta‟arufan, sabar jangan 

tergesa-gesa dalam menentukan keputusan dan tentunya sifat saling 

memahami juga bisa menolong orang agar tidak terjerat keegoan sesaat”.
47

 

a) Ta‟aruf (pengenalan)  

Tahap pengenalan merupakan tahap pertama yang dapat membuka 

peluang terciptanya suatu hubungan persaudaraan (ukhuwah). Pada tahap ini 

masing-masing pihak memperkenalkan diri dengan segala karakter yang 

melekat dalam dirinya. Tujuan dari perkenalan adalah agar orang atau pihak 

lain mengetahui atribut yang dimiliki oleh seseorang atau satu pihak sehingga 

dapat melahirkan upaya untuk saling memahami. 
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b) Tafahum (saling memahami)  

Setelah saling mengenal, maka pihak-pihak atau orang-orang akan 

berupaya saling memahami, proses saling memahami menjadi bagian penting 

untuk mewujudkan persaudaraan. Perkenalan tanpa ditindak lanjuti dengan 

upaya pemahaman akan merusak hubungan yang telah ada. Ketidak mampuan 

memahami orang atau pihak lain akan memicu konflik menjadi pertentangan 

yang besar hingga nantinya menimbulkan pertikaian atau bahkan perpecahan.  

c) Ta‟awun (saling menolong)  

Dalam persaudaraan, aspek saling menolong juga dapat membuat samakin 

eratnya persaudaraan. Dengan adanya sikap saling menolong akan semakin 

memperbesar rasa persaudaraan yang telah terjalin. Misalnya dalam 

kehidupan sehari-hari mwngekspresikan dalam bentuk gotong royong dan lain 

sebagainya. 

d) Tawassuh (sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri, tidak juga 

ekstrim kanan). 

e) Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termsuk dalam penggunaan dalil 

„aqli (dalil yang bersumber dari akal dan pikiran rasional) dan dail naqli 

(bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits). 
48

 

Dengan adanya kesemuanya itu diharapkan agar terciptanya suatu hubungan 

yang harmonis dan dinamis serta rukun dan damai diaanta umat manusia khusunya 
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pada dua pondok pesantren yang mengalami konflik sehingga dapat meningkatkan 

amal untuk bersama-sama membangun masyarakat sejahtera lahir dan batin. 

  



 

BAB IV 

UPAYADA’I DALAM MENJALIN KERUKUNAN UMAT ISLAM DI DESA 

LESUNG BHAKTI JAYA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

A. Upaya Da’i dalam Menjalin Kerukunan Umat Islam antar dua pondok 

pesantren di Desa Lesung Bhakti Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional islam untuk 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam dengan menekankan 

pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. Lembaga ini 

juga bertujuan untuk mencetak santri-santri yang mempunyai kepribadian, khususnya 

dibidang spiritual atau ajaran agama Islam yakni menjadikan santri sebagai insan 

yang mempunyai mempunyai kepribadian mandiri, disiplin, jujur, bertanggung 

jawab, berfikir logis, kritis dan inovatif dengan berakhlakul karimah, serta kerja keras 

sehingga dapat mengimplementasikan didalam kehidupan sehari-hari sehingga 

tercipta kehidupan yang damai.  

Adapun yang menyebabkan terjadi ketidak rukunan sehingga mengakibatkan 

adanya konflik pada dua pondok pesantren desa  Lesung Bhakti Jaya ini adalah 

adanya dalam suatu lembaga pondok yang tidak menunjukan keseimbangan tujuan 

bersama, perebutan tanah waqaf, serta kesalah pahaman tentang membuat jamaa‟ah 

sholat id menjadi dua tempat dalam satu kelurahan. Berawal dari sinilah rasa cemburu 

sosial dalam perebutan jama‟ah hingga menjalar dan merusak rasa kerukunan antar 

dua pondok pesantren. 



 

Oleh karena itu lembaga ini sangat dibutuhkan sekali dalam mengahadapi 

permsalahan yang terjadi pada pondok pesantren yang berada di desa Lesung Bhakti 

Jaya sebagai wadah penyaluran upaya seorang da‟i dalam menghadapi permaslahan 

yang ada. Dilihat dari segi proposisi sentral bahwa konflik merupakan pembawaan 

sejak lahir di dalam binatang sosial, bahwa konflik ditimbulkan oleh sifat masyarakat 

dan mereka dibentuk , konflik adalah disfungsi dalam system sosial dan sebuah gejala 

ketegangan patologis, konflik adalah ciri yang tak terhindarkan dari kepentingan 

negara dalam kondisi anarkis, konflik adala hasil kesalahan presepsi dan komunikasi 

yang buruk, konflik adalah proses alami yang umum bagi semua masyarakat, seperti 

yang terjadi pada kedua pondok pesantren Sabilil Qorin An Najah dan Bahrul Ulum 

desa Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat ini 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan melalui observsi, wawancara 

dan dokumentasi, upaya yang dilakukan da‟i dalam menjalin kerukunan umat Islam 

ternyata sangat memerlukan sebuah wadah atau lembaga yakni sebuah pondok 

pesantren guna mendidik dan membina santri-santri yang memiliki intelektual yang 

tinggi dan didasari dengan akhlak yang baik, saling tolong menolong, gotong royong 

dan mengupayakan mengadakan kegiatan sholawat, paguyuban, majlis dzikir yang 

pada umumnya dapat dilakukakan oleh masyarakat desa Lesung Bhakti khusnya 

santri pondok pesantren desa Lesung Bhakti Jaya. 

Strategi yang dilakukan oleh da‟i luar pondok dalam merukunkan umat 

seagama yang dilanda konflik dengan menggunakan cara tradisioanl  dan 



 

menggunakan pendekatan sederhana dan optimistik. Pendekatan tersebut dapat 

didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai berikut: 

4. konflik pasti dapat dihindari  

5. konflik timbul karena pemainnya yang menyebabkan terjadinya konflik 

tersebut; 

6. bentuk otoritas yang legalistic seperti “ penyelesaian lewat saluran formal” 

sangat ditentukan (musyawarah dan mengdepankan personal relatonship); 

Penulis mengetahui berbagai cara yang dilakukan oleh para da‟i luar pondok 

dalam merukunkan dua pondok pesantren yang masih dalam satu kesatuan, sehingga 

cara yang dilakukan oleh da‟i dari luar pondok adalah dengan mengupayakan dan 

menyarankan agar konflik permasalahan dapat diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan. 

Disinilah tugas da‟i sebagai mediasi dalam menyelesaikan permaslaahan yang 

terjadi pada kedua pondok pesantren, oleh karena itu, peran da‟i sangatlah penting 

akan hal ini, karena telah menyangkut pada kehidupan dan kesejahteraan bersama 

jadi dai dituntut untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban diri seorang da‟i. 

Selain itu pengupayaan yang dilakukan oleh da‟i yang berada didalam pondok 

selain menjadi tauladan, da‟i desa Lesung Bhakti Jaya juga berupaya menjadikan 

pondok pesantren desa Lesung Bhakti Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai 



 

wadah untuk menyalurkan dan mengimplementasikan upaya kerukunan dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  

a. Sholat Jamaah 

Kegiatan Shalat Jama‟ah yaitu melaksanakan shalat secara bersama-sama 

(berjamaah)  di  Masjid  Nurul Huda.  Kegiatan  ini  rutin  selalu dilakukan pada saat 

tiba waktu untuk melaksanakan shalat wajib. Shalat jamaah banyak memiliki 

keutamaan dibandingkan shalat yang dijalani sendirian. Sebab shalat berjamaah 

memiliki banyak keutamaan, salah satunya pahalanya itu 27 derajat. Selain itu, 

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar para santri terbiasa untuk disiplin dalam 

menjalankan shalat tepat waktu. Tujuannya adalah agar para santri terbiasa untuk 

selalu melaksanakan shalat tepat waktu. Selain berjamaah shalat lima waktu, di 

pondok pesantren ini juga diadakan kegiatan shalat dhuha berjamaah. Kegiatan ini 

dilakukan pada pagi hari setelah matahari sudah terbit agak tinggi sampai sebelum 

dzuhur.  Biasanya  shalat  dhuha  berjamaah  jam  07.00  pagi  setelah tahfidzul 

Qur‟an. Kegiatan shalat dhuha ini dilaksanakan karena mengikuti sunah Rasul.  

Shalat  dhuha  memiliki  keutamaan  diantaranya  melancarkan, memudahkan kita 

dalam mencari rizki. Karena dengan shalat dhuha maka Allah SWT akan 

memudahkan rizki. 

b. Pengajian 

Kegiatan yang mempelajari disiplin ilmu ilmu berdasarkan kitab kitab yang 

terdahulu diantaranya Fiqih, Tauhid, Tafsir, Hadis, Ahlaq dan lain lain sebagai bekal 



 

para santri dalam menghadapi hidup yang sangat komplek dalam masyarakat, agar 

tetep mampu mampertahankan keimanan dan ketaqwaanya kepada Allah SWT. 

Kitab-kitab yang dikaji di Pondok Pesantren Desa Lesung Bhakti Jaya ini antara lain: 

Al-Imrithi, Qowaidus Shorfiah, Qowaidul I‟lal, Durrotun Nasihin,Tafsir Jalalain, 

Ta‟limul Muta‟alim,Hidayatus Shibyan, Mabadi Fiqih,Sulam Taufiq, Al-Jurumiah, 

Fathul Qorib, Sulam Taufiq, Ta‟limul Muta‟alim, Tafsir Jalalain, Nasahidinniyah, 

Fat‟ul Mu‟in, Hidayatussibyan, Akhlakul lil Banin wal Banat, Fatkul Qorib. Selain 

pengajian kitab kuning di pondok pesantren di desa Lesung Bhakti Jaya ini juga 

mengadakan Tahfidzul Qur‟an yaitu disiplin ilmu yang mempelajari Alqur‟an dengan 

metode binadhor dan bil ghoib (menghafalkan Alqur‟an 30 jus) sekaligus mendalami 

tafsir-tafsirnya, dengan tujuan agar para santri dapat menjaga keaslian dan kemurnian 

alqur‟an sebagai petunjuk dan pedoman hidup didunia dan di akhirat. 

Pembelajaran tahfidzul Qur‟an binadhor yaitu dengan menggunakan metode 

sorogan, yaitu santri membaca Al-Qur‟an secara bergantian dihadapan Kyai. 

kemudian Kyai mendengarkan dan jika ada kesalahan dalam membaca Al-Qur‟an 

maka Kyai akan mengoreksinya. Sedangkan tahfidzul Quran bil ghoib adalah dengan 

menggunakan metode sorogan, yakni santri menghadap Kyai satu persatu dan 

melafalkan Al-Qu‟an dengan hafalan. Dan dalam  setiap pengajian da‟i memberi 

nasihat atau materi tentang ketaqwaan sert silaturahmi yang menekankan kepada 

kerukunan antar sesame umat Islam. 

