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BAB I 

 PENDAHULUAN   

 

A. Penegasan Judul  

Dalam upaya menghindari terjadinya beraneka ragam penafsiran dan 

pemahaman mengenai skripsi ini yang berjudul “Metode Dakwah Pesantren 

1Mengatasi Kenakalan Remaja (Study  Pada Lingkungan Pondok Pesantren 

Raudlatul Hidayah Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung 

Tengah)” peneliti memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul tersebut, sebagai berikut:  

Metodeadalah cara, yang didalam fungsinya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan. Metode Dakwah Pesantren adalah cara-cara yang dilaksanakan 

untuk mengadakan interaksi belajar-mengajar dalam rangka mencapai tujuan 

pengajaran.
1
Metode adalah cara yang didalam fungsinya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan. Ini berlaku bagi guru (metode mengajar), maupun bagi murid 

(metode belajar).Semakin baik metode yang dipakai semakin efektif pencapaian 

tujuan.
2
Ahmad Tafsir dalam bukunya juga mendefinisikan metode sebagai 

berikut: Metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian 

                                                           
1
 Suprihadi Saputro, Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran Umum, (IKIP Malang, 1993), h 

143.  
2
 Muhammad Azhar, Proses Belajar Mengajar Pola CBSA, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, 

h: 95 
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cara yang paling tepat dan cepat dalan melakukan sesuatu.
3
Dakwah menurut 

etimologi (bahasa) berasal dari kata bahasa Arab: da’a, yad’u,da’watan yang 

berarti mengajak, menyeru, dan memanggil.
4
Syaikh Muhammad Abduh yang 

dikutip Samsul Munir Amin mengatakan bahwa dakwah adalah menyeru kepada 

kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah fardlu yang diwajibkan kepada 

setiap muslim. 

Metode dakwah adalah memaparkan apa yang hendak disampaikan berupa 

maksud dan ide, prinsip atau hukum, dengan ungkapan-ungkapan yang memiliki 

syarat-syarat tertentu. Selain itu, metode dakwah juga mempunyai makna sebagai 

model penyampaian dakwah kepada masyarakat, dan seni penyampaian secara 

lisan, yang dilakukan oleh seorang pembicara dalam merangkai kalimat dan 

memilih kata.
5
 

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode dakwah 

adalah suatu cara, pendekatan, atau proses untuk menyampaikan dakwah yang 

bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran 

Islam atau aktivitas penyampaian ajaran agama Islam dari seseorang kepada 

orang lain yang dilakukan secara sadar dan sengaja dengan berbagai cara atau 

metode yang telah direncanakan dengan tujuann mencari kebahagiaan hidup 

dengan dasar keridhaan Allah SWT. 

                                                           
3
 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2000), h: 9 
4
Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah,(Jakarta: Amzah, 2013) h. 1 

5
Abdullah Ahmad al-A‟llaf, 1001 Cara Berdakwah, (Surakarta, Ziyad Visi Media, 2008), h. 

23. 
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Kenakalan remajamerupakan terjemahan dari kata “Juvenile Delinquency” 

yangdipakai di dunia Barat. Istilah ini mengandung pengertiantentang kehidupan 

remaja yang menyimpang dari berbagaipranata dan norma yang berlaku umum. 

Baik yangmenyangkut kehidupan masyarakat, tradisi, maupun agama,serta 

hukum yang berlaku.
6
 

Istilah kenakalan remaja, Zakiah Daradjatterkadang menggunakan istilah 

kenakalan anak yang iabedakan dengan pengertian kenakalan anak-anak 

dengankenakalan remaja. Dengan demikian ia menyamakan antarapengertian 

kenakalan anak-anak dengan kenakalan remaja..
7
 

Berdasarkan pengertian di atas maka yang di maksud dalam judul skripsi 

ini adalah Metode Dakwah Pesantren Mengatasi Kenakalan Remaja (Study  

Pada Lingkungan Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah Sulusuban 

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah), adalah suatu 

penelitian yang fokus pada metode dakwah pesantren mengatasi kenakalan remaja 

di Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah Kecamatan Seputih Agung Lampung 

Tengah sudah memaksimalkan metode dakwahnya dalam mengatasi kenakalan 

remaja.  

 

 

 

 

 

                                                           
6
M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: PT. Golden 

Terayon Press, 1994), h. 79-80. 
7
Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, Cet.10, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983), h. 101. 
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B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan yang menjadikan penulis dalam memilih judul skripsi ini 

adalah:  

1. Dakwah dipandang sebagai proses pembinaan yang baik dan benar-benar 

harus mengacu pada nilai-nilai Islam yang diterapkan sedini mungkin kepada 

remaja. Apabila proses tersebut dapat berjalan dengan baik, kita akan melihat 

munculnya genarasi muda khususnya remaja yang memiliki komitmen yang 

kuat. Mereka adalah para remaja yang selalu siap mengemban misi 

kemanusiaan kepada masyarakat. Namun pondok pesantren Raudlatul 

Hidayah Sulusuban sudah memaksimalkan metode dakwah dengan baik. 

2. Penulis mengangkat sebuah penelitian yang erat hubungannya dalam 

kehidupan penulis, didukung dengan oleh referensi yang cukup dan lokasi 

mudah dijangkau sehingga memungkinkan penelitian ini diselesaikan sesuai 

dengan perencanaan.  

 

C. Latar Belakang Masalah  

Dakwah dari dulu sampai sekarang merupakan aktivitas yang sangat penting 

dalam Islam.Dengan dakwah, Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. 

Sebaliknya tanpa dakwah, Islam akan semakin jauh dari masyarakat, dan selanjutnya 

akan lenyap dari permukaan bumi. Agar dakwah dapat berfungsi untuk menata 

kehidupan yang agamis, menuju terwujudnya masyarakat yang harmonis dan 

bahagia, maka umat Islam haruslah memperhatikan unsur-unsur dakwah terlebih 
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dahulu.Khususnya, tentang pesan dakwah (maddah), dan metode dakwah (thariqah) 

yang harus disesuaikan dengan keadaan saat ini. 

Disamping itu, karena pesan dakwah ini haruslah manusiawi, yang 

diharapkan dapat membentuk pengalaman sehari-harinya menurut tatanan agama, 

maka pesan dakwah harus meningkatkan kemampuan dan akomodasi manusia dalam 

kehidupan.Mengenai metode dakwah pesantren harus mempunyai kemampuan yang 

khusus yang membuat remaja merasa aman.Oleh karena itu, secara teknis, dakwah 

tidak dapat terlepas dari dua hal pokok, yakni kemampuan penerima 

dakwah.Berdasarkan tingkat berpikir dan keperluan masyarakat obyek atau atas 

permintaannya.8 

Begitu pula dakwah yang di lakukan di pondok pesantren Raudlatul Hidayah, 

penerima dakwahnya remaja yang sudah jauh dari hal-hal positif, namun ada niatan 

dari hati nurani mereka sehingga mereka bisa melaksanakan peraturan-peraturan yang 

sudah di tetapkan di pesantren, meskipun awalnya berat dirasakan9. Kenakalan 

seorang anak yang lepas kontrol menjadikan banyak orang di sekitarnya merasa 

dirugikan, manusia dalam hidupnya dihadapkan pada pilihan moral dan 

fundamental.Manusia tidak dibenarkan bertindak setengah-setengah. Di satu pihak 

manusia boleh memilih untuk berpihak kepada sang pencipta Allah SWT, merasakan 

segala kedahsyatan-Nya. Jika ia memilih jalan menuju Tuhan maka akan 

membimbing manusia beriman, itu tentunya menuju berbagai jalan untuk menjadikan 

dirinya pripadi yang lurus dan bersih, bahagia serta selamat. Atau manusia memilih 

                                                           
8
 Jamaluddin Kafie, Psikologi Dakwah, (Surabaya, Indah, 1993), h. 36.   

9
 Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah, pada tanggal 25 Maret 

2017 
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untuk berpaling dari kehadirat Tuhan, menjadi tenggelam dalam angan-angan 

pribadinya sendiri, dan membuktikan seluruh hidupnya untuk keberhasilan mencapai 

tujuan-tujuan hidupnya itu. 

Agar generasi muda khususnya remaja di pondok pesantren Raudlatul 

Hidayah ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan penuh kreatifitas dan agamis 

sesuai dengan keinginan guru, orang tua dan masyarakat, remaja harus dibina 

untuk mempersiapkan lahirnya generasi manusia yang mampu menghadapi 

kehidupan masa depannya, bermacam-macam harapan yang muncul di kancah 

pendidikan yang menempatkan santri sebagai generasi penerus bangsa.Harapan 

tersebut wajar kerena peralihan remaja dalam perjalanan hidup umat manusia 

merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Oleh kerena itu, remaja 

menjadi tumpuan harapan semua pihak untuk menata masa depan yang lebih 

baik.Tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan remaja, baik secara mikro 

adalah amanah Allah SWT kepada kedua orang tua dalam rumah tangga.Namun 

secara makro hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua di 

rumah, ustadz dan ustadzah di pondok pesantren, serta tokoh agama dan tokoh 

masyarakat dalam lingkungan yang lebih luas. 