 

 



 

c. Riyadhlo  

Merupakan sebuah kegiatan proses pengembangan mental dan spiritual yang 

dilaksanakan dengan ritual tertentu, diantaranya: Puasa, wirid, dan memperbanyak 

terjaga ditiap malam dengan tujuan mengendalikan nafsu agar memperoleh ketajaman 

mata hati dan kepekaan sosial sehinga mampu mengaplikasikan konsep wihdatul 

wujud yaitu ketika menghadap Allah membawa hamba hambanya dan ketika 

menghadapi hamba hambanya membawa sifat sifat Allah yang mulia. Riyadhlo juga 

dapat dimaknai sebagai tirakat, yang merupakan suatu cara  atau  metode  yang  

digunakan  untuk  mendekatkan  diri  pada  Allah. Riyadhlo yang dilaksanakan di 

pondok ini adalah kumpulan dari berbagai dzikir  yang dikemas  jadi  satu  dengan  

formula  tertentu  untuk  kemudian diamalkan secara terus menerus, harapannya 

adalah jika dilakukan dengan terus  menerus  maka  akan membekas  dalam  diri  

santri  dan akan berasa manfaatnya. 

d. Manaqib  

Kegiatan  manaqib  dilaksanakan  setiap  bulan  sekali,  biasanya dilaksanakan 

setiap tanggal 11 dalam penanggalan hijriyah. Kegiatan ini dilaksanakan  setelah  

shalat  isya  sampai  dengan  selesai.  Kegiatan  ini dihadiri  oleh  para  santri  dan  

segenap  pengurus  serta  oleh  masyarakat sekitar pondok. Kegiatan  manaqib  ini  

bertujuan  untuk mahabah terhadap  syekh Abdul Qodir Al-Jaelani, yaitu dengan 

membaca bacaan manaqib kepada syekh Abdul Qodir Al-Jaelani. Karena beliau 

adalah salah satu Wali Allah yang dulu menjadi ulama besar dan ikut andil dalam 

perkembangan agama Islam. 



 

B. Metode yang dilakukan oleh da’i dalam menjalin kerukunan umat Islam  

Dari uapaya yang dilakukan oleh da‟i dalam menjalin kerukunan umat Islam 

yang peneliti temui yaitu metode dakwah : 

1. Bil hikmah  

Dakwah bi al hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan cara arif dan bijaksana, 

yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak obyek dawah mampu 

melaksanakan dakwah atas kemampuannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, 

tekanan maumpun konflik. Dengan kata lain dakwah bi al hikmah merupakan suatu 

metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif.  

 Seperti yang dilkukan oleh kiyi atau da‟i Hafidz Zainudin Ihwan, beliau selalu 

memberikan pengajaran kepada masyarakat desa Lesung Bhakti Jaya melalui kitab 

Tafsir Jalalain, yang bertempat Masjid Nurul Huda desa Lesung Bhakti Jaya 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pengajian tersebut dilakukan setiap seminggu 

sekali pada hari sabtu malam minggu, dari mulai jam 20.30 hingga 22.00, selain 

mengaji beliau juga memberikan kesempatan kepada masyarakat desa esung Bhakti 

Jaya untuk menyampaikan permasalahan atau pertanyannya yang berkaitan dengan 

agama.  

 Dalam kesempatan tersebut, beliau memberi kesempatan secara bergiliran 

untuk mengungkapkan permasalahannya lewat tanya jawab, sehingga dengan begitu 

beliau dapat melakukan pendekatan kepada orang tua agar anak-anaknya di berikan 

bekal ilmu agama yang bertujuan agar masyarakat desa Lesung Bhakti Jaya bisa 

hidup rukun dan damai.  



 

2. Mau‟idzoh Hasanah  

Menurut bahasa mau‟idzoh hasanah berasal dari dua kata yakni: Mau‟idzoh 

yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, hasanah adalah 

kebalikan sayyiah yang berarti kebaikan. Menurut Imam Abdullah bin Ahmad An- 

Nasafi mau‟idzoh hasanah adalah (perkataan-perkataan) yang tidak tersembunyi bagi 

mereka, bahwa engkau memberikan nasihat dan mengendaki manfaat kepada mereka 

dengan bersumber dari Al-Qur‟an dan hadist.   

Adapun metode dakwah yang dipakai da‟i dalam menjalin kerukunan umat 

beragama di desa Lesung Bhakti Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu metode 

Bil Mau‟idzoh Hasanah. Dengan penyampain materi tentang sabar dan tenggang rasa 

serta memupuk jamaa‟ah agar selalu memahami ilmu agama dengan baik sehingga 

dengan kesabaran dan sifat toleransi kepada sesame kelompok umat Islam sehingga 

seseorang akan mudah menghargai pendapat orang lain.  

3. Mujadalah  

Menurut bahasa Mujadalah berasal dari kata Jadala yang bermakna memintal, 

melilit. Jika ditambah alif pada jim yang mengikuti wazan fa‟ala maka mempunyai 

arti berdebat. Dan Mujadalah berarti perdebatan, menurut istilah mujadalah adalah 

upaya bertukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya 

suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan diantara keduanya. Dalam metode 

mujadalah atau diskusi ini da‟i menjadi penengah dari suatu permasalahan yang ada 

pada pondok pesantren desa Lesung Bhakti Jaya. 



 

Ketiga metode tersebutlah yang sering digunakan oleh kiyai desa Lesung 

Bhakti Jaya dalam pengupayaan menjalin kerukunan umat islam dalam menangani 

konflik dan permasalahan antara dua pondok pesantren yang sedang renggang dalam 

kerukunan umat Islamnya.  

Selain itu da‟i juga menggunakan konsep-konsep kerukunan Umat Islam 

dalam meyakinkan antar dua pondok pesantren agar dapat terjalin kerukunan 

bersama, diantara konsep-konsep itu adalah: 

1. Konsep tanawwul al ‟ibadah (keragaman cara beribadah). Konsep ini mengakui 

adanya keragaman yang dipraktekkan Nabi dalam pengamalan agama yang 

mengantarkan kepada pengakuan akan kebenaran semua praktek keagamaan selama 

merujuk kepada Rasulullah. Keragaman cara beribadah merupakan hasil dari 

interpretasi terhadap perilaku Rasul yang ditemukan dalam riwayat (hadits). 

2. Konsep al mukhtiu fi al ijtihadi lahu ajrun(yang salah dalam berijtihad pun 

mendapatkan ganjaran). Konsep ini mengandung arti bahwa selama seseorang 

mengikuti pendapat seorang ulama, ia tidak akan berdosa, bahkan tetap diberi 

ganjaran oleh Allah , walaupun hasil ijtihad yang diamalkannya itu keliru. Di sini 

perlu dicatat bahwa wewenang untuk menentukan yang benar dan salah bukan 

manusia, melainkan Allah SWT yang baru akan kita ketahui di hari akhir. Kendati 

pun demikian, perlu pula diperhatikan orrang yang mengemukakan ijtihad maupun 



 

orang yang pendapatnya diikuti, haruslah orang yang memiliki otoritaskeilmuan yang 

disampaikannya setelah melalui ijtihad. 

3. Konsep la hukma lillah qabla ijtihadi al mujtahid (Allah belum menetapkan suatu 

hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid). Konsep ini dapat kita 

pahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara 

pasti, baik dalam al-quran maupun sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan 

hukumnya. Oleh karena itu umat islam,khususnya para mujtahid, dituntut untuk 

menetapkannya melalui ijtihad. Hasil dari ijtihad yang dilakukan itu merupakan 

hukum Allah bagi masing-masing mujtahid, walaupun hasil ijtihad itu berbeda-beda. 

 Ketiga konsep di atas memberikan pemahaman bahwa ajaran Islam mentolelir 

adanya perbedaan dalam pemahaman maupun pengalaman. Yang mutlak itu hanyalah 

Allah dan firman-fiman-Nya,sedangkan interpretasi terhadap firman-firman itu 

bersifat relatif. Karena itu sangat dimungkinkan untuk terjadi perbedaan. Perbedaan 

tidak harus melahirkan pertentangan dan permusuhan. Di sini konsep Islam tentang 

Islah diperankan untuk menyelesaikan pertentangan yang terjadi sehingga tidak 

menimbulkan permusuhan, dan apabila telah terjadi, maka islah diperankan untuk 

menghilangkannya dan menyatukan kembali orang atau kelompok yang saling 

bertentangan.  

  



 

BAB II 

DA’I DAN KERUKUNAN UMAT ISLAM 

 A. Da’i  

  Da‟i berasal dari bahasa Arab sebagai isim fail dari akar kata da‟a 

yad‟u yang berarti seorang lelaki sebagai subjek atau pelaku dalam 

menegakkan dakwah.Sedangkan untuk perempuan lazim digunakan 

istilah “Da‟iyah. Secara istilah menurut Al-Bayanuny da‟i adalah 

orang yang melakukan komunikasi, edukasi, implementasi dan 

internalisasi ajaran Islam. 49 

Da‟i  dan komunikator memiliki pengertian yang sama yaitu 

orang yang menyampaikan pesan. Da‟i merupakan suatu unsur 

terpenting dalam sebuah proses dakwah karena da‟i merupakan pelaku 

dakwah atau orang yang melaksanakan dakwah. Da‟i yaitu seorang 

yang dibebani tugas dakwah kepada agama Allah SWT.50Di 

Indonesia da‟i dikenal dengan sebutan Muballigh, ustadz, kiai, tuan, 

guru dan  lain sebagainya. Hal ini didasarkan atas tugas  dan 
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eksistensinya sama seperti da‟i.51 Da‟i yaitu seorang yang di bebani 

tugas dakwah kepada agama Allah SWT. 52 

  Da‟i merupakan suatu unsur penting dalam sebuah proses dakwah, 

karena da‟i adalah pelaku dakwah atau orang yang melaksanakan 

dakwah. Pada prinsipnya setiap orang muslim berkewajiban untuk 

mensyiarkan syariat Islam (berdakwah) kepada orang lain sehingga ia 

akan dikatakan seorang da‟i. Da‟i berasal dari bahasa Arab sebagai 

isim fail dari akar kata da‟a yad‟u yang berarti seorang lelaki sebagai 

subjek atau pelaku dalam menegakkan dakwah. 

   Sedangkan untuk perempuan lazim digunakan istilah “Da‟iyah. 