Bertitik tolak dari problematika remaja yang sering terjadi, terkhusus di 

pondok pesantren Raudlatul Hidayah Selusuban Lampung Tengah, maka dakwah 

Islamiyah memegang peranan penting dalam mencari solusi dan penyelesaian dari 

masalah-masalah tersebut.Di lapangan peneliti mendapatkan aktifitas dakwah 

yang ada di pondok pesantren Raudlatul Hidayah ini meliputi pengajian agama 
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dalam bentuk ceramah yang dilakukan setiap pekan sekali, konsulitasi dengan 

ustad dan ustadzah dan ceramah-ceramah agama pada peringakatan hari besar 

Islam. 

Adapun metode dakwah yang seharusnya digunakan oleh para ustadz dan 

ustadzah serta pimpinan pondok pesantrendi pondok pesantren Raudlatul Hidayah 

dalam upaya mengatasi problematika remaja ini adalah dengan menggunakan 

metode uswatun hasanah atau keteladanan, metode kunjungan ke rumah dan 

metode ceramah, metode diskusi dan Tanya jawab serta metode nahi munkar 

(pencegahan atau teguran). Dengan menggunakan metode-metode tersebut 

diharapkan para remaja dapat memahami setiap pesan dakwah yang disampaikan 

oleh para guru dan mereka dapat menerapkan tuntunan ajaran agama Islam secara 

tepat dalam kehidupan sehari-hari. 

Masalah dakwah dalam Islam sama umumnya dengan Islam sebagai 

agama Allah SWT, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, pada 

dasarnya disebarluaskan dengan jalan dakwah, dakwah ini dijalankan Nabi 

dengan cara lemah lembut, serius, sungguh-sungguh, terencana dan secara 

sistematis.
10

Memang melalui dakwah orang-orang arab jahiliyah diharapkan 

secara sukarela menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslim hendaknya 

                                                           
10

 Irfan Hielmy, Sentuhan Wahyu Penyadar Kalbu, Bahan Renungan Pribadi Sufi, (Bandung: 

Yrama Widya, 2003), h. 120 
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didasarkan kepada penceriman dan kesadaran, bukan dengan paksanaan atau 

tekanan.
11

 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur‟an sebagai berikut:  

                     

           

 

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa 

yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya 

ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. 

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S al-Baqarah: 256).
12

 

 

 Dalam melaksanakan dakwah, haruslah dipertimbangkan secara sungguh-

sungguh tingkat dan kondisi cara berpikir mad’u (penerima dakwah) yang tercermin 

dalam tingkat peradabannya, termasuk sistem budaya dan struktur sosial masyarakat 

yang akan atau sedang dihadapi baik di masyarakat maupun di pondok pesantren. 

Secara evolusi, obyek dakwah mengalami perkembangan kea rah yang lebih tinggi 

sesuai dengan tingkat kamajuan dan intelektual.Bahkan seharusnya seirama dengan 

tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13

Pengembangan dakwah 

dimaksudkan agar ajaran Islam secara keseluruhan meresapi kehidupan manusia 

sehingga mampu memecahkan segala masalah kehidupannya, pemenuhan kebutuhan 

                                                           
11

 Solihin, Yes I Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.244 
12

 Departemen Agama, al-Qur‟an al-karim dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha 

Putra, 1996), h.33 
13

 A. Wahab Suneth, Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru, (Jakarta: BIna Rena 

Pariwara, 2000), h.11 
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yang sesuai dengan ridha Allah SWT. Dengan demikian, dakwah dipandang sebagai 

proses pembinaan individu dan masyarakat sekaligus proses pembangunan itu sendiri.  

 Dakwah dipandang sebagai proses pembinaan yang baik dan benar-benar 

harus mengacu pada nilai-nilai Islam yang diterapkan sedini mungkin kepada remaja. 

Apabila proses tersebut dapat berjalan dengan baik, kita akan melihat munculnya 

genarasi muda khususnya remaja yang memiliki komitmen yang kuat. Mereka adalah 

para remaja yang selalu siap mengemban misi kemanusiaan kepada masyarakat.Akan 

tetapi hal itu tidak mudah untuk diwujudkan sebab, banyak faktor eksternal yang 

mempengaruhi para remaja dan memperlemah pembentukan kepribadian mereka, 

disamping beberapa faktor internal dari dalam diri remaja sendiri yang sangat 

berpengaruh bagi mereka. 

 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelumnya, metode dakwah 

pondok pesantren Raudlatul Hidayah Selusuban Seputih Agung belum sepenuhnya 

menjalankan metode dakwah dengan baik salah satu solusi bagi permasalahan remaja 

di Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah. Peneliti akan melakukan penelitian lebih 

mendalam terhadap metode dakwah pesantren dalam mengatasi kenakalan remaja di 

pondok pesantren tersebut.   

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang metode dakwah pesantren mengatasi kenakalan remaja. Dalam 

penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di pondok pesantren Raudlatul 

Hidayah Selusuban Seputih Agung Lampung Tengah.  
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka perlu dirumuskan permasalahan 

pokok dalam skripsi ini sebagai berikut:  

“Bagaimanakahmetode dakwah mengatasi kenakalan remaja di pesantren 

Raudlatul Hidayah Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung 

Tengah” 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

“Untuk mengetahui metode dakwah mengatasi kenakalan remaja di pesantren 

Raudlatul Hidayah Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung 

Tengah” 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat praktis yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut:  

a) Secara akademik untuk memperkaya khazanah ilmu dakwah terutama dalam 

mengembangkan Islam. 

b) Secara praktis dapat digunakan oleh lembaga-lembaga dakwah untuk mencari 

kiat yang tepat dalam melakukan dakwah di kalangan remaja.  

c) Untuk pihak kampus, khususnya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

berguna sebagai literature bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan 

penelitian yang sama.  
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G. Tinjauan Pustaka  

Bahwa untuk membedakan dengan penelitian lain, maka peneliti 

mencantumkan penelitian terdahulu agar menunjukkan keaslian dalam penelitian 

ini beberapa penelitian terdahulu seperti:  

M. Khotib Nawawi, 2017 “Metode Dakwah Hi.Umar Jaya Kepada Jamaah 

Pengajian Ibu-Ibu (Studi Kasus Pada Majelis Taklim Nurul Falah Dusun Simpang 

Sari Desa Ranji Lampung Selatan) menurut pemikiran beliau, metode dakwah Hi. 

Umar Jaya secara keseluruhan mampu meningkatkan pengalaman keagamaan 

para jamaah Majelis Taklim Nurul Falah, seperti : Meningkatnya kualitas ibadah, 

bersikap amanah, bijak, rasa syukur serta mempunyai budi pekerti yang baik. 

bahwa metode dakwah Hi. Umar Jaya sangat efektif dalam pembinaan keagamaan 

jamaah di Dusun Simpang Sari Desa Baru Ranji Lampung Selatan.
14

dapat 

diketahui perbedaan dari penelitian tersebut hanya pada lingkup metode dakwah 

khusus ibu-ibu pengajian dalam pembinaan jamaahnya saja.  

Ramdan, 2016 “Manajemen Dakwah dalam Pembinaan Muallaf (Studi Kasus 

Pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung), bahwa proses 

pembinaan muallaf di DDII Provinsi Lampung sebagai berikut: Pertama 

Pelanning merencanakan arah tujuan dakwah (pembinaan) diawal kepengurusan. 

Kedua Pengorganisasian menentukan orang - orang yang kompeten dibidangnya 

agar proses pembinaan berjalan dengan baik terutama bidang yang bersangkutan. 

Ketiga Pergerakan dilaukan oleh wakil ketua bidang dan wakil ketua umum 

menggantikan kepala bidang dakwah Eempat Pengawasan mengalami kesulitan 

                                                           
14

M. Khotib Nawawi, 2017 “Metode Dakwah Hi. Umar Jaya Kepada Jamaah Pengajian Ibu-

Ibu (Studi Kasus Pada Majelis Taklim Nurul Falah Dusun Simpang Sari Desa Ranji Lampung 

Selatan), (Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Lampung, 2017) h.ii 
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dikarenakan muallaf berdomisili jauh dari kantor, tidak adanya alat pengukur 

perkembangan muallaf. Faktor pendukung dalam proses dakwah ini adalah 

adanya anggaran untuk berdakwah, jaringan yang baik dengan pemerintahan dan 

lembaga Islam yang lain. Faktor Penghambat dalam pembinaan muallaf ini ialah 

tidak adanya tempat tetap untuk menghimpun para muallaf agar proses dakwah 

efektif dan efisesn.
15

penelitian ini hanya berfokus lebih menekankan pada bidang 

dakwahnya dan manajemennya saja.  

Untuk skripsi ini yang berjudul “Metode Dakwah Pesantren Mengatasi 

Kenakalan Remaja (Study Pada Lingkungan Pondok Pesantren Raudlatul 

Hidayah Selusuban Seputih Agung Lampung Tengah), yang membedakan dari 

penelitian sebelumnya adalah:  

Penelitian ini berfokus pada metode dakwah yang digunakan oleh para ustadz 

dan ustadzah serta pimpinan pondok pesantren Raudlatul Hidayah dalam upaya 

mengatasi problematika remaja ini adalah dengan menggunakan metode uswatun 

hasanah atau keteladanan, metode kunjungan ke rumah dan metode ceramah, 

metode diskusi dan Tanya jawab serta metode nahi munkar (pencegahan atau 

teguran). Dengan menggunakan metode-metode tersebut diharapkan para remaja 

dapat memahami setiap pesan dakwah yang disampaikan oleh para guru dan 

mereka dapat menerapkan tuntunan ajaran agama Islam secara tepat dalam 

kehidupan sehari-hari.Kemudian perbedaan dari penelitian sebelumnya dapat 

dilihat dari studi penelitian yang berbeda pondok pesantren dan tempatnya. 

 

                                                           
15Ramdan, 2016 “Manajemen Dakwah dalam Pembinaan Muallaf (Studi 

Kasus Pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung),(Skripsi Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Lampung, 2016) h.ii 
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H. Metode Penelitian  

1. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi 

yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.
16

 Dalam 

penelitian kali ini, orang yang akan menjadi sumber informasi itu adalah para 

pengasuh pondok pesantren Raudlatul Hidayah, remaja di lingkungan pondok 

pesantren Raudlatul Hidayah Seputih Agung.  

Objek penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, 

dalam penelitian kali ini yang menjadi obyek penelitian :  

a) Metode dakwah pesantren yang berada di Pondok Pesantren Raudlatul 

Hidayah.  

b) Pengasuh pondok pesantren Raudlatul Hidayah dan remaja di lingkungan 

Pondok pesantren Raudlatul Hidayah.  

2. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.Jenis penelitian ini 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau 

berbagai fenomena yang ada dimasyarakat dan berupaya menarik realitas 

itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau 

gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.
17

 

                                                           
16

 Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 

h.135 
17

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, 

(Jakarta: Kencana, 2007), h.68 
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b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “penelitian untuk membuat 

pencandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.
18

Penelitian ini bersifat 

deskriptif, jadi dalam penelitian ini penulis benar-benar menuliskan 

keadaan remaja di pondok pesantren Raudlatul Hidayah Seputih Agung. 

 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi di maksud dengan populasi adalah keseluruhan objek yang 

ada di dalam penelitian.
19

Pengertian populasi (universal), menurut 

Sugiono dalam buku “statistika untuk penelitian” adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri subjek maupun objek untuk di teliti”.
20

yang 

menjadi populasi dalam penelitian adalah seluruh remaja, pengasuh dan 

pengurus pondok pesantren Raudlatul Hidayah Seputih Agung 

diantaranya: Dari data populasi tersebut secara keseluruhan berjumlah : 10 

orang 

b. Sampel  

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti.
21

 Dalam penelitian ini, tidak semua 

populasi akan dijadikan sumber data, melainkan dari sampelnya saja, 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non random 
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Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h.75 
19

Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta, Logos, 1997) h.83 
20

Rusady Ruslan, Metode Penelitian, (Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2010), h.133 
21

Asep Saeful Muhtadi, Metode Penelitian Dakwah, (Bandung, Pustaka Setia, 2003), h.154 



15 
 
 

 
 

sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama 

untuk di tugaskan menjadi anggota sampel.
22

 

Untul lebih jelasnya, teknik non random sampling ini penulis 

menggunakan purposive sampling, yaitu metode penelitian yang akan di 

dasarkan pada ciri-ciri yang ada di dalam populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya.  

Dengan demikian penulis mengambil sampel berdasarkan keadaan saat 

ini pengasuh, pengurus dan remaja di lingkungan pondok pesantren 

Raudlatul Hidayah dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Pengasuh pondok pesantren yang aktif dalam upaya memberikan 

solusi guna memberikan metode dakwah pesantren  

2. Pengurus pondok pesantren yang menangani fungsi dakwah terhadap 

remaja dilingkungan pondok pesantren.  

Maka dapat diambil sampel 10 orang untuk pengurus pondok pesantren 

Raudlatul Hidayah. Kemudian penulis ambil remaja di lingkungan pondok 

pesantren Raudlatul Hidayah sebagai berikut:  

a) Remaja di lingkungan pondok pesantren yang aktif dalam mengikuti 

kegiatan pengajian 

b) Remaja di lingkungan pondok pesantren Raudlatul Hidayah yang 

usianya antara 10 s.d 15 tahun ke atas.   

Dan sampel yang adapat diambil untuk remaja di lingkungan pondok 

pesantren Raudlatul Hidayah yaitu 10 orang. 
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16 
 
 

 
 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan 

pengukuran. Atau dapat diartikan juga, pengamatan dengan menggunakan 

indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
23

 

Dalam menggunakan teknik ini peneliti harus mengandalkan pengamatan 

dan ingatannya, indra yang vital diperlukan adalah mata dan telinga. 

Untuk membantu kesuksesan menggunakan teknik ini diperlukan adanya 

catatan-catatan atau alat-alat elektronik seperti tustel atau tape recorder. 

Dalam penelitian ini, teknik observasi yang dipakai adalah observasi 

partisipasi.Jadi observer terlibat aktivitas sosial secara langsung dalam 

objek yang diteliti.Teknik ini digunakan untuk mengamati dan mencatat 

gambaran umum mengenai pondok pesantren Raudlatul Hidayah serta 

masalah remaja disekitarnya. 

b. Wawancara/interview 

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih 

yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau 

sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.
24

Wawancara dilakukan 

untuk memperoleh informasi tentang hal yang tidak dapat diperoleh oleh 

pengamatan dan mendapatkan informasi terhadap data -data dokumentasi 

                                                           
23

Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) 

h. 69 
24

 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif , (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), h.130 
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dan sebagainya. Dengan berbagai pokok,baik di lingkungan pondok 

pesantren, yang berkaitan dengan penelitian ini.  Wawancara antara lain 

dilakukan dengan:pengasuh, pengurus Pondok Pesantren Raudlatul 

Hidayah Selusuban tentang metode dakwah dalam mengatasi kenakalan 

remaja. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain 

sebagainya.
25

 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen 

yang terkait dengan metode dakwah dalam mengatasi kenakalan remaja di 

Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah Selusuban.Melalui penelusuran 

buku-buku dan kitab-kitab dan sebagainya, diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang  Metode dakwah dalam mengatasi kenakalan remaja. 

5. Analisis Data  

Hasil dari pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam 

suatu penelitian ilmiah. Data yang terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak 

bermakna dan menjadi data yang mati, maka dalam tahap análisis data ini 

memberikan makna dan nilai yang terkandung dalam data, jika kita memakai 

metode penelitian kualitatif maka kita memakai análisis data non statistik. 

                                                           
25
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Análisis ini berdasar pada pola pikir ilmiah, yang mempunyai ciri sistematis 

dan logis.
26

 Peneliti juga menggunakan análisis secara induksi, karena peneliti 

memulai data-data konkrit, kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil umum 

yang sudah dianggap benar.  

Analisis ini lebih memberikan kesimpulan akhir tentang tema yang 

diangkat agar memberikan penjelasan yang lebih jelas dan bisa 

dipertanggungjawabkan, dengan data pengasuh, pengurus dan remaja di 

lingkungan Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah Seputih Agung Lampung 

Tengah, maka peneliti akan mewawancarai untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal agar bisa dimasukkan kedalam kerangka teori yang suda hada, data 

yang didapatkan tidak hanya dari hasil wawancara, gabungan dari hasil 

observasi dan dokumentasi, kemudian peneliti bisa menyimpulkan dengan 

hasil yang didapatkan.  
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Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 

Penguasaan Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), h.129 



19 
 
 

 
 

BAB II 

 METODE DAKWAH DAN KENAKALAN REMAJA    

 

 

 

 

a. Metode Dakwah  

1. Pengertian Metode Dakwah 

Dakwah menurut etimologi (bahasa) berasal dari kata bahasa Arab: da’a, 

yad’u,da’watan yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil.
21

Diantara makna 

dakwah secara bahasa adalah: 

-         An-Nida artinya memanggil; da’a filanun Ika fulanah, artinya si fulan 

mengundang fulanah 

-         Menyeru, ad-du’a ila syai’i, artinya menyeru dan mendorong pada sesuatu.
22

 

Dalam dunia dakwah, orang yang berdakwah biasa disebut Da’i dan orang 

yang menerima dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan Mad’u.
23

 

Dalam pengertian istilah dakwah diartikan sebagai berikut:Toha Yaahya 

Oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara 

bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan 

di dunia dan akhirat.Syaikh Ali Makhfudz, dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin 

memberikan definisi dakwah sebagai berikut: dakwah Islam yaitu; mendorong 

manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk (hidayah), menyeru mereka 

                                                           
21

Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah,(Jakarta: Amzah, 2013) hal. 1 
22
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Harus Dijadikan Acuan Dalam Dakwah Islamiah), (Solo, 2011), h. 9 
23
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berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapat 

kebahagiaan di dunia dan akhirat.Hamzah Ya‟qub mengatakan bahwa dakwah adalah 

mengajak umat manusia dengan hikmah (kebijaksanaan) untuk mengikuti petunjuk 

Allah dan Rasul-Nya. Menurut Hamka dakwah adalah seruan  panggilan untuk 

menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi 

terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma‟ruf nahi mungkar.Syaikh 

Muhammad Abduh mengatakan bahwa dakwah adalah menyeru kepada kebaikan dan 

mencegah dari kemungkaran adalah fardlu yang diwajibkan kepada setiap muslim.
24

 

Dari beberapa definisi di atas secara singkat dapat disimpulkan bahwa dakwah 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh informan (da’i) untuk menyampaikan 

informasi kepada pendengar (mad’u) mengenai kebaikan dan mencegah keburukan. 

Aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan menyeru, mengajak atau kegiatan persuasif 

lainnya. 

Dakwah menjadikan perilaku Muslim dalam menjalankan Islam sebagai 

agama rahmatan lil’alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia, yang 

dalam prosesnya melibatkan unsur: da’i (subyek), maaddah (materi), thoriqoh 

(metode), wasilah (media), dan mad’u (objek) dalam mencapai maqashid (tujuan) 

dakwah yang melekat dengan tujuan Islam yaitu mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat.
25
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Islam sebagai agama merupakan penerus dari risalah-risalah yang dibawa nabi 

terdahulu, terutama agama-agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Islam 

diturunkan karena terjadinya distorsi ajaran agama, baik karena hilangnya sumber 

ajaran agama sebelumnya ataupun pengubahan yang dilakukan pengikutnya. Dalam 

agama Nasrani misalnya, hingga saat ini belum ditemukan kitab suci yang asli.Karena 

dakwah merupakan aktivitas amar ma‟ruf nahi mungkar, dakwah tidak selalu berkisar 

pada permasalahan agama seperti pengajian atau kegiatan yang dianggap sebagai 

kegiatan keagamaan lainnya. Paling tidak ada tiga pola yang dapat dipahami 

mengenai dakwah. 

 

2. Landasan Metode Dakwah  

 Dakwah merupakan kewajiban yang syar’i. Hal ini sebagaimana tercantum di 

dalam Al-Qur‟an maupun As-Sunnah.Beberapa Ayat Dakwah adalah:  

                   

            

 

Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmahdan 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.(Q.S. An-nahl: 125)
26
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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.(Q.S. Ali-Imran:104)
27

 

 

Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan 

Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. 

 

 

Artinya: “Barangsiapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah 

ia merubah dengan tangannya (kekuatannya), apabila ia tidak mampu 

(mencegah dengan tangan) maka hendaklah ia merubah dengan lisannya, dan 

apabila (dengan lisan) ia juga tidak mampu maka hendaklah ia merubah 

dengan hatinya, dan yang demikian ini adalah selemah-lemahnya iman.” 

(HR. Muslim)
28
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Hadis di atas menunjukkan perintah kepada umat Islam untuk mengadakan 

dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila seorang muslim 

mempunyai sesuatu kekuasaan tertentu maka dengan kekuasaannya itu ia diperintah 

untuk mengadakan dakwah. Jika ia hanya mampu dengan lisannya maka dengan lisan 

itu ia diperintahkan untuk mengadakan seruan dakwah, bahkan sampai diperintahkan 

untuk berdakwah dengan hati, seandainya dengan lisan pun ternyata ia tidak mampu.  

3. Macam-Macam Metode Dakwah  

a. Dakwah Bi Al-Lisan 

Secara substantif, dakwah adalah ajakan yang bersifat Islami. Sedangkan kata 

lisan, dalam bahasa Arab berarti “bahasa”. Maka dakwah bi al-lisan bisa diartikan: 

“penyampaian pesan dakwah melalui lisan berupa ceramah atau komunikasi antara 

da’i dan mad’u (objek dakwah).
29

 

Dalam menyampaikan pesan dakwah, da’i harus berbicara dengan gaya 

bahasa yang berkesan, menyentuh dan komunikatif. Bahasa lisan yang harus 

digunakan dalam berdakwah yaitu perkataan yang jujur, solutif terhadap 

permasalahan yang dihadapi mad’u, menyentuh kalbu,santun, menyejukan dan tidak 

provokatif serta tidak mengandung fitnah. Da‟i dalam menyampaikan informasi 

ketika melakukan aktivitas dakwah, hendaklah baik, benar dan mendidik. Kualitas 

perkataan seseorang mencerminkan suasana hati. Lisan yang fasih, tegar dan penuh 
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percaya diri merupakan gambaran kondisi hati seseorang yang tenang dan memiliki 

semangat untuk menyampaikan kebenaran. 

b. Dakwah Bi Al-Qalam (At Tadwin) 

Dakwah bi al-Qalam ialah suatu kegiatan menyampaikan pesan dakwah 

melalui tulisan, seperti buku, majalah, jurnal, artikel, internet dan lain-lain.
30

 Karena 

dimaksudkan sebagai pesan dakwah, maka tulisan-tulisan tersebut tentu berisi ajakan 

atau seruan mengenai amar ma‟ruf dan nahi munkar. Format dakwah bi al-Qalam itu 

memiliki banyak keunikan dan kelebihan, yakni suatu tulisan tidak dibatasi ruang dan 

waktu, bisa dibaca dimana saja serta kapanpun. Apalagi publikasi saat ini semakin 

mudah, jangkauannya juga luas dan tidak terbatas, terutama tulisan yang disebarkan 

di internet bisa dibaca banyak orang diseluruh dunia. Sebuah gagasan menjadi riil dan 

kongkrit bila ditulis, tidak hanya diucapkan. 

Para da’i harus mencontoh kreatifitas ulama salaf yang dikenal gigih dan aktif 

menulis. Karya tulis mereka masih tetap eksis dan terus dikaji hingga kini. Karena 

itulah buku disebut sebagai jendela ilmu, sebab buku selalu menjadi sumber rujukan 

utama yang tidak mengenal basi. Disamping melalui buku, pesan-pesan dakwah bisa 

dituangkan ke dalam majalah, majalah dakwah bisa digunaka untuk menyoroti 

masalah sosial atau dinamika yang terjadi di masyarakat. Kemudian mengupas 

masalah tersebut di berbagai sudut pandang yang ditujukan kepada masyarakat 

umum, dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. 

Untuk mad’u (objek dakwah) yang lingkupnya lebih kecil, maka tulisan pesan 
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dakwah dapat dipublikasikan lewat buletin, karena formatnya sederhana. Tulisan 

dalam buletin umumnya singkat dan padat, serta menggunaka bahasa yang formal 

dan yang menjadi objek sasaran adalah komunitas tertentu, seperti para jamaah shalat 

jum‟at di masjid-masjid. 

Di era sekarang, peluang dakwah di internet terbuka lebar. Berdakwah lewat 

internet bisa dengan membuat blog. Keunggulan internet terletak pada kecepatan 

akses dan jangkauan jaringannya yang luas. Dari sinilah, para da‟i dituntut tidak 

hanya memiliki kemampuan bicara, namun juga kecakapan menuangkan gagasan-

gagasannya dalam sebuah tulisan. 

c. Dakwah Bi Al-Hal 

Dakwah bi al-hal adalah bentuk ajakan kepada Islam dalam bentuk amal, 

kerja nyata, baik yang sifatnya seperti mendirikan lembaga pendidikan Islam, kerja 

bakti, mendirikan bangunan keagamaan, penyantunan masyarakat secara ekonomis 

atau bahkan acara-acara hiburan keagamaan.
31

 Dakwah bi al-hal merupakan aktivitas 

dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata terhadap penerima dakwah. 

Sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima 

dakwah. 

Misalnya dakwah dengan membangun rumah sakit untuk keperluan 

masyarakat sekitar yang membutuhkan keberadaan rumah sakit. Dakwah dengan 

pendekatan amal nyata merupakan aktivitas dakwah yang harus dilakukan bagi 

aktivis dakwah, sehingga dakwah tidak hanya dipahami sebagai ceramah atau dakwah 
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bi al-lisan saja. Karena sesungguhnya dakwah juga dapat dilakukan melalui tindakan 

atau amal nyata yang dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Terhadap kaum dhuafa (lemah) diperlukan suatu strategi dakwah yang cocok 

dan sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat kaum dhuafa tersebut. 

Pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi, sebagai 

realisasi dakwah bi al-hal, adalah cara yang sangat efektif. 

 

d. Metode Dakwah 

a. Metode al-hikmah 

Kata al-hikmah terulang sebanyak 210 kali dalam al-Qur‟an.Secara 

etimologis, kata ini berarti kebijaksanaan, bagusnya pendapat atau pikiran, ilmu, 

pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, pepatah dan juga berarti al-Qur‟an al-

Karim.Hikmah juga diartikan al-Ilah, seperti dalam kalimat hikmah al-tasyri‟ atau 

ma hikmah zalika dan diartikan juga al-kalam atau ungkapan singkat yang padat 

isinya. 

Makna al-hikmah yang tersebar dalam al-Qur‟an di 20 tempat tersebut, secara 

ringkas, mengandung tiga pengertian.Pertama, al-hikmah dalam arti “penelitian 

terhadap segala sesuatu secara cermat dan mendalam dengan menggunakan akal dan 

penalaran”.Kedua, al-hikmah yang bermakna “memahami rahasia-rahasia hukum dan 

maksud-maksudnya”.Ketiga, al-hikmah yang berarti “kenabian atau nubuwwah”. 