Secara istilah menurut Al-Bayanuny da‟i adalah orang yang 

melakukan komunikasi, edukasi, implementasi dan internalisasi ajaran 

Islam. 53 

  Hal senada juga dalam komunikasi Dakwah dijelaskan Secara 

etimologis kata da‟i berasal dari bahasa Arab yaitu (Da‟a,Yad‟u, 

Da‟watan) yang artinya seruan, ajakan, panggilan sedangkan  orang 

                                                             
51Siti Muriah, Metodologi Dakwah Kontemporer, Mitra Pustaka, Celeban 

Timur, 2000,h.23 

52Ibid, .41 

53 Tata Sukayat, Quantum Dakwah, cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 2009. h. 

26 



 

yang melakukan seruan, ajakan, panggilan tersebut dikenal dengan  

panggilan da‟i.54 

  Menurut H.Sudirman  da‟i adalah orang dewasa yang beriman dan 

yang melakukan usaha baik secara lisan tulisan maupun perbuatan 

dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam semua sendi 

kehidupan.55
 

  Di jelaskan juga dalam buku prinsip-prinsip metodologi dakwah  da‟i 

adalah orang yang mengajak pada orang lain baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan kata-kata, perbuatan atau tingkah laku 

ke arah kondisi yang baik atau yang lebih baik menurut Syariat Al-

Qur‟an dan As-Sunah. Makna da‟i dalam buku Manajemen dakwah 

ialah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun 

perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok/lewat 

organisasi/lembaga.56 

  Nasiruddin Lathief mendefinisikan bahwa Da‟i adalah muslim dan 

muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi 

tugas ulama. Pengertian da‟i juga merupakan orang yang 
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menyampaikan dakwah (juru dakwah)57yang berarti orang yang 

menyeru, mengajak, dan memanggil. Juru dakwah (da‟i) adalah salah 

satu faktor dalam kegiatan dakwah yang menempati posisi yang sangat 

penting  dalam menentukan berasil atau tidaknya kegiatan dakwah. 

 Dalam konteks keindonesiaan para da‟i memiliki banyak 

sebutan lain di antaranya muballigh, ustadz, kyai, ajengan, tuan guru, 

tengku dan sebagainya seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini 

didasarkan atas tugas dan eksistensinya sama seperti da‟i. 

  Padahal hakekatnya tiap-tiap sebutan tersebut memiliki kadar 

kharisma dan keilmuan berbeda-beda dalam pemahaman masyarakat 

Islam di Indonesia. Munculnya beberapa istilah di atas pada umumnya 

juga dikaitkan dengan kapasitas para da‟i itu sendiri. Setiap da‟i 

memiliki kekhasan yang berbeda dengan yang lain. Hal ini tergantung 

dengan wacana keilmuan yang diperoleh, latar belakang pendidikan 

dan pengalaman yang berbeda.58 

  Pengertian da‟i menurut Muhammad Ali Aziz yaitu orang yang 

melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan ataupun 

tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok, 
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berorganisasi atau lembaga.59Dari beberapa pengertian diatas maka 

dapat disimpulkan Da‟i adalah orang yang beriman yang 

menyampaikan pesan atau amanah  Allah dan Rasul-Nya  kepada umat 

manusia baik secara lisan maupun tulisan.  

  Da‟i merupakan orang yang menyeru atau pelaksanaan 

dakwah.60Kegiatan  aktifitas yang dilakukan oleh da‟i disebut 

dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu ajakan, seruan, 

panggilan, undangan. 61
 

  Sedangkan  menurut Syekh Ali Mahfud yang dikutip oleh Dr.Hamzah 

Yakub dalaM bukunya pablisistik Islam, mengutarakan pengertian 

dakwah islam ialah Mendorong manusia agar melakukan kebaikan dan 

menuruti petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang 

dari perbuatan mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan dunia 

akhirat.  

 Setiap da‟i yang mengajak umat manusia kedalam kebajikan harus 

mempunyai sifat yang terpuji karena dengan demikian akan 

mempermudah pesan dakwah yang diterimanya. 

1.Unsur-unsur  dan kriteria yang harus dimiliki seorang Da’i 
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  Agar dakwah bisa berjalan efektif dan isi pesan bisa mudah diterima, 

maka ditunjang dengan beberapa unsur-unsur yang harus dimilki oleh 

seorang Da‟i. Yang dimaksud unsur –unsur adalah komponen-

komponen yang selalu ada setiap kegiatan dakwah.  

  Adapun sifat-sifat Da‟i di antaranya adalah sebagai berikut : 

a) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 

  Kepribadian Da‟i yang terpenting adalah iman dan taqwa kepada Allah 

SWT. Sifat ini merupakan dasar utama pada aklak Da‟i. Seorang  Da‟i 

tidak mungkin akan mampu menyeru mad‟u nya (sasaran dakwah ) 

beriman kepada Allah SWT. Kalau tidak ada ubungan antara Da‟i dan 

Allah SWT. Tidak mungkin juga seorang Da‟i mengajak mad‟unya 

berjalan di atas jalan Allah SWT . 

b) Ahli tobat  

 Sifat tobat dalam diri  Da‟ i berarti ia harus mampu untuk lebih menjaga atau takut 

untuk berbuat maksiat atau dosa di bandingkan orang-orang yang menjadi 

mad‟unya. 

c) Ahli Ibadah  



 

   Seorang da‟i adalah mereka yang selalu beribadah kepada 

Allah dalam setiap gerakan , perbuatan, atau perkataan dimana pun 

dan kapan pun. 

d) Amanah dan Shidiq  

   Amanah (terpercaya) dan shidq (jujur) adalah sifat utama yang 

harus dimilki seorang da‟I sebelum sifat-sifat yang lain , karena ia 

merupakan sifat yang dimilki oleh seluruh para nabi dan rasul. 

e) Pandai bersyukur 

  Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang merasakan 

karunia Allah dalam dirinya , sehingga perbuatan dan ungkapannya 

merupakan realisasi dari rasa kesyukuran tersebut.62 

f) Tulus Ikhlas dan tidak mementingkan pribadi  

  Niat yang tulus tanpa pamrih duniawi , salah satu syarat yang mutlak 

dan harus dimilki seorang da‟i , sebab dakwah adalah suatu pekerjaan 

yang bersifat ubudiyah , yakni amal perbuatan yang berhubungan 

dengan Allah SWT  yang memerlukan keilkhlasan lahir dan batin. 

Tidak hanya itu citra da‟i dalam keberhasilan dakwah seorang da‟i 

ketika menyongsong kehidupan masa depan dihadapkan oleh satu 
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kenyataan bahwa sesungguhnya, ditangannya tergenggam berbagai 

tugas berat. Artinya, ia adalah pengemban risalah Islam. Beban ini 

merupakan amanah yang amat mulia dan inti dari seluruh tujuan dan 

cita-cita hidupnya. 

g) Sifat Antusias (Semangat ) 

  Rela berkorban dan semangat adalah jiwa besar yang harus dimiliki 

oleh seorang Da‟i karena pekerjaan seorang Da‟i adalah mensiarkan 

agama tanpa Pamrih.63 

h) Sabar dan Tawakkal 

Berserah diri dan berusaha serta sabar itu adalah ciri-ciri 

seorang Da‟i yang mempunyai kepribadian yang tinggi serta luhur . 

i) Memiliki jiwa yang toleran  

  Seorang Da‟i harus mengajarkan tolong-menolong sesama manusia 

sera mnau mengamalkannya. 

j) Bersifat Terbuka  

Santun, jujur , sabar dan terbuka merupakan sifat terpenting 

yang harus melekat pada diri seorang Da‟i karena sifat keterbukaan 
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seorang Da,i adalah panutan tidak menutupi kesalahan menjelaskan 

semuanya tanpa harus ragu. 64
 

Selain sifat seorang da‟i yang harus dimiliki ialah Sikap 

seorang Da‟i diantaranya sebagai berikut: 

• Berakhlak mulia 

• Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, yg berarti 

seorang Da‟i harus dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat; dan jika Da‟i 

berada di tengah-tengah massa hendaklah dapat memberikan semangat untuk 

mengikuti ajakan Da‟i seorang Da‟i juga menjadi backing untuk meningkatkan 

keimanan mad‟u 

• Disiplin dan bijaksana 

• Wara‟ dan berwibawa 

• Berpandangan luas 

• Berpengetahuan yang cukup 65 

 

  Tentang sikap da‟i diatas dituntut mempunyai akhlak mulia, disiplin 

dan bijaksana dalam mengambil langkah dan keputusan, berwibawa 

dan bertanggung jawab sekaligus berpandangan luas.  

  Seorang da‟i adalah seorang tokoh agama yang mensyiarkan agama 

Islam selain berpengetahuan luas juga membutuhkan kesehatan 

jasmani dan rohani beserta kepribadian tinggi seperti Persyaratan 
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Jasmani, Persyaratan ilmu pengetahuan dan Persyaratan 

kepribadian.66 

  Seorang da‟i adalah orang yang selalu harus mendekat atau 

berhubungan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kesehatan fisik 

merupakan hal yang terpenting dan jasmani merupakan faktor atau 

syarat terpenting yang berperan dalam memperlancar tugas dakwah 

da‟i. Persyaratan ilmu pengetahuan sangat terkait erat dengan da‟i, da‟i 

dituntut untuk memilki pengetahuan ilmu maupun pengalaman yang 

luas. Karena da‟i dituntut untuk pemahaman objek dakwah, materi 

dakwah, metode dakwah dan pemahaman terhadap media atau alat 

dakwah, ilmu pengetahuan adalah tolak ukur keberhasilan dakwah 

seorang da‟i. 

  Kepribadian juga merupakan  salah satu persyaratan penting da‟i maka 

da‟i dalam kehidupan sehari-hari harus bisa mencerminkan kehidupan 

Rasulullah SAW, karena jika hal ini tidak dilakukan oleh seorang da‟i, 

maka efeknya adalah da‟i tidak memiliki atau tidak mendapatkan 

tanggapan positif dari masyarakat atau jamaah pengajian yang 

diisinya. Selain  itu, da‟i juga sebagi sosok yang dijadikan panutan 
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harus mempunyai kepribadian yang luhur. Pesyaratan kepribadian itu  

meliputi kepribadian yang bersifat rohaniah dan jasmaniah.  

Klasifikasi kepribadian da‟i yang bersifat psyches (rohaniah) mencakup 

sifat, sikap, dan kemampuan diri pribadi Da‟i, ketiga masalah tersebut 

mencakup keseluruhan kepribadian yang harus dimiliki.67 

  Kepribadian Yang Bersifat Jasmani meliputi :  

a. Sehat jasmani 

Dakwah memerlukan akal yang sehat sedang akal yang sehat terdapat 

pada badan yang sehat. 

b. Berpakaian sopan dan rapi 

Pakaian yang sopan, praktis dan pantas mendorong rasa 

simpati seseorang pada orang lain bahkan pakaian pun berdampak 

pada kewibawaan seseorang.Achmad Mubarok dalam psikologi 

dakwah menambahkan bahwa seorang Da‟i juga harus memiliki 

beberapa kemampuan di antaranya: 

• Kemampuan berkomunikasi . Komunikasi dapat berupa lisan, tulisan dan perbuatan, 

dengan kata-kata atau dengan bahasa perbuatan. Dan komunikasi akan berhasil jika 

pesan di mengerti mad‟u sesuai dengan cara berfikirnya. 

• Pemberani. Keberanian diperlukan Da‟i untuk menyuarakan kebenaran jika 

dihadapkan pada berbagai tantangan. 
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Selain unsur-unsur yang harus dimiliki seorang Da‟i, ada 

kriteria tersendiri bagi da‟i yaitu beriman, Pengetahuan, Penerapan 

dakwah terhadap diri sendiri, berlatih dan mengambil pengalaman 

orang lain, kesadaran, berakhlak mulia, dan kekompakkan dalam 

melangkah. 68
 

2. Macam-macam  Da’i 

Da‟i dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

a. Da‟i menurut kriteria umum yaitu setiap muslim yang berdakwah sebagai 

kewajiban yang melekat tak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam, dan 

b.Da‟i menurut kriteria khusus yaitu mereka yang mengambil keahlian khusus dalam 

bidang dakwah Islam, dengan kesungguhan luar biasa dan dengan qudwah 

hasanah. 

Dalam aktivitas dakwah, Da‟i merupakan unsur penting. Tanpa 

ada Da‟i agama Islam akan menjadi sekadar ide atau cita-cita tanpa 

ada implementasi. Karena Da‟i lah agama Islam dapat disebarkan 

sehingga ide dan cita-cita Islam dapat diimplementasikan dalam 

realitas kemasyarakatan. 

3. Status Da’I  

Status Da‟i dalam dakwah begitu penting di antaranya : 
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a. Sebagai pemimpin, karena dia adalah penyeru kepada kebajikan dan orang 

yang mencegah kemunkaran. Dalam kaitan ini, Da‟i  dituntut untuk bisa 

menjadi uswah hasanah bagi umat.69 

b. Sebagai mujahid, artinya sebagai pejuang dan penegak ajaran Allah. Dalam 

hal ini da‟i dituntut memiliki jiwa besar dan mampu membesarkan jiwa orang 

lain. 

c.  Sebagai obyek, karena da‟i selain sebagai penyeru kebajikan kepada orang 

lain, dia juga harus menyeru dirinya sendiri supaya berbuat kebajikan dan 

menjauhi kemunkaran. 

d. Sebagai pembawa misi yaitu pembawa amanah Allah. 

e. Sebagai pembangun, yaitu pembawa perubahan ke arah yang 

lebih baik 

4. Tugas/fungsi Da’i 

  Seorang Da‟i mempunyai tugas sebagai central of change 70 dalam 

suatu masyarakat, sehingga tugasnya di samping menyelamatkan 

masyarakat dengan dasar nilai keagamaan , juga mengemban tugas 

pemberdayaan seluruh potensi masyarakat. Di samping itu tugas Da‟i 

adalah : 
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 a. Meluruskan Aqidah 

  Dalam hal ini da‟i berfungsi sebagai penyampai kebenaran ajaran 

tauhid, dan membersihkan jiwa manusia dari kepercayaan-

kepercayaan yang keliru.  

b. Mendorong dan merangsang orang untuk giat beramal salih 

Fungsi da‟i di sini adalah memberi rangsangan, motivasi dan 

dorongan, menganjurkan serta memberi teladan dengan amal shalih 

karena banyak di antara orang yang tidak mau beramal disebabkan : 

• Tidak tahu bagaimana caranya 

• Tidak mengerti hikmah dan faedahnya 

• Karena kemalasan dan kelalaiannya 

• Karena unsur kesengajaan 

Maka kemampuan da‟i diuji di sini, bagaimana caranya 

dorongan dan rangsangan beramal itu menjadi suatu kesadaran. 

c.Membersihkan dan menyucikan jiwa 

Berbagai macam kerusakan dan kejahatan seringkali 

disebabkan karena kekotoran jiwa atau rohani manusia, maka seorang 

da‟i harus mampu untuk membersihkan dan menyucikan jiwa. 



 

d.Menolak kebudayaan yang merusak 71 

  Berbagai macam kerusakan dan kejahatan seringkali disebabkan 

karena kekotoran jiwa atau rohani manusia, maka seorang da‟i harus 

mampu untuk membersihkan dan menyucikan jiwa. 

  Sudah menjadi naluri manusia selalu tidak terlepas dari kesalahan dan 

kekeliruan yang tidak terkecuali terhadap keyakinan dan akidahnya. 

Banyak terjadi  pada seseorang yang telah muslim tapi karena sesuatu 

hal keyakinanmya berubah dan bergeser karena adanya faktor luar 

yang mempengaruhinya.  

  Kehadiran manusia di muka bumi tidak lain adalah untuk beribadah 

mengabdi kepada Allah yaitu melaksanakan suatu aktifitas dalam 

rangka melaksanakan hubungan langsung dengan Allah termuat dalam 

pengertian tersebut rukun islam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. 

5. Metode  Dakwah 

  Metode dakwah adalah salah satu unsur yang terpenting dalam 

penyampaian dakwah. Metode dakwah adalah suaatu cara untuk 

mencapai tujuan dakwah yang efektif dan efisien.   

  Merujuk kepada statmen diatas maka berikut ini akan dipaparkan metode dakwah 

yang akurat dalam Al-Qur‟an, antara lain tertuang dalam surat An- nahl ayat 125: 
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“ 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”.72 

 

  Berdaarkan ayat diatas, maka metode komunikasi dalam bedakwah 

ada tiga macam yaitu: bil hikmah, mau‟idzoh hasanah, dan mujadalah. 

a) Bil- al-hikmah  

Kata hikmah mempunyai banyak pengertian. Pengertian-pengertian yang 

dikemukakan oleh para ahli bahasa maupun Al-Qur‟an tidak hanya menyangkut 

pemaknaan mushodaq (konsep) nya sehingga pemaknaannya lebih luas dan 

bervariasi. Dalam kamus dan beberapa tafsir, maka al- hikmah diartikan al „adl 

(keadilan) al hilm (kesabaran dan ketabahan), an-nubuwah (kenabian), al „ilm (ilmu 

pengetahuan), Al-Qur‟an, falsafah, kebajikan, pemikiran atau pendapat yang baik, al 

haq (kebenaran), meletakan suatu pada tempatnya, kebenaran suatu, dan mengetahui 

sesuautu yang paling utama dengan ilmu yang paling utama. 73 
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 Penjabaran diatas, sesuai dengan pengertian hikmah yang diuraikan oleh Said bin Ali 

bin Wahif Al-Qathani dalam kitab al-hikmah wa al dakwah ilallah ta‟ala, sebagai 

berikut :74 

1. Menurut Bahasa 

 Adil, ilmu, sabar, kenabian, Al-Quran dan injil 

 Memperbaiki (membuat menjadi baik atau pas) dan terhindar dari 

kerusakan  

 Ungkapan untuk mengetahui sesuatu yang utama dengan ilmu yang utama  

 Objek kebenaran (al haq) yang didapat melalui ilmu dan akal 

 Penegetahuan, atau ma‟rifat, dan seterusnya 
2. Menurut istilah Syar‟i 

 Valid (tepat) dalam perkataan dan perbuatan  

 Mengetahui yang benar dan mengamalkannya (ilmu dan penglaman) 

 Wara‟ dalam din Allah 

 Meletakan suatu pada tempatnya  

 Menjawab dengan tegas dan tepat, dan seterusnya 
 

 Dalam bahasa metode komunikasi hikmah menyangkut apa 

yang disebut sebagai frame of referncem field of fererence dan field of 

exferiece, yaitu situasi total yang mempengaruhi sikap terhadap pihak 

komunikasi (objek dakwah) 75 

  Selain itu beberapa ilmuan Muslim juga memberi makna bi al- hikmah  

sebagai berikut: 
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a. Syekh Muhammad Nawawi Al- Jawi member makna bi al-hikmah 

dengan hujjah (argumentasi) 76 

b. Al- Zamksyari memberi makna  bi al-hikmah sebagai perkataan yang pasti 

benar, yakni dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan 

keraguan atau kesamaran. Kemudian ia jjuga mengartikan dengan Al-

Qur‟ann yakni “serulah mereka yang mengikuti kitab yang memuat al-

hikmah. 77 

c. Wahbah Al- Juhaili memberikan makna bi al-hikmah sebagai perkataan 

yang jelas dengan dalil yang terang, yang dapat mengantarkan pada 

kebenaran dan menyingkap keraguan.78 

d. Al- Maraghi member makna bi al-hikmmah dengan lebih luas, yakni 

“dengan wahyu Allah yang telah diberikan kepadamu” 79
 

  Dari pemaknaan bi al-hikmah tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dakwah 

bi al-hikmah adalah dakwah yang dilakukan dengan pebuh kebijaksanaan, kesabaran, 

keadilan, ketabahan, Argumentatif, dan filosofis, yang sesuai dengan risalah kenabian 

(an nubuwwah) dan ketentuan-ketentuan didalam Al-Qur‟an (wahyu Allah) dalam 

rangka mengungkapkan al-haq (kebenaran), menghilangkan keraguan, dan 

menempatkan suatu pada tempatnya secara professional berdasarkan ilmu yang utama 

dan ma‟rifat.  
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  Dakwah bi al-hikmah berarti dakwah bijak, mempunyai makna selalu 

memperhatikan suasana, situasi, dan kondisi mad‟u (muqtadha al-hal). Hal ini berarti 

menggunakan metode yang relavan dan realitas sebagaimana tantangan dan 

kebutuhan, dengan selalu memperhatikan kadar pemikiran dan intelektual, suasana 

psikologis, dan situasi sosial cultural mad‟u. 80 

  Dengan demikian dakwah bi al-hikmah bi al-hikmah yang merupakan 

metode dakwah bijak, akan selalu memikirkan kondosi mad‟u  dalam 

hal: 

a. Kadar pemikiran, tingkat pendidikan, dan intelektualitas mad‟u. 

b. Keadaan psikologis mad‟u yang menjadi objek dakwah, dan 

c. Suasana dan situasi sosial cultural mad‟u 

  Hal ini sejalan dengan pernyataan Sayyid Quthub. Ia menyatakan 

bahwa untuk dapatmewujudkan metode dakwah  bi al-hikmah harus 

memperhatikan tiga faktor, yaitu : 

a. Keadaan dan situasi orang yang didakwahi 

b. Kadar atau ukuran materi dakwah yang disampaikan agar mereka tidak 

merasakan keberatan beban dengan materi berikut 

c. Metode penyampaian materi dakwah dengan membuat variasi yang 

sedemikian rupa yang sesuai dengan kondisi saat itu. 81 
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  Prinsip-prinsip metode dakwah bi al-hikmah  ini ditinjukan terhadap 

mad‟u yang kapasitas intelektual pemikirannya terkatagorikan khawas, 

cendekiawan atau Ilmuan. 82 Muhammad Natsir dalam bukunya fiqhul 

Dakwah mengartikan kata hikmah dalam beberapa arti berikut ini:  

a. Menegnal golonngan  

b. Kemampuan memiliki ketika saat harus bicara, harus diam 

c. Mengadakan kontak pemikiran dan mencari titik pertemuan, sebagai 

tempat bertolak, untuk maju secara sistematis 

d. Tidak melepaskan sibghah (corak kepribadian) dari ajaran yang 

dibawakan 

e. Memilih dan menyusun kata yang tepat 

f. Hikmah dalam cara perpisahan 

g. Uswah Hasanah dan Lisanul hal 

h. Khulasah83 

 

 

  Dengan demikian, maka seorang da‟i yang menggunakan metode 

dakwah bi al-hikmah dalam menyampaikan dakwahnya akan 

melakukan dan melaksanakan hal-hal tersebut diatas.  

b) Mau’idzoh Hasanah (nasehat yang baik)  

  Ali Mustafa Ya‟qub mengatakan bahwa mau‟dzoh al hasanah adalah “ucapan 

yang berisi nasehat-nasehat yang baik dimana ia dapat bermanfaat bagi orang yang 

mendengarkannya, argumen-argumen yang memuaskan sehingga pihak audience 

dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh subjek dakwah”.84 

                                                             
82 Asep Muhiddin, OpCit, h. 164 

83Muhammad Natsir, Fiqhul Dakwah, (Jakarta, Media Dakwah,2000), 

h.161-225 
84 Ali Musthafa Ya‟qub. Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, (Jakarta, 

Pustaka Firdaus, 1997), h.121 



 

  Dakwah dengan jelas ini ditujukan pada manusia jenis kedua, yaitu 

keumuman manusia. Manusia yang memiliki kemampuan dibawah 

jenis manusia yang pertama. Mereka memilih fitrah terhadap 

kebenaran, tetapi ragu unruk memilih mengikuti kebenaran yang 

disampaikan kepada mereka atau justru mengikuti kebatilan yang 

tumbuh disekelilingnya. 