Adapun kata al-hikmah dalam ayat ى ِإ اْد ِإ ْد َل ِإى ى َل ِّب َل ى ِإاَل ى َل ِإ يِإ  menurut al-Maraghi اْد ُع

berarti perkataan yang jelas disertai dalil atau argumen yang dapat memperjelas 
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kebenaran dan menghilangkan keraguan.Dengan demikan, ungkapan bi al-hikmah ini 

berlaku bagi seluruh manusia sesuai dengan perkembangan akal, pikiran dan 

budayanya, yang dapat diterima oleh orang yang berpikir sederhana serta dapat 

menjangkau orang yang lebih tinggi pengetahuannya.Sebab, yang dipanggil adalah 

pikiran, perasaan dan kemauan. Dengan begitu, dipahami bahwa al-hikmah berarti 

meletakkan sesuatu pada tempatnya dan pada tujuan yang dkehendaki dengan cara 

yang mudah dan bijaksana. 

b. Metode al-Maw’izah al-hasanah 

Metode dakwah kedua yang terkandung dalam QS.Al-Nahl ayat 125 adalah 

metode al-maw’izhat al-hasanah.Maw‟izhat dari kataوعظ yang berarti nasehat.Juga 

berarti menasehati dan mengingatkan akibat suatu perbuatan, menyuruh untuk 

mentaati dan memberi wasiat agar taat.Kata maw’izat disebut dalam al-Qur‟an 

sebanyak 9 kali.Kata ini berarti nasehat yang memiliki ciri khusus, karena 

mengandung al-haq (kebenaran), dan keterpaduan antara akidah dan akhlaq serta 

mengandung nilai-nilai keuniversalan.Kata al-hasanah lawan dari sayyi’ah, maka 

dapat dipahami bahwa maw’izah dapat berupa kebaikan dan dapat juga berupa 

keburukan. 

Metode dakwah berbentuk nasehat ini ditemukan dalam al-Qur‟an dengan 

memakai kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada 

ide-ide yang dikehendakinya, seperti nasehat Luqman al-Hakim kepada 

anaknya.Tetapi, nasehat al-Qur‟an itu menurut Quraish Shihab, tidak banyak 

manfaatnya jika tidak dibarengi dengan teladan dari penasehat itu sendiri. Dalam hal 
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ini, Rasulullah saw. yang patut dijadikan panutan, karena pada diri beliau telah 

terkumpul segala macam keistimewaan sehingga orang-orang yang mendengar 

ajarannya dan sekaligus melihat penjelmaan ajaran itu pada diri beliau sehingga 

akhirnya terdorong untuk meyakini ajaran itu dan mencontoh pelaksanaannya. 

Maw’izhah disifati dengan hasanah (yang baik), menurut Quraish, karena 

nasehat itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nasehat dikatakan buruk dapat 

disebabkan karena isinya memang buruk, di samping itu, ia juga dipandang buruk 

manakala disampaikan oleh orang yang tidak dapat diteladani. 

Metode dakwah al-maw’izhah al-hasanah merupakan cara berdakwah yang 

disenangi; mendekatkan manusia kepadanya dan tidak menjerakan mereka; 

memudahkan dan tidak menyulitkan. Singkatnya, ia adalah suatu metode yang 

mengesankan obyek dakwah bahwa peranan juru dakwah adalah sebagai teman dekat 

yang menyayanginya, dan yang mencari segala hal yang bermanfaat baginya dan 

membahagiakannya. 

Seorang da‟i selain memberi nasehat kepada orang lain, juga kepada diri dan 

keluarga sendiri, bahkan harus lebih dahulu menasehati diri dan keluarganya, baru 

orang lain. Nasehat itu harus pula dibarengi dengan contoh kongkrit dengan maksud 

untuk ditiru oleh umat yang dinasehati, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi 

Muhammad saw. seperti pelaksanaan shalat dan sebagainya. Selain itu, dipahami pula 

bahwa dakwah yang disampaikan itu tidak hanya teori, tetapi juga praktek nyata yang 

dilakukan oleh da‟i itu sendiri. 

 



29 
 
 

 
 

c. Metode al-Mujàdalah 

Al-Mujàdalah terambil dari kata جدل, yang bermakna diskusi atau 

perdebatan.Kata jadal (diskusi) terulang sebanyak 29 kali dengan berbagai bentuknya 

di beberapa tempat dalam al-Qur‟an.Sayyid Qutb memberikan penjelasan tentang 

metode dakwah ini; dakwah dengan al-mujàdalah bi allatiy hiya ahsan ialah dakwah 

yang tidak mengandung unsur pertikaian, kelicikan dan kejelekan, sehingga 

mendatangkan ketenangan dan kelegaan bagi juru dakwah.Tujuan perdebatan 

bukanlah mencapai kemenangan, tetapi penerimaan dan penyampaian kepada 

kebenaran. Jiwa manusia itu mengandung unsur keangkuhan, dan itu tidak dapat 

ditundukkan dengan pandangan yang saling menolak, kecuali dengan cara yang halus 

sehingga tidak ada yang merasa kalah. Dalam diri manusia bercampur antara 

pendapat dan harga diri, maka jangan ada maksud untuk tidak mengakui pendapat, 

kehebatan dan kehormatan mereka.Perdebatan yang baik adalah perdebatan yang 

dapat meredam keangkuhan ini; dan pihak yang berdebat merasa bahwa harga diri 

dan kehormatan mereka tidak tersinggung. Sesungguhnya juru dakwah tidaklah 

bermaksud lain, kecuali mengungkapkan inti kebenaran dan menunjukkan jalan ke 

arah itu, yakni di jalan Allah, bukan di jalan kemenangan suatu pendapat dan 

kekalahan pendapat yang lain. 

Dalam melaksanakan dakwah dengan model diskusi ini, seorang da‟i, selain 

harus menguasai ajaran Islam dengan baik juga harus mampu menahan diri dari sikap 

emosional dalam mengemukakan argumennya. Dia tidak boleh menyinggung 

perasaan dan keyakinan orang lain, sebab akan merugikan da‟i, sehingga usaha 
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dakwah dapat mengalami kegagalan. Yang paling baik ialah bahwa seorang da‟i 

harus mampu bersikap lemah lembut dan menghargai pendapat orang lain diskusi 

sehingga tercipta suasana yang kondusif di medan diskusi.Ayat ke 125 dari surat An-

Nahl tersebut menggambarkan bahwa debat itu haruslah dalam rangka 

mengungkapkan kebenaran sebagai benar dan kebatilan sebagai batil di hadapan 

orang yang tetap „ngotot‟ dengan kebatilannya dan kuat penentangannya sekalipun 

telah jelas kebenaran di antara kebatilan seperti jelasnya matahari di siang bolong. 

Caranya dengan merobohkan argumen batil, menyerang argumentasi  batil, serta 

menelanjangi kebatilan tersebut dengan argumentasi benar secara mengakar dan 

tepat, lalu dibangunlah kebenaran atas dasar argumen atau dalil yang tepat tersebut. 

Inilah hakikat debat yang dikehendaki Allah Swt.
32

 

Apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain, metode dakwah dapat 

dilakukan pada berbagai metode yang lazim dilakukan dalam pelaksanaan dakwah, 

metode-motode tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Metode Ceramah  

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk 

menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu 

kepada pendengar dengan menggunakn lisan.
33

Metode ceramah merupakan suatu 

teknik dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik bicara oleh 

seseorang da‟i pada suatu aktivitas dakwah.Metode ini harus diimbangi dengan 
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kepandaian khusus tentang retorika, diskusi, dan faktor-faktor lain yang membuat 

pendengar merasa simpatik dengan ceramahnya. 

2. Metode Tanya Jawab  

Metode Tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan Tanya 

jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang 

dalam memahami atau menguasai materi dakwah, disamping itu, juga untuk 

merangsang perhatian penerima dakwah.
34

 

Metode Tanya jawab sebagai suatu cara menyajikan dakwah harus digunakan 

secara bersama-sama dengan metode lainnya.  

3. Metode Diskusi  

Diskusi sering dimaksud sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat) antara 

sejumlah orang secara lisan membahas suatu masalah yang dilaksanakan dengan 

teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran.
35

 

Dakwah dengan menggunakan metode diskusi dapat memberikan peluang peserta 

diskusi untuk ikut memberi sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah dalam 

metode dakwah. 

4. Metode Propaganda (Di’ayah) 

Metode propaganda adalah suatu upaya untuk menyiarkan Islam dengan cara 

mempengaruhi dan membujuk massa secara massal, persuasive, dan bersifat 

otoritatif (paksaan).
36

 

                                                           
34

A. Kadir Munsyi, Metode Diskusi dalam Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1978), h. 31-32 
35

Ibid, h. 31-32 



32 
 
 

 
 

Propaganda dapat digunakan sebagai salah satu metode dakwah.Metode ini dapat 

digunakan untuk menarik perhatian dan simpatik seseroang.Pelaksanaan dakwah 

dengan metode propaganda dapat digunakan melalui berbagai macam media, baik 

auditif, visual maupun audio visual. Kegiatannya dapat disalurkan melalui 

pengajian akbar, pertunjukan seni hiburan, pamphlet dan lain-lain.  