  Muhammad Husain Yusuf mengatakan:  

“mereka membutuhkan pelajaran yang baik (mau‟dzoh al hasanah), ucapan yang 

mengena (qaul baligh), serta penjelasan yang berguna, berupa sugesti (targhib) 

untuk mengikuti kebenaran, penjelasan tentang mengikuti kebenaran serta ancaman 

(tarhib) mengikuti kebatilan, serta penjelasan atas dosa dan nista yang terdapat 

dalam kebatilan. Begitu pula seterusnya sampai benar-benar jelas kepada mereka 

jalan yang lurus dan cahaya yang terang, serta dapat memnghilangkan keraguan 

mereka untuk masuk kedalam barisan orang-orang mukmin dibawah panji Nabi dan 

Rasul yang paling mulia. 85 

 

  Dengan demikian menurut Asep Muhiddin, dakwah dengan 

pendekatan Mau‟idzoh Hasanah ini perlu memperhatikan faktor-faktor 

berikut:86 

a. Tutur kata yang lembut sehingga akan terkesan hati  

b. Menghindari sikap sinis dan kasar 

c. Tidak menyebut-nyebut kesalahan atau bersikap menghakimi orang yang 

diajak bicara (mukhatab) 
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  Mereka tidak merasa tersinggung atau merasa dirinya dipaksa menerima 

gagasan atau ide tertentu. Upaya untuk menghindari rasa tersinggung atau paksaan ini 

tercermin dalam ayat Al-Qur‟an surat Al-Imran ayat 159 : 

                            

                                  

           

  “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadamereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya”. 87 

c). Mujadalah atau berdiskusi dengan cara yang baik 

  Metode dakwah yang ketiga ini juga disebutkan dalam Al-Qur‟an 

yakni surat An Nahl ayat 125, yakni wajadilhum bi al-lati hiya ahsan. 

Metode ini merupakan upaya dakwah melalui jalan bantahan, diskusi, 

musyawarah, atau berdebat dengan cara yang baik, sopan santun dan 

saling menghargai, dan tidak arogan. 88 

  Dalam hal ini Yusuf Qadhawi menuturkan bahwa dalam diskusi ada 

dua metode, yaitu metode yang baik (hasan) dan metode yang lebih 

                                                             
87 Kementrian Agama, Al-Qur‟an h. 59 
88ibid 



 

baik (ahsan). Al-Qur‟an menggariskan bahwa salah satu pendekatan 

dakwah adalah dengan menggunakan metode diskusi yang lebih baik. 

Diskusi dengan metode ahsan  ini adalah dengan menyebutkan segi-

segi persamaan antara pihak-pihak yang berdiskusi, kemudian dari 

situlah dibahas masalah-masalah dibahas dari kedua belah pihak, 

sehingga diharapkan mereka akan mencapai segi-segi persamaan pula. 

89 

  Lazimnya cara ini digunakan untuk orang-orang yang taraf berfikirnya cukup mmaju 

dan kritis seperti ahl al kitab yannng memang telah memiliki bakal keagamaan dari 

para utusan sebelumnya. Karena itu Al-Qur‟an juga telah memberikan perhatian 

khusus kepada ahl al kitab yaitu melarang berdebat (bermujadalah) dengan mereka 

kecuali dengan cara yang terbaik. 90 Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur‟an surat 

Al-Ankabut ayat 46: 
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“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling 

baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka………….”91 

  Ayat tersebut menerangkan cara melakukan perdebatan kepada ahli 

kitab, yakni harus dilakukan dengan cara sebaik mungkin, sopan 

santun, san lemah lembut, kecuali mereka telah memperlihatkan 

keangkuhan dan kezaliman yang keluar dari batas-batas kewajaran.  

  Dalam Aplikasi metode ini, ada watak dan susunan yang khas, yakni 

bersifat terbuka, atau transparan, kontrotatif, dan kadang-kadang 

reaksioner. Namun, justru dakwah harus memegang teguh pada 

prinsip-prinsip umum dari watak  dan karakteristik dawah yang berinti 

pencerahan pikiran dan menyejukan jiwa.92 

  Sayyid Qutb menyatakan bahwa dalam menerapkan metode diskusi 

dengan cara yang baik perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

1. Tidak merendahkan pihak lawan, atau menjelek-jelekan, karena tujuan bukan 

mencari kemenangan, melainkan memudahkannya agar ia sampai kepada 

kebenaran. 

2. Tujuan diskusi hanya semata-mata menunjukan kebenaran sesuai dengan 

ajaran Allah 

3. Tetap menghormati dari pihak lawan, sebab jiwa manusia tetap 

memilikimharga diri. Oleh karena itu, harus diupayakan ia tidak merasa kalah 

dalam diskusi dan tetap merasa dihargai dan dihormati. 93 
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93 Sayyid Quthb, Fi Dzilal Al-Qur‟an, (Cairo, Dar AlSyuruq, 
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  Maka penulis menyimpulkan bahwa metode dakwah mujadalah ini 

hanya  perludigunakan pada orang-orang tertentu seperti ahli kitab dan 

orang-orang yang sombong. Namun seorang da‟i menggunkan metode 

ini, ia harus mampu menjaga sikap dan kata-katanya dengan penuh 

kelemah lembutan dan penuh sopan santun sehingga mereka mampu 

menerima kebenaran yang disampaikan dengan kesadarannya sendiri 

tanpa merasa ada rasa unsure paksaan apalagi permusuhan. Namun 

bagi orang-orang yang benar-benar dzalim metode ini tidak perlu 

digunakan. 

 

B. Pengertian Kerukunan Umat Islam 

1.1 Pengertian Kerukunan 

  Secara etimologis kata kerukunan pada mulanya adalah bahasa arab, 

yaitu “rukun”  berarti tiang, dasar, sila. jamak rukun adalah “arkaan” ; 

artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. dari 

kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu 

kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap 

unsur tersebut saling menguatkan. kesatuan tidak dapat terwujud jika 

ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. pengertian uini 

senada dengan pemaknaan dalam ilmu fikih , dimana rukun diartikan 



 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang 

lainnya. Rukun dalam suatu ibadah  berarti pokok atau dasar satu 

bagian ibadah yang kalau ditinggalkan ibadah tersebut menjadi tidak 

syah.  Dalam pengertian sehari-hari kata “rukun”dan “kerukunan” 

adalah  damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa 

kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia 

pergaulan. 94
  

  Kata kerukunan juga dapat diartikan dengan kata baik dan damai, tidak 

bertentangan. Sedangkan merukunkan berarti mendamaikan, 

menjadikan bersatu hati. Kata rukun berarti perkumpulan yang 

berdasar tolong menolong dan persahabatan, rukun tani artinya 

perkumpulan kaum tani, rukun tetangga artinya perkumpulan antara 

orang-orang yang bertetangga, rukun warga atau rukun kampung 

artinya perkumpulan antara kampung-kampung yang berdekatan 

(bertetangga, dalam suatu keluruhan atau desa). 

  Dalam perkembanagannya kata rukun dalam bahasa Indonesia berarti, 

mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati 

tenang, dan hidup harmonis. Sedangkan berlaku rukun sebagaimana 

menurut Franz Magnis Suseno, berarti menghilangkan tanda-tanda 
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ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi, sehingga 

hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik.95 

  Kerukunan yang hakiki yang dimaksud disini adalah  kerukunan hidup 

umat beragama, yang secara konvensional biasanya dipakai untuk 

kerukunan antar umat beragama, yaitu sebagai cara atau saran untuk 

mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak 

beraga dalam proses sosial kemasyarakatan. Terdapat beberapa prinsip 

Islam tentang toleransi dan kerukunan umat beragama, antara lain:  

1.Kerukunan intern umar beragama  

  Sumber ajaran Islam yang sudah disepakati ada dua, yakni al-Qur‟an dan 

sunnah . Akan tetapi pemahaman dan penjabaran Islam dari dua sumber ajaran 

tersebut dapat berbeda-beda. Selain perbedaan metode dalam memahami arti dan 

maksud al-qur‟an dan sunnah itu sendiri berbeda-beda. Hal inilah yang menjadikan 

Islam secara subtensial satu, tetapi dalam sejarah akan Nampak keanekaragaman 

wajah Islam, sehingga dari segi intern Islam akan nampak kemajuan yang terselip 

kesan unik.  

  Namun sesungguhnya, kemajuan itu bukan merupakan keunikan suatu 

masyarakat atau bangsa tertentu. Dalam al-qur‟an terdapat petunjuk yang jelas bahwa 

kemajuan itu adalah kepastian (taqdir) kepastian dari Allah SWT. Oleh karenanya 
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diharapkan setiap masyarakat mau menerima kemajemukan itu sebagaimana adanya, 

kemudian menumbuhkan sikap bersama yang sehat dalam rangka kemajemukan ini.  

  Kerukunan intern umat beragama dalam Islam adalah sangat penting, 

sehingga al-qur‟an secara jelas mengisyaratkan adanya prinsip-prinsip yang 

merupakan petunjuk praktis dalam tata pergaulan intern umat beragama itu sendiri. 

Diantara ayat-ayat yang menekankan pentingnya kerukunan intern umat Islam 

adalah: 

                               

                                      

           

  Artinya :  Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat 

Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-

musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu 

karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah 

berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari 

padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, 

agar kamu mendapat petunjuk(Q.S. Ali Imron ayat 103).96 

  Ayat ini memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk bersatu di atas 

jalan Allah dan melarang kita untuk berpecah-belah. Disebutkan dalam 

ayat ini, bahwa persatuan yang diperintahkan adalah persatuan di atas 

kitab dan sunnah atau di atas tali Allah. Barang siapa yang melepaskan 

diri atau mengambil jalan lain selain jalan Allah, maka dialah yang 
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memisahkan diri dari jama‟ah kaum muslimin dan berarti dialah yang 

menyebabkan terjadinya perpecahan. 