5. Metode Keteladanan  

Dakwah dengan menggunakan metode keteladanan atau demonstrasi berarti suatu 

cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung sehingga 

mad’u akan tertarik untuk mengikuti kepada apa yang dicontohkannya.
37 

Dari segi dakwah demonstrasi ini memberikan kesan yang tebal karena panca 

indra, perasaan, dan pikiran dapat dipekerjakan sekaligus. Dan metode 

keteladanan ini dapat berguna untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, cara 

bergaul, cara beribadah, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia. 

Nabi sendiri dalam kehidupannya merupakan teladan bagi setiap manusia. 

6. Metode Drama  

Dakwah dengan menggunakan metode drama adalah suatu cara menjalankan 

materi dakwah dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan kepada mad’u 

agar dakwah dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.
38

 

Dalam metode ini, materi dakwah disuguhkan dalam bentuk drama yang 

dimainkan oleh para seniman yang berprofesi sebagai da‟i atau da‟I yang 
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berprofesi sebagai seniman.Metode drama dapat dipentaskan untuk 

menggambarkan kehidupan sosial menurut tuntunan Islam dalam suatu lakon 

dengna bentuk pertunjukkan yang bersifat hiburan. 

7. Metode Silaturahim (Home Visit)  

Dakwah dengan menggunakan metode home visi atau silaturahim yaitu dakwah 

yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam 

rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah.
39

Dakwah dengan 

menggunakan metode home visit dapat dilakukan melalui silaturahim, menengok 

orang sakit, ta‟ziyah, dan lain-lain. Dengan cara seperti ini, manfaatnya cukup 

besar dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Metode home visit dimaksudkan 

agar da‟i dapat memahami dan membantu meringankan beban moral yang 

menekan jiwa mad’u.  metode silaturahim banyak manfaatnya, disamping untuk 

mempererat persahabatan dan persaudaraan juga dapat dipergunakan oleh da‟i itu 

sendiri untuk mengetahui kondisi masyarakat di suatu daerah yang dia kunjungi. 

 

B. Kenakalan Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Bahwa remaja “adolescene” diartikan sebagai masa perkembangan transisi 

antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan 

sosial-emosional..40
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Masa remaja ini juga ditandai dengan adanya perkembangan fisik, yang dalam 

perkembangan fisik pada masa remaja ini terbilang pesat di antara tahap-tahap 

perkembangan manusia. Selain perubahan-perubahan fisik, remaja ini juga akan 

mengalami perubahan secara psikologis.  

Dalam perkembangan jiwa pada masa remaja juga semakin mantap, yang 

pada akhir masa remaja, jiwanya sudah tidak mudah terpengaruh serta sudah mampu 

memilih dan menyeleksi.Remaja juga mulai belajar bertanggung jawab pada dirinya, 

keluarga dan lingkungan. Pada remaja ini akan mulai sadar dengan dirinya sendiri 

dan tidak mau diperlakukan seperti anak-anak lagi. Kehidupan remaja itu sendiri 

merupakan salah satu fase perkembangan dari diri manusia.Fase ini adalah masa 

transisi dari masa kanak-kanak dalam menggapai kedewasaan. Disebut masa transisi 

karena terjadi saling pengaruh antara aspek jiwa dengan aspek yang lain, yang 

kesumuanya akan mempengaruhi keadaan kehidupan remaja.  

Adapun pengertian remaja adalah mereka sudah tidak termasuk golongan 

anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan 

orang dewasa, remaja ada di antara anak dan orang dewasa, remaja sering kali dikenal 

dengan fase mencari jati diri atau fase topan dan badai, remaja masih belum mampu 

menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Masa 

Remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 

13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.
41
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Pendapat lain mengatakan remaja adalah suatu masa transisi dari masa anak 

ke dewasa, yang ditandai dengan perkembangan biologis, psikologis, moral,  dan 

agama, koknitif dan sosial.  

2. Problematika Remaja 

Pembentukan mental remaja tidak terlepas dari nilai, moral, dan sikap serta 

aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antara aktivitas 

internal dan pengaruh stimulus eksternal. Pada awalnya seorang remaja belum 

memilih nilai-nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa 

yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya.  

Dalam berinteraksi, dengan lingkungan, ramaja mulai belajar mengenai 

berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai, moral dan sikap, dalam 

konteks ini lingkungan merupakan factor yang besar pengaruhnya  bagi 

perkembangan nilai, moral dan sikap individu.42
 

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai, moral, dan 

sikap remaja mencakup aspek psikologis, social, budaya, dan fisik kebendaan.Baik 

yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.Kondisi 

psikologis. Pola interaksi pola kehidupan beragam, berbagai sarana rekreasi yang 

tersedia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan mempengaruhi 

perkembangan remaja yang tumbuh dan berkembang di dalamnya.  

remaja yang tumbuh dan berkembang dalam lingkukngan keluarga, sekolah, 

dan masyarakat, yang penuh rasa aman secara psikologis, pola interaksi yang 
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demokratis, pola asuh bina kasih, dan religius dapat diharapkan berkembang menjadi 

remaja yang memiliki budi luhur, moralitas tinggi, serta sikap dan perilaku terpuji, 

individu yang tumbuh dan berkembang dengan kondisi psikologis yang penuh dengah 

konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang tidak berimbang dan kurang 

religius maka harapan agar anak dan remaja tumbuh dan berkembang menjadi 

individu yang memiliki nilai-nilai dan moral tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.  

Seperti yang di ungkapkan oleh M. Arifin dikemukakan beberapa hasil 

penelitian tentang pengaruh lingkungan keluarga terhadap kesehatan mental remaja 

bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam pembentuk mental remaja, 

keluargalah awal pertama kali yang membentuk jiwa anak-anaknya supaya 

mempunyai akhlak yang dan emosi yang lebih baik sesuai dengan harapan orang 

tua.
43

 

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa factor-faktor pembentukan 

baik buruknya akhlak remaja dipengaruhi oleh dua factor yaitu factor intern dan 

factor ekstern, factor intern adalah factor yang dibentuk dari dalam diri keluarga itu 

sendiri dan factor ekstern adalah factor yang dibentuk dari lingkungan masyarakat 

sekitar. 
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BAB III 

PENERAPAN METODE DAKWAH DI PONPES   

 

A. Deskripsi Data  

1. Profil Daerah Seputih Agung 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Lampung, Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1999, 

Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten dan satu 

kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Kota 

Metro. Seiring otonomi daerah serta pemekaran wilayah, ibukota Kabupaten 

Lampung Tengah yang semula berada di Kota Metro, pada tanggal 1 Juli 1999 

dipindahkan ke Kota Gunung Sugih.  Kegiatan pemerintahan dengan skala kabupaten 

dipusatkan di Kota Gunung Sugih sedangkan kegiatan perdagangan dan jasa 

dipusatkan di Kota Bandar Jaya.Penduduk Lampung Tengah terdiri dari 2 (dua) unsur 

yaitu masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang.Masyarakat pribumi; warga 

penduduk asli yang sudah lama menetap bahkan turun temurun mendiami tempat 

ini.Sedangkan masyarakat pendatang adalah penduduk pendatang yang tinggal dan 

menetap di sini.Penduduk pendatang terbagi lagi menjadi 2 (dua) unsur yakni 

pendatang lokal/suku Lampung dari luar Lampung Tengah dan pendatang dari luar 

kabupaten (bukan asli suku Lampung) dan luar provinsi. 
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Provinsi Lampung yang telah terlanjur dinobatkan dengan sebutan „Indonesia 

Mini‟ karena keanekaragaman suku-suku bangsa bermukim di tempat ini (karena 

adanya transmigran dan pendatang lainnya), juga tak terkecuali dengan Lampung 

Tengah.Kabupaten yang dimekarkan tahun 1999 itu sendiri, selain didiami penduduk 

pribumi banyak pula masyarakat pendatang yang berdiam serta menetap.Berbagai 

suku bangsa seperti Jawa, Bali, Sunda, Palembang, Padang, Batak dan sebagainya 

mendiami belahan daerah-daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

Bila melihat perkembangannya, pembauran masyarakat yang ada di Lampung 

Tengah secara garis besar dikarenakan dulu adanya transmigrasi sejumlah kelompok 

masyarakat terutama dari Pulau Jawa dan Bali. Selebihnya adalah penduduk 

pendatang lain yang pindah serta menetap di sini. Mereka membaur dalam kelompok 

masyarakat.Dari waktu ke waktu pertumbuhannya semakin meningkat sehingga 

menjadi bagian dari masyarakat Lampung Tengah seperti halnya penduduk pribumi. 

Penyebaran penduduk melalui program transmigrasi terhadap sejumlah 

masyarakat terutama dari luar pulau ke Kabupaten Lampung Tengah sebenarnya 

sudah ada sejak kolonial Belanda.Kepindahan penduduk pendatang dari luar daerah 

masih berlangsung setelah kemerdekaan.Bahkan perpindahan tersebut jumlahnya 

cukup banyak.Sebagian besar para transmigran yang datang ke Kabupaten Lampung 

Tengah, ditempatkan di beberapa district. 

Selama dalam tahun 1952 sampai dengan 1970 pada objek-objek transmigrasi 

daerah Lampung telah ditempatkan sebanyak 53.607 KK, dengan jumlah sebanyak 

222.181 jiwa, tersebar pada 24 (dua puluh empat) objek dan terdiri dari 13 
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jenis/kategori transmigrasi. Untuk Kabupaten Lampung Tengah saja antara tahun itu 

terdiri dari 4 (empat) objek, dengan jatah penempatan sebanyak 6.189 KK atau 

sebanyak 26.538 jiwa.Areal penempatan atau daerah kerja yang dijadikan objek 

penempatan transmigrasi di daerah Lampung, umumnya berasal dari tanah-tanah 

marga, baik yang diserahkan langsung kepada Direktorat Transmigrasi oleh 

pemerintah daerah setempat melalui prosedur penyerahan maupun bekas-bekas 

daerah kolonisasi dulu, seperti objek-objek transmigrasi di daerah Lampung 

Tengah.Demi tercapainya integrasi dan assimilasi dengan penduduk setempat 

(pribumi) serta dalam rangka pemekaran daerah dari jumlah objek-objek transmigrasi 

tersebut, secara berangsur-angsur telah pula dilakukan penyerahannya kepada Pemda 

setempat.Selanjutnya objek-objek transmigrasi yang sudah diserahkan itu sepenuhnya 

menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan, baik 

secara tehnis administratif maupun pembinaan dan pengembangannya. 

Seiring penyebaran dan pemerataan penduduk di Kabupaten Lampung 

Tengah, laju pertumbuhannya kian bertambah dari tahun ke tahun.Setidaknya, setelah 

Lampung Tengah menjadi tujuan trasmigrasi, pertumbuhan penduduk semakin 

meningkat.Peningkatan pertumbuhan tersebut tentu saja disebabkan adanya para 

pendatang dalam jumlah cukup besar melalui perpindahan ini.Beragam suku, bahasa, 

agama dan adat istiadat telah pula mewarnai kehidupan penduduknya. Pada sejumlah 

tempat, akan ditemui perkampungan masyarakat yang masih sesuku dengan adat 

budayanya, percakapan sehari-hari yang mempergunakan bahasa daerah masing-

masing, sarana ibadah menurut kepercayaannya dan lain-lain. Perpindahan 
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sekelompok masyarakat ini memunculkan pembauran antara pribumi dan 

pendatang.Mereka membaur serta berinteraksi dalam kemajemukan yang sudah 

terjalin. 

Menurut Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972, Transmigrasi adalah 

kepindahan atau perpindahan penduduk dengan sukarela dari suatu daerah ke daerah 

yang ditetapkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia atas dasar alasan-alasan 

yang di pandang perlu oleh negara. Sedang transmigran, merupakan setiap warga 

negara Republik Indonesia yang secara sukarela dipindahkan atau dipindah menurut 

pengertian sebagaimana yang di pandang perlu oleh negara.Kampung paling dominan 

di Kabupaten Lampung Tengah dihuni oleh masyarakat suku Jawa.Agama yang 

dianut mayoritas Islam dan sebagian lagi agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, 

Budha dan Hindu.Sebagian besar dari masyarakat ini tadinya bermula dari 

transmigran yang ditempatkan di Lampung Tengah waktu itu.Mereka berasal dari 

bagian tengah dan timur pulau Jawa.Didalam pergaulan hidup sehari-hari di 

kampung, mereka mempergunakan bahasa Jawa sebagai penutur.Menurut 

penuturannya, untuk mengucapkan bahasa Jawa, seseorang harus memperhatikan 

serta bisa membedakan keadaan orang yang diajak bicara maupun yang sedang 

dibicarakan. Perbedaan itu berdasarkan usia atau status sosialnya. Sebab pada 

prinsipnya, jika di tinjau dari krateria tingkatannya bahasa daerah ini terdiri dari 

bahasa Jawa Ngoko dan Krama. 

Berbahasa Jawa Ngoko di pakai bagi orang yang telah di kenal akrab, 

terhadap orang lebih muda usianya serta lebih rendah derajat atau status 
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sosialnya.Lebih khusus lagi adalah bahasa yang di sebut Ngoko Lugu dan Ngoko 

Andap.Sedangkan bahasa Jawa Krama digunakan terhadap orang yang belum di 

kenal akrab tapi sebaya baik umur maupun derajat.Dapat juga di pakai bagi yang 

lebih tinggi umur serta status sosialnya.Ada pula bahasa Krama Inggil yang terdiri 

dari sekitar 300 kata.Digunakan untuk menyebutkan nama-nama anggota badan, 

benda milik, sifat, aktivitas dan emosi-emosi dari orang lebih tua maupun tinggi 

derajat sosialnya.Selain itu, ada juga penuturan yang di sebut bahasa Kedaton atau 

Bagongan, bahasa Krama Desa dan bahasa Kasar.Di lingkungan setempat, terutama 

dalam pergaulan hidup sehari-hari masyarakat Jawa di Kabupaten Lampung Tengah, 

bahasa yang digunakan lebih banyak menuturkan bahasa Jawa Kasar atau Jawa 

Pasaran.Penuturan ini lebih gampang di mengerti dan sering di pakai di dalam 

bercakap-cakap. Bahkan tidak sedikit suku lain mampu bercakap-cakap 

mempergunakan bahasa Jawa tersebut. 

Masyarakat suku Jawa di Lampung Tengah masih memegang teguh kultur 

daerah asal. Hal ini nampak jelas terlihat dari bahasa yang digunakan, sistem 

kekerabatan serta kebudayaan yang ada di lingkungan setempat. Berbagai kesenian 

tradisional Jawa seperti: Jaranan, Reog Ponorogo dan Campursari terlihat seringkali 

di tanggap, baik di saat perayaan pernikahan, hari besar nasional dan lain-lain.Selain 

suku Jawa, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat masyarakat suku Sunda namun 

jumlahnya tak sebanyak suku Jawa.Mayoritas penduduknya memeluk agama 

Islam.Mereka juga awalnya adalah transmigran yang ditempatkan di beberapa 

kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah.Dilingkungan setempat, 
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mereka menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa percakapan. Pemakaiannya 

dikenal atas tiga tingkatan, yaitu: bahasa Sunda lemes, sedang dan kasar. Bahasa 

Sunda lemes sering digunakan untuk berhubungan dengan orang tua, orang yang 

dituakan ataupun yang dihormati dan disegani.Bahasa Sunda sedang dipakai antara 

orang setaraf, baik tingkat umur maupun status sosial.Sedangkan bahasa Sunda kasar 

dipergunakan oleh atasan terhadap bawahan, juga sering digunakan oleh menak 

terhadap cacah dan terhadap sesama mereka yang sesuku.Pola kebudayaan Sunda 

masih tampak dilingkungan masyarakat suku Sunda yang bermukim di Kabupaten 

Lampung Tengah.Kenyataan itu terlihat dari bahasa daerah yang dituturkan, sistem 

kekerabatan serta kebudayaan yang berkembang dilingkungan mereka.Beberapa 

kesenian tradisional baik berupa bebunyian maupun tari-tarian acapkali digelar saat 

ada prosesi penting. 

Masyarakat dominan lain yang bermukim di Lampung Tengah adalah 

penduduk suku Bali. Sebagian besar mendiami di beberapa kecamatan di wilayah 

timur dan sisanya berada di kecamatan lain di Lampung Tengah. Agama yang di anut 

mayoritas memeluk agama Hindu-Bali. Kampung-kampung Bali akan terasa bila saat 

berada di lingkungan setempat. Sama halnya dengan masyarakat suku Jawa dan 

Sunda, masyarakat suku Bali bermula dari transmigran yang ditempatkan di daerah 

ini.Penempatan itu terdiri dari beberapa tahapan.Sehari-harinya, penduduk setempat 

mempergunakan bahasa Bali sebagai penutur. 
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Bahasa Bali masih termasuk keluarga bahasa-bahasa Indonesia.Dari 

perbendaharaan kata serta strukturnya, bahasa Bali tidak jauh berbeda dengan bahasa-

bahasa Indonesia lainnya.Peninggalan-peninggalan prasasti dari zaman Bali-Hindu 

menunjukkan adanya suatu bahasa Bali kuno yang agak berbeda dengan bahasa Bali 

sekarang.Di samping mengandung banyak kata-kata Sansekerta, pada masa 

kemudiannya terpengaruh juga oleh bahasa Jawa kuno semasa Majapahit. Bahasa 

Bali mengenal pula apa yang dinamakan perbendaharaan kata-kata hormat meski 

tidak sebanyak di dalam bahasa Jawa. Penuturan bahasa Bali memiliki dialek 

khas.Memasuki kampung-kampung masyarakat suku Bali terlihat khasanah yang 

begitu menonjol.Kehidupan keagamaan dan seni ukir Bali sangat akrab dilingkungan 

penduduknya.Tempat melakukan ibadat agama Hindu-Bali disebut Pura. Dalam 

kehidupan keagamaan, mereka percaya akan adanya satu Tuhan, dalam konsep 

Trimurti, Yang Esa. Trimurti mempunyai tiga wujud atau manifestasi, yakni wujud 

Brahmana; yang menciptakan, wujud Wisnu; yang melindungi dan memelihara serta 

wujud Siwa; yang melebur segalanya.Di samping itu, orang Bali juga percaya pada 

dewa dan roh yang lebih rendah dari Trimurti serta yang mereka hormati dalam 

upacara bersaji.Kebudayaan Bali sebagai bagian dari budaya masyarakat di 

Kabupaten Lampung Tengah, terlihat pada lingkungan kampung-kampung bersuku 

Bali yang bermukim di daerah ini.Adat istiadat serta kebudayaan lainnya berkembang 
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dengan sendirinya seiring perputaran waktu.Berbagai kesenian baik seni rupa, seni 

pahat, seni musik dan tari tetap menjadi khasanah daerah. 