2. Kerukunan antar umat beragama 

  Terdapat beberapa paham (teori) tentang cara mewujudkan kerukunan antar 

umat beragama. Teori-teori tersebut antara lain: 

a. Sinkretisme  

 Sinkretisme adalah paham yang menginginkan dan berusaha untuk 

melebur berbagai agama kepada satu totalitas dengan agama-agama yang ada 

sebagai madzhab atau sekte dari agama totalitas tersebut. Karena paham ini 

beraanggapan bahwa agama memiliki dasar yang sama, sedang perbedaan 

antara satu dan lainnya terletak bukan pada hakikat tetapi pada penafsiran 

hakikat agama.  

b. Reconeption  

 Teori ini bertujuan untuk mewujudkan satua agama baru yang dapat 

menampung kebutuhan semua manusia dengan cara mempelajari atau 

meninjau kembali ajaran agama yang dianutnya dalam rangka berhubungan 

dengan pemeluk agama lain untuk mencari persamaan-persamaan, sehingga 

dengan demikian dapat dipupuk satu ikatan baru yang membentuk humanism 

universal.  

c. Conversion  



 

 Teori ini menghendaki saling tukar agama antara pemeluk yang satu 

dengan yang lainnya. menurut paham ini, setiap penganut agama meyakini 

kebenaran agama yang dianutnya, sedang agama yang lain salah. Oleh karena 

itu untuk bisa rukun mereka harus menukar agama mereka dengan agama 

yang lain. 

d. Pluralisme Agama 

 Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua 

agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh 

sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya saja 

yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan 

bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di 

surga. 

e. Agree in Disagreement  

 Teori ini mengandung pengertian bahwa smua penganut agama setuju 

rukun dengan berprinsipkan pada pemeliharaan eksistensi semua agama yang 

ada.  Tiap penganut agama harus meyakini bahwa agma yang ia anut itulah 

agama yang benar, tetapi disamping itu menghormati eksistensi agama-agama 

lain dengan segala hak asasi pemeluknya, termasuk kebebasan untuk 

mengekspresikan keyakinan agamanya tersebut. Kerukunan dan toleransi 

umat beragama merupakan bagian yang tak terpisahkan.  

1.2  Konsep- Konsep dalam Memantapkan Kerukunan Umat Islam 



 

1. Konsep tanawwul al ‟ibadah (keragaman cara beribadah). Konsep ini 

mengakui adanya keragaman yang dipraktekkan Nabi dalam 

pengamalan agama yang mengantarkan kepada pengakuan akan 

kebenaran semua praktek keagamaan selama merujuk kepada 

Rasulullah. Keragaman cara beribadah merupakan hasil dari 

interpretasi terhadap perilaku Rasul yang ditemukan dalam riwayat 

(hadits). 

2. Konsep al mukhtiu fi al ijtihadi lahu ajrun(yang salah dalam berijtihad 

pun mendapatkan ganjaran). Konsep ini mengandung arti bahwa 

selama seseorang mengikuti pendapat seorang ulama, ia tidak akan 

berdosa, bahkan tetap diberi ganjaran oleh Allah , walaupun hasil 

ijtihad yang diamalkannya itu keliru. Di sini perlu dicatat bahwa 

wewenang untuk menentukan yang benar dan salah bukan manusia, 

melainkan Allah SWT yang baru akan kita ketahui di hari akhir. 

Kendati pun demikian, perlu pula diperhatikan orrang yang 

mengemukakan ijtihad maupun orang yang pendapatnya diikuti, 

haruslah orang yang memiliki otoritaskeilmuan yang disampaikannya 

setelah melalui ijtihad. 

3. Konsep la hukma lillah qabla ijtihadi al mujtahid (Allah belum 

menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang 

mujtahid). Konsep ini dapat kita pahami bahwa pada persoalan-



 

persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam 

al-quran maupun sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan 

hukumnya. Oleh karena itu umat islam,khususnya para mujtahid, 

dituntut untuk menetapkannya melalui ijtihad. Hasil dari ijtihad yang 

dilakukan itu merupakan hukum Allah bagi masing-masing mujtahid, 

walaupun hasil ijtihad itu berbeda-beda. 

 Ketiga konsep di atas memberikan pemahaman bahwa ajaran Islam mentolelir adanya 

perbedaan dalam pemahaman maupun pengalaman. Yang mutlak itu hanyalah Allah 

dan firman-fiman-Nya,sedangkan interpretasi terhadap firman-firman itu bersifat 

relatif. Karena itu sangat dimungkinkan untuk terjadi perbedaan. Perbedaan tidak 

harus melahirkan pertentangan dan permusuhan. Di sini konsep Islam tentang Islah 

diperankan untuk menyelesaikan pertentangan yang terjadi sehingga tidak 

menimbulkan permusuhan, dan apabila telah terjadi, maka islah diperankan untuk 

menghilangkannya dan menyatukan kembali orang atau kelompok yang saling 

bertentangan.97
 

Umat Islam merupakan bagian terbesar dari tubuh bangsa Indonesia, maka 

oleh karenanya memerlukan perhatian yang terbesar pula dalam penanganan usaha 

pembinaan kerukunannnya, melalui pelembagaan dalam pengalaman ajaran Islam itu 

sebdiri.  
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Selain maksud dari lembaga disini dalam bentuk organisasi, yayasan, jama‟ah 

atau badan yang menurut kebiasaan perundang-undangan yang berlaku yang 

mempunyai kedudukan sebagai “badan hukum” juga mempunyai kedudukan atau 

pelembagaan yang  menimbulkan kerja sama diantara warga masyarakat beragama 

Islam dalam melaksanakan ketentuan ajaran yang lazim disebut dengan “fardu 

kifayah”.  

Fardu kifayah artinya “ kewajiban yang bersifat kolektif” mencakup semua 

kegiatan bersama dalam bermasyarakat dan bernegara, meliputi:  

a. mendirikan shalat jum‟ah, yang menumbuhkan kerjasama membangun 

masjid dan administrasi kemasjidan; memberikan  

b. memberikan nasihat dan fatwa dalam arti menyebarkan ilmu (al-ifta fi 

majalisil „ilmi), yang secara konkrit erbentuk penyiaran agama dan 

pendidikannya (addakwah wattarbiyah); 

c. menyelenggarakan kesejahteraan umum, seperti memelihara anak yatim, 

mengurusi kematian, menyelenggarakan ketertiban, umum dan 

kesejahteraannya (maslahan „ammah, amar ma‟ruf nahi mungkar); 

d. melaksanakan peradilan dalam arti menyelesaika sengketa (al-qodla‟); 

e. mendirikan kepemimpinan umat dalam bentuk Negara (imamah) termasuk 

di dalamnya pelaksanaan kekuasaan (imarah), penyelenggara hokum 

(tahkim) serta administrasi dan perundang-undangan (tasyri‟). 

  Pengalaman kelima bentuk fardu kifayah itu bagu Umat Islam di 

Indonesia pada hakikatnya mencakup semua bagi kehidupan 



 

bermasyarakat dan bernegara. Pengalaman bentuk pertama, kedua, 

dan ketiga dari fardu kifayah diatas, seperti membangun dan 

memakmurkan masjid, menyelenggarakan dakwah, pengajian 

pesantren, madrasah dari tingkat rendah sampai tingkat perguruan 

tinggi agama, melaksanakan usaha sosial, baik secara perseorangan 

maupun gotong royong dan berorganisasi, kesemuanya itu merupakan 

pengalaman fardu kifayah yang dapat dilaksanakan secara “swasta”. 

sedangkan untuk pengalaman bentuk kelima, yakni peradilan dan 

kepemimpinan dalam negara, tidak lain adalah bentuk Negara 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang telah 

di prolamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 

  Bermasyarakat dan bernegara inilah yang diharapkan dapat 

mendorong terciptanya “kerukunan intern beragama Islam yang lebih 

baik” sebagai salah satu unsur yang penting dalam pemantapan 

Stabilitas dan Ketahanan Nasional. Oleh karena dari sudut pandangan 

ajaran Islam dapat difahami, bahwa “kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara” itu tudak lain merupakan manifestasi bersama dari 

pengabdian Umat dan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa.98 

                                                             
98 Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, Departemen Agama RI, Jakarta 1982 h. 

59 



 

Berkaitan dengan masalah tesebut, dapatlah dicatat bahwa segala usaham 

kegiatan umat Islam yang disalurkan oleh perseorangan dan organisasi 

keagamaan, baik tingkat lokal, regional maupun nasioanl, begitu pula 

semua tugas penyelenggaraan pembinaan kehidupannya beragama 

oleh Pemerintah, adalah merupakan suatu kesatuan pengalaman “fardu 

kifayah”, dalam bentuk sasaran yang luas dan serba kompleks.  

 

  Fungsi da‟i ataupun kiyai sudah melakukan usaha sebagai mana 

mestinya ke arah penyatuan pemikiran, perencanaan dan pengalaman 

ajaran agama dalam bentuk program yang lebih serasi untuk 

kepentingan seluruh umat. dengan pengupayaan kiyai dalam menjalin 

kerukunan umat Intern tersebut harus dapat memperkuat Ukhuwah 

Islamiyah dan melaksanakan kerukunan hidup beragama, terutama 

dalam membina kerukunan intern umat Islam. Dalam kehidupan 

masyrakat umat Islam kiyai atau ust hendaklah lebih dapat 

memperkuat ukhuwah islamiyah, dan dalam kehidupan masyarakat, 

meningkatkan suasana kerukunan dengan sesama umat Islam maupun 

umat beragama lain, sehingga tercipta suatu persatuan dan Kesatuan 

Bangsa yang kokoh.  



 

  Yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama adalah terciptanya 

suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun dan damai 

diantara sesama umat bangsa di indonesia, yaitu hubungan harmonis 

antara sesama umat seagama dan umat beragama yang berbeda agama 

serta antara umat beragama dengan pemerintah dalam usaha 

memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan 

amal untuk bersama-sama membangun masyarakat sejahtera lahir 

batin.99 

C. Konflik dan Kepemimpinan   

Istilah konflik akan membawa suatu kesan dalam pikiran 

seseorang bahwa dalam hal tertentu terdapat suatu pertikaian, 

pertentangan antara beberapa orang atau kelompok orang-orang, tidak 

adanyakerja sama, perjuangan satu pihak lainnya, atau suatu proses 

yang berlawanan. Disinilah relevansinya seorang pemimpin untuk bisa 

mengatasi konflik yang tidak disenangi tetapi bisa timbul sewaktu-

waktu. 

Sebagaimana disadari bersama bahwa dalam diri seseorang 

biasanya terdapat hal-hal berikut ini: 

                                                             
99 Nuhrison M. Nuh Profil Kerukunan  Hidup Umat Beragama , Departemen Agama RI 

Jakrta 1997,  

h. 3 



 

(1) Sejumlah kebutuhan dan peranan yang bersaing 

(2) Beraneka macam cara yang berbeda yang mendorong peranan-peranan itu 

terlahirkan. 

(3) Banyaknya benruk halangan-halangan yang bisa terjadi diantaradoongan dan 

tujuan. 

(4) Terdapatnya baik aspek-aspek yang positif dan negatif yang menghalangi 

tujuan-tujuan yang diinginkan.  

Hal-hal yang disebutkan diatas dalam proses adaptasi 

seseorang terhadap lingkungannya seringkali menimbulkan konflik. 

Jika konflik diabiarkan, maka akan menimbulkan keadaan yang tidak 

menyenangkan. Walaupun pada hakikatnya konflik bersumber dari 

kepentingan seseorang yang bergerak dengan kepentingan orang lain, 

akan tetapi konflik antarkelmpok tidak bisa dihindari. 

Suatu konflik bisa terjadi manakala suatu kelompok atau 

seseorang dalam usahanya mencapai tujuannya secara relatif terhalang 

oleh pencapaian tujuan kelompok atau orang lain. Dengan demikian, 

kepentingan seseorang atau kelompok tersebut terasa terhalang oleh 

kepentingan orang atau kelompok lain.100 

D. Konflik dan Faktor Pemicunya 
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Dalam kehidupan umat manusia, konflik telah menjadi 

kesatuan yang selalu ada, baik itu konflik yang bersifat laten maupun 

manifest. Konflik laten sering kali muncul dalam kondisi masyarakat 

yang diperintah secara sangat otoriter oleh penguasa, juga konflik jenis 

ini dapat berkembang dalam masyarakat yang bersifat tertutup. Selama 

kekuasaan Orde Baru yang otoriter, model konflik ini banyak dijumpai 

di berbagai daerah dan rasa tidak puas masyarakat atas kebijikan 

rezim, sehingga sering kali dilawan dengan cara-cara yang tidak 

radikal, atau ist:ilah Ariel Haryanto perlawanan dalam kepatuhan. 101 

Meski demikian, konflik tidak hanya bagian dari konteks yang 

berlangsung, tetapi juga konflik merupakan bagian “integral” dari 

pembawaan umat manusia sejak lahir. Dilihat dari segi proposisi 

sentral bahwa konflik merupakan pembawaan sejak lahir di dalam 

binatang sosial, bahwa konflik ditimbulkan oleh sifat masyarakat dan 

mereka dibentuk , konflik adalah disfungsi dalam system sosial dan 

sebuah gejala ketegangan patologis, konflik adalah cirri yang tak 

terhindarkan dari kepentingan negara dalam kondisi anarkis, konflik 
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adala hasil kesalahan presepsi dan komunikasi yang buruk, konflik 

adalah proses alami yang umum bagi semua masyarakat. 102 

Konflik sering kali hadir sebagai manifestasi dari ketegangan 

sosial, politik, ekonomi, budaya atau bisa juga disebabkan oleh 

perasaan ketidak puasan umum (sense of discontent), ketidakpuasan 

terhadap komunikasi , ketidakpuasan terhadap simbo-simbol sosial 

dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi serta adanya 

sumber daya mobilisasi. 103 

Konflik biasanya memperjuangkan sesuatu kepentingan yang 

boleh jadi kepentingan itu berkaitan dengan status sosial, pangkat dan 

jabatan,etmis, agama atau mungkin ideologi politik. Karena itu, 

konflik tidaklah sama dengan gerakan sosial yang mungkin levelnya 

masih dapat dikompromikan. Gerakan sosial menunjukan beberapa 

tipe, yaitu revolusioner, gerakan reaksioner dan gerakan ekspresif. 104 

Kendati banyak faktor yang melingkupi konflik yang terjadi dalam 

masyarakat, setidaknya menurut Theda Skocpol terdapat tiga 

pendekatan utama yang bisa digunakan dalam uapaya memahami aksi-
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aksi kolektif terutama revolusi. Pertama, teori agregat psikologis yang 

berupaya menjelaskan gerakan kolektif melalui konsep motivasi 

psikologis rakyat untuk meibatkan diri kedalam kekerasan politik atau 

untuk bergabung dalam gerakan oposisi. Pada ensesinya teori ini 

menekankan kekerasan politik terjadi ketika banyak anggota 

masyarakat menjadi marah, khususnya jika kondisi praktis dan kondisi 

budaya yang ada merangsang terjadinya agresi terhadap sasaran 

politik. Menurut Gurr, 105 kemarahan itu terjadi apabila terbentuk 

kondisi yang disebutnya deprivasi relatif, yaitu perasaan tidak sesuai 

antara harapan yang terbentuk yang mestinya diperoleh (ekspektasi 

niai) dengan kemampuan masyarakat untuk meraih atau 

mempertahankannya (kapabilitas diri). Kedua, teori konflik politik 

yang mengatakan bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah 

dengan berbagai kelompok yang terorganisir yang merebutkan 

kekuasaan haruslah menjadi pusat perhatian dalam setiap upaya yang 

menjelaskan kekerasan kolektif dan revolusi. Charles Tilly yang 

mempelopori teori ini mengumumkan, keterlibatan masyarakat dalam 

aksi-aksi politik termasuk kekerasan politik terjadi apabila mereka 

menjadi bagian dari suatu kelompok yang terorganisir yang menuntut 

untuk mendapatkan tempat yang mapan dalam struktur kekuasaan. 

                                                             
105 Ted Robert Gurr, Why Men Rebel, (Princeton New Jersey, Princeton 

University Press, 1970), h. 12 dan 24  



 

Menurut konsepsi teori ini, faktor-faktor penyebab situasi revolusioner 

adalah : 

1. kecenderungan jaka panjang masyarakat untuk mengalihkan sumber daya dari 

beberapa kelompok dalam masyarakat kepada kelompok lainnya, 

2. hadirnya peristiwa perantara seperti perkembangbiakan idiologi revolusioner, 

dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat yang mendorong munculnya 

kelompok-kelompok penentang yang revolusioner merebutkan kedaulatan dan 

unsure-unsur besar masyarakat yang mendukung klaim mereka.  

Ketiga, teori konsensus system/nilai yang berupaya 

menjelaskan revolusi atau aksi kolektif sebagai respons kekerasan dari 

gerakan ideologis terhadap ketimpangan yang hebat dalam system 

sosial. Menurut Chalmers Johnson ketika system sosial/nilai dan 

lingkungan mengalami ketidak harmonisan yang serius, maka 

masyarakat akan mengalami diseorentasi dan membuka peluang bagi 

nilai-nilai alternatif yang diusulkan oleh gerakan revolusioner. Kalau 

ini terjadi, otoritas yang ada kehilangan ligitimasi mereka 

mengandalkan kekerasan untuk menjaga ketertiban masyarakat, maka 

ekskalasi kekerasan menjadi tinggi.106 

Aktivitas apa pun yang melibatkan sekelompok orang pasti 

menimbulkan konflik. Ini adalah sesuatu yang alami. Fasilitator 
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seharusnya tidak mengasumsikan konflik yang timbul dalam diskusi 

menimbulkan konsekuensi negatif. Para ahli sosial membuat 

perbedaan anatara konflik objektif dan konflik subyektif. 

 Konflik obyektif, mengetengahkan ide dan permasalahan serta memberikan 

saran untuk mengatasinya. 

 Konflik subyektif, lebih berfokus kepada pribadi daripada kepada isunya. 

Konflik yang muncul akibat perbedaan pendapat terhadap 

suatu isu atau permasalahan. Konflik ini mungkin merupakan konflik 

obyektif. Dengan demikian konflik tersebut dapat menyehatkan para 

peserta dengan manfaat yang didapat dari keberagaman sudut 

pandang. Mungkin hal tersebut membuat fasilitator tidak nyaman, tapi 

ia seharusnya tidak mengakhiri konflik obyektif. Bahaya dari konflik 

obyektif adalah, konflik tersebut dapat berkembang menjadi konflik 

subyektif. Artinya, fasilitaror harus menjaga konflik tersebut tetap 

konstruktif dan tidak membiarkannya menjadi suatu yang bersifat 

personal. Fasilitator harus mematikan bahwa setiap konflik yang 

timbul terfokuskan kepada isu. Jika dibutuhkan dia dapat melakukan 



 

investasi untuk menjaga konflik tersebut tetap obyektif, natural dan 

tidak emosional.107 

E. Model-model Konflik  

Pada pertengahan tahun 1970 –an, Kenneth W. Thomas dan 

Ralph H. Kilman menemukan system yang dapat menggambarkan 

matrik 5 macam model konflik dalam bentuk 2 sumbu: tegas dan tidak 

tegas (keinginan kita adalah untuk mrmuaskan kebutuhan kita) dan 

kooperatif dan tidak kooperatif (keinginan kita adalah untuk 

memuaskan keinginan yang lain).  

Model yang mereka ciptakan menunjukan bahwa kelakuan kita 

dalam menghadapi konflik tidak ada yang baik atau buruk. kita dapat 

meningkatkan kemampuan kita dalam memecahkan permasalahan 

ketika kita dapat memahami reaksi kita dan memilih tindakan apa 

yang tepat untuk dilaksanakan pada situasi tersebut. Berikut ini 5 

model yang digambar oleh Thomas dan Kilman: 

1. Bersaing : ketegasan tinggi, kooperatif rendah. Tujuannya adalah untuk 

menang. 

2. Mengacuhkan : ketegasan dan kooperatif rendah. Tujuannya adalah untuk 

menunda atai diabakan bersama-sama. 

3. Kompromi : ketegasan dan kooperatif yang sedang-sedang saja. Tujuannya 

adalah menemukan jalan tengah. 
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4. Kolaborasi :ketegasan dan kooperatif tinggi.Tujuannya adalah menemukan 

win-win solution. 

5. Akomodasi : ketegasan lemah dan kooperatif tinggi. Tujuannya adalah 

mengalah atau menyetujui.108 

 

 

Model yang digunakan untuk penelitian dalam menyelesaikan konflik yang 

terjadi pada kasus pondok pesantren Bahrul Ulum dan Sabilil Qorin An Najah adalah 

model 3) Kompromi dan model 4) Kolaborasi, karena dianggap lebih efektif dalam 

penyelesaiannya,karena dengan cara menemukan jalan tengah dan menemukan 

solusi-solusi dengan berdiskusi atau bermusyawarah merupakan cara yang paling 

efektif dalam pemecahannya. 

  

                                                             
108Ibid. h. 180 



 

BAB V 

KESIMPULAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka 

peneletian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Adapun yang menyebabkan terjadinya konflik, ada empat sumber dari suatu 

konflik yang terjadi pada dua pondok pesantren yaitu: 

a. suatu situasi dalam suatu lembaga pondok resebut yang tidak menunjukan 

keseimbangan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 

b. terdapatnya sarana-sarana yang tidak seimbang, atau timbulnya alokasi 

sumber-sumber yang tidak seimbang pada bagian perebutan tanah wakaf 

c. terdapatnya suatu persoalan status yang tidak selaras; dan  

d. timbulnya presepsi yang berbeda pada setiap pondok  

2. Upaya da‟I dalam menjalin kerukunan umat islam yang dilakukan oleh para da‟i 

luar diantaranya adalah: 

a. Meyakinkan kepada da‟i dalam bahwa da‟i harus menjadi contoh dan tauladan 

yang baik bagi para santri. 

b. Memberikan saran agar permasalahan yang kecil dapat diselesaikan dengan 

cara kekeluargaan, mengingat pondok Bahrul Ulum dan Pondok Sabilil Qorin 

An Najah berada dalam satu kelurahan. 



 

c. Menjadi mediasi saat musyawarah berlangsung yang dilaksankan di balai desa 

yang disaksikan oleh tokoh masyarakat dan kepala desa, desa Lesung Bhakti 

Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Tidak hanya menjadi tauladan bagi para santri akan tetapi upaya yang 

dilakuakn oleh da‟i dalam pondok pesantren desa Lesung Bhakti Jaya juga cukup 

efektif karena para kiya berdakwah tidak hanya melalui ceramah-ceramah umum, 

kemudian da‟i juga melakukan pendekatan dengan mad‟u secara langsung dalam 

kehidupan sehari-hari dalam ligkungan bermasyarakat seperti pengajian mingguan, 

bulanan, tahunan dan kegiatan sehari-hari dalam suatu lembaga pondok pesantren. 

3. Adapun Metode yang dipakai oleh para da‟i dalam menjalin kerukunan umat 

Islam di desa Lesung Bhakti Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 

beberapa metode diantaranya: 

a) Dakwah bil Hikmah  yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif dan 

bijaksana atau pun dengan contoh tauladan yang dimiliki oleh da‟i dan kiyai.  

b) Metode Dakwah bil al Mau‟idzoh Hasanah ucapan yang berisi nasehat-

nasehat yang baik dimana ia dapat bermanfaat bagi orang yang 

mendengarkannya, argument-argumen yang memuaskan sehingga pihak 

maud‟u dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh subyek dakwah 

(da‟i).  berisikan tentang materi yang mengarahkan kepada kerukunan umat 

Islam.  



 

c) Mujadalah atau berdiskusi dengan cara baik. Adapun pada metode ini ada dua 

macam metode, yaitu metode yang baik(hasan) dan metode yang lebih baik 

(ahsan), memusyawarahkan suatu kejadian yang dianggap tidak bisa 

diselesaikan sendiri dan perlu adanya diskusi atau musyawarah bersama agar 

dapat menyelesaikan permasalahan dengan mudah. 

  Dalam kehidupan bermasyarakat upaya yang dilakukan diharapkan dapat 

mendorong terciptanya “kerukunan sntsr dus pondok pesantren yang lebih baik” 

sebagai salah satu unsur yang penting dalam pemantapan menjalani kehidupan yang 

lebih harmonis. Oleh karena itu ketika fungsi da‟i ataupun kiyai sudah melakukan 

usaha sebagai mana mestinya ke arah penyatuan pemikiran, perencanaan dan 

pengalaman ajaran agama dalam bentuk program yang lebih serasi untuk kepentingan 

seluruh umat. Dengan pengupayaan kiyai dalam menjalin kerukunan antar dua 

pondok pesantren yang berselisih didaerahnya tersebut harus dapat memperkuat 

Ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan hidup beragama, terutama dalam 

membina kerukunan intern umat Islam.  

 

 

 

 

 



 

B. Saran  

Setelah penulis mengetahui bahwa upaya yang dilakukan oleh para da‟i desa 

Lesung Bhakti Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam upaya menjalin 

kerukunan umat Islam, akhirnya penulis menganggap penting kiranya diizinkan, 

penulis memberikan saran. Diantaranya adalah : 

1.  Jangan membawa masalah yang merusak hubungan silaturrahim antara da‟i, 

sehingga dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan para santri dan jama‟ah.  

2.  Hilangkan rasa kecemburuan disetiap jamah karena akan merusak kerukunan yang 

telah dibangun.  

3.  Selalu menjaga kominukasi dakwah dengan baik kepada masyarakat dan santri, 

sehingga dapat masukan sekaligus umpan balik agar dapat menentukan kebijakan 

yang tepat pula.  

4. Selesaikan masalah dengan cara kekeluargaan itu lebih baik karena tidak akan ada 

yang akan merasa dirugikan satu sama lainnya.  

5. Untuk memelihara dan meningkatkan kondisi masyarakat sekarang yang relatif 

rukun, perlu dilakukan berbagai upaya anatara lain: Meningkatkan wawasan 

keagamaan kepada masyarakat;  Sosoalisasi nilai dan pesan kerukunan sesama 

umat manusia melalui pengajian, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari; 

Berpegang teguh dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam membangun 

kerukunan umat islam dalam kehidupan sehari-hari.  



 

6.  Terakhir dari saran ini adalah penulis sarankan bahwa kerukunan merupakan 

tanggung jawab  kita bersama terkhusus kepada para da‟i atau kiyai desa Lesung 

Bhakti Jaya dan Institut Agamas Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung 

melalui Fakultas Dakwah pada Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, agar dapat 

melakukan pembinaan secara dan terprogram, sehingga dakwahnya dapat 

diketahui berhasil atau tidaknya.  

C. Penutup  

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil‟alamin penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan, penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan baik dalam muatan 

materi maupun dalam tehnik dan penyusunan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca sangat penulos harapkan untuk penulisan lebih lanjut.  

Penulis berharap semoga tulisan sedrhana dan terbatas ini dapat memberikan 

manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pecinta dan pemerhati.  

 

  



 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Mustofa Bisri, Percik-Percik Keteladanan Kitai Hamid Ahmad Pasuruan 

Abdul Syukur, makalah kerukuna umat beragama, disampaikan dalam kegiatan 

kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, Lampung tanggal 01 

Oktober 2013 

Abu Asma, Paket kusus para da‟i, Pustaka Al-ummah, Jakarta, 1994 

Asmuni Syukur, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, Al- Ikhlas,Surabaya, 1983 

Ali Musthafa Ya‟qub. Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, Jakarta, Pustaka Firdaus, 

1997 

Asep Syaefullah, merukunkan umat beragama studi pemikiran tirmizi taher tentang 

kerukunanumat beragama, Grafindo, Jakarta, 2007 

Ariel Haryanto,Perlawanan dalam Kepatuhan, Bandung: Mizan, 1999 

 

Bahari Ghazali, Dakwah Komunikatif,CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 

1997 

 

Barbara J. Strebeibel The Manager‟s to Effective Meetings: Langkah-langkah dan 

Tehnik Pengorganisasian Rapat yang Efektif/Berbicara Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004 

Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemhannya, Yayasan Penyelenggara dan 

Penerjemah Al-Qur‟an, Jakarta, 2005 

 

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemannya, Yayasan Penyelenggara Dan 

Penterjemah  Al-Qur‟an, Jakarta, 1971 

Dr. Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam Masyarakat & Modern Teori, Fakta 

dan Aksi SosialJakarta: PT Fajar Interpertama 2010 

Fritjof Schoun. Understanding Islam, (George Allen & Unwin Ldt, 

London, 1963 

Gordon J. DiRenzo, Human Social Behavior:  Concepts and Principles orf Sosiology, 

USA:Holt, Rinehart Winson, 1990 



 

Hafif Ansori, Pemahaman dan Pengamatan Dakwah, Al- Ikhlas, 

Surabaya, 1993 

 

Hafiz Dasuki, Ensiklopedi Islam, jilis 1,PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 

Jakarta 

https://muslimunzuhdi.blogspot.com/2012/03/makna-kerukunan-umat-beragama.html 

(diakses hari jum‟at 21 Oktober 2016) 

 

Hamazah Yaqub, Pablistik Islam, Diponegoro, Bandung 

 

Hugh Miall,dkk.,Resolusi Damai, Konflik Kontmporer, Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada,2000 

  

Koentjoroningrat, Metode-metode penelitian masyarakat. PT Gramedia Pustaka, 

Jakarta, 1993 

Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan, 

Prespektif Perennial, Penerbit Paramadina, Jakarta, 1995 

Leonardo D Marsam, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, CV. Karya Utama, Surab 

Nurcholis  Majid,  Membangun Wacana Dialogis dalam Pluralisme 

Keberagamaan, HarianKompas, Jakarta, Jum‟at, tanggal 12 September 

1997aya, 1983 

Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam Manajemen, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 

2010 

Mohammad Djali Farouk, Metode penelitian bunga rampai, PTIK Press, Jakarta, 

2003 

Muhammad As- Shobbagh, Kriteria seorang Da‟i, Cet. 3, Jakarta:Gema 

insani press 

Muhammad Natsir, Fiqhul Dakwah, Jakarta, Media Dakwah,2000 

Moh Nazir, Metode Penelitian ,Jakarta:Ghalia Indonesia,1988 

Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel, 

Surabaya, 1991 

 

Munir Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, Kencana Prenada Media Group, Ed.I, 

cet.3,Jakarta,2006  

https://muslimunzuhdi.blogspot.com/2012/03/makna-kerukunan-umat-


 

Nuhrison M. Nuh Profil Kerukunan  Hidup Umat Beragama , Departemen Agama RI 

Jakrta 1997 

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek,( Remaja 

Rosdakakarya), Bandung, 1999 

Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, Departemen Agama RI, 

Jakarta 1982 

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: 

Balai  Pustaka, 2011 

 

Robert K.Yin, Studi Kasus ,Jakarta:PT.Raja Geafindo Persada. 1996,Edisi terjemahan 

Djauzi  Mudzakir 

Rembang: Lembaga informasi dan studi islam Yayasan Ma;had As-

Salafiyah. 2003 

Rosady Roslan, Metode Penelitian Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Raja 

GrafindoPersada, Jakarta,2010 

Said Agil Husin, Fikih Hubungan Antar Agama Jakarta, 2008   

Said bin Ali bin Wahif Al-Qathani dalam kitab al-hikmah wa  fi al dakwah 

Ilallah  

Ta‟ala,(penerjemah) Masykur Halim Ibadillah, Jakarta, Gema Insani Pers, 1994 

Sayyid Quthub, Fi Dzilil Al-Qur‟an, jilid vii,Beirut, ihya‟ At-Turas Al 

Arabi, t,th 

Siti Muriah, Metodologi Dakwah Kontemporer,Yogyakarta, Mitra 

Pustaka,2000 

Slamet, Prinsip Prinsip Metodelogi Dakwah, PT Al- Ikhlas, Surabaya Indonesia, 

1994 

Sofyan M. Sholeh, Konflik dan Integrasi pada Masyarakat Majemuk, Lintang 

Pustaka Utama, Yogyakarta 2009 

 

Sudirman, Profil dan peran da‟I, cetakan II, 1999 

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1, Andi Ofset, Yohyakarta,1990 

 



 

Suharsimi Arikunto, Produser Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik, Jakarta, 

Rineka Cipta, 1987  

Syekh Yusuf Qardhawi, Al-Shahwah Al- Islamiyah Baina Al- Juhud Wa Al- Ttarruf, 

Risalah Al-Mahakim, Al- Syar‟iyyah Wa-al Syu‟urAl-Diniyyah 

Tata Sukayat, Quantum Dakwah, cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 2009 

 

Toto Tasmono, Komunkasi Dakwah, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1987 

Ted Robert Gurr, Why Men Rebel, (Princeton New Jersey, Princeton University 

Press, 1970 

Usman Rianse, Metodelogi Penelitian Sosial dan 

Ekonomi,Bandung:Alfabeta,2009 

 

 