Sementara itu, di kabupaten ini ada pula kelompok masyarakat suku Bugis-

Makasar.Sebagian besar dari masyarakat suku Bugis-Makasar bertempat tinggal di 

daerah pesisir, terutama di Kecamatan Bandar Surabaya.Walaupun jumlah 

penduduknya tidak banyak namun di Kabupaten Lampung Tengah mereka sudah 

dikenal sejak dulu sebagai suku pelaut.Di daerah pedalaman (sekitar pusat ibukota 

kabupaten) jarang sekali ditemui kelompok orang Bugis-Makasar. 

Seputih Agung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung 

Tengah, Lampung, Indonesia dengan penduduk sejumlah 48.947 jiwa, serta memiliki 

10 kampung sebagai berikut :Harapan Rejo, Endang Rejo, Dono Arum (ibukota 

kecamatan), Simpang Agung, Bumi Kencana, Gayau Sakti, Fajar Asri, Selusuban, 

Muji Rahayu, Bumi Mas, Seputih Agung berjarak 19 km dari Gunung Sugih (ibukota 

kabupaten).Seputih Agung memiliki luas wilayah sebesar 122,27 km2 atau 2.55% 

luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah. 

 

2. Letak Geografis Ponpes 

Adapun mengenai keadaan dan letak geografis Daerah Lampung Tengah 

adalah sebagai berikut : 

a. Jarak dari ibu Kota provinsi 50 km  

b. Luas wilayah 4,798,62 Km2  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Sugih,_Lampung_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Tengah
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c. Batas wilayah  

- Sebalah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran  

 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur  

- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.  

3. Kondisi Demografi 

Jumlah penduduk 1.160.221 Jiwa  dengan rincian laki-laki berjumlah 593.746 

jiwa dan perempuan berjumlah 566.475 jiwa  

B. Kondisi Pesantren Raudlatul Hidayah 

1. Profil Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah 

Pesantren Raudlatul Hidayah merupakan pesantren yang berada di Kecamatan 

Seputih Agung Kampung Selusuban Kabupaten Lampung Tengah, didirikan pada 

tahun 2008 oleh K.H. Tukiman Rais, seorang tokoh muda yang telah banyak 

pengetahuan agama dan pengalamannya, karena telah dapat menyelesaikan pelajaran 

dibeberapa pesantren. 

Sebelum pesantren tersebut didirikan sudah ada kesepakatan warga setempat, 

telah ada beberapa orang santri dari daerah Solo Jawa Tengah yang besar 

kemauannya untuk mengabdi dan memperoleh pengetahuan agama Islam.Pada waktu 

itu latar belakang kehidupan santri belum tampak jelas, karena masih berkumpul satu 

rumah bersama keluarga Kiyai.Oleh sebab itu kegiatan sehari-harinya, seperti 

mengaji, makan, tidur, mencuci pakaian dan lain-lain, selalu di warnai oleh corak 
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keakraban dan kekeluargaan, sehingga sulit dibedakan antara keluarga Kiyai dan 

santri.Mengetahui keadaan santri yang sehari-harinya selalu tinggal satu rumah 

bersama Kiyainya.Oleh karena itu selanjutnya beliau memberi nasehat dan 

menganjurkan agar santri-santri tersebut segera dipisahkan dari keluarga seorang 

Kiyai dengan jalan membuatkan tempat tersendiri. Nasehat dan anjuran beliau 

tersebut kemudian dilaksanakan oleh K.H Tukiman Rais, sekalipun mula-mula di rasa 

sangat berat sekali, namun sekarang telah terwujud suatu lembaga pendidikan islam, 

yakni pesantren. Hal ini tidak lain karena taufiq, hidayah dan inayah Allah semata, 

berkat dorongan dan do‟a para Kiyai sesepuh serta bantuan masyarakat. 

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren 

b. Mengembangkan kecerdasan intelegensi sangtri 

c. Mengembangkan keterampilan santri 

d. Menanamkan akhlakul karimah dan budi pekerti santri 

e. Menanamkan dan mengembangkan cakrawala santri 

f. Menanamkan toleransi santri 

3 Jumlah Santri Pondok Pesantren 

Tabel 1 

Jumlah Santri Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah 

No. 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

L P 

1 30 50 80 

 

Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah 
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4. Keadaan Ustad dan Ustadzah 

Tabel 2 

Ustad dan Ustadzah 

No Nama Keterangan 

1 K.H.Tukiman Rais Qur‟an Hadits 

2 Qulyubi Masan N Bahasa Arab 

3 Wasingah Akidah Akhlak 

4 Umi Khasanah Tilawatil Qur‟an 

5 Basrafi Arbi Rais Tajwid 

6 Imam Sapingi Nahwu Sorof 

7 Selamet Riyadi Sejarah Islam 

 

5. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh Pondok 

Pesantren 

K.H.Tukiman Rais 

Bendahara 

Umi Khasanah 

Sekretaris 

Imam Sapingi 

Anggota 
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6. Kitab-Kitab Yang Diajarkan 

Pondok pesantren Raudlatul Hidayah merupakan sebuah pondok pesantren 

tradisional yang mengajarkan beberapa kitab. Adapun daftar kitab atau materi yang 

diajarkan di pondok pesantren Raudlatul Hidayah yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3 

Kitab-Kitab 

No. Nama-Nama Kitab Keterangan 

1. Al Quran  

2. Kitab Tambighul Rapilin  

3. Kitab Matan Taqrib  

4. Kitab Bajuri  

5. Kitab Awamel / Jurumiah  

6. Kitab Muqhtasar Jidan  

7. Kitab Kawakib  

8. Kitab Tafsir Jilid 1, 2, dan 3  

9. Kitab Matan Bina  

10. Kitab Kailani  

11. Kitab Akhlak  

Dokumentasi: Pondok Pesantren Raudlatul Hiayah 
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C. Metode Dakwah Yang Diterapkan di Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah 

Metode dakwah merupakan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang 

da‟i kepada mad‟u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih 

sayang.
44

Memahami esensi dari makna itu sendiri, kegiatan dakwah sering pahami 

sebagai upaya untuk memberikan solusi Islam terhadap berbagai masalah dalam 

kehidupan. Oleh sebab itu, harus bisa memilih cara atau metode yang tepat agar 

dakwah aktual, faktual dan konstekstual. Aktual dalam arti memecahkan masalah 

yang kekinian dan hangat ditengah masyarakat.Faktual dalam arti kongkrit dan nyata, 

serta konstektual dalam arti relevan dan menyangkut problema yang sedang dihadapi 

masyarakat. 

Pondok pesantren Raudlatul Hidayah dalam menyiarkan dakwah terhadap 

santri dan masyarakat sekitar yaitu menggunakan beberapa metode atau cara 

berdakwah dengan tujuan dakwah yang disyiarkan dapat diterima oleh mad‟u atau 

santri yang mendengarkannya. Dalam penyampaian dakwahnya dikalangan santri, 

pondok pesantren Raudlatul Hidayah menerapkan beberapa metode dakwah guna 

mengatasi merosotnya akhlak dikalangan santri, seperti kenakalan-kenakalan yang 

dilakukan oleh santri, karena tidak jarang pada zaman sekarang ini berdakwah harus 

menerapkan metode – metode dakwah yang efektif. 

Adapun metode dakwah yang diterapkan pondok pesantren Raudlatul 

Hidayahdalam mengatasi kenakalan santri yaitu dengan menggunakan metode 

dakwah Mauidzah Hasanah.Metode dakwah mau‟idzah hasanah itu sendiri 

                                                           
44

 Munzier Saputra, Metode Dakwah, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 102 
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merupakan ungkapan yang berbentuk bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-

kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif (wasyiat) yang bisa dijadikan 

pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. 

Metode dakwah mau‟idzah hasanah yang diterapkan pondok pesantren 

Raudlatul Hidayahtermasuk kedalam empat ungkapan yaitu : nasehat, tabsyir, tandzir, 

dan kisah. 

1. Nasihat 

Nasihat adalah salah satu cara bahasa dari al-mau‟izah al-hasanah yang 

bertujuan mengingatkan bahwa segala perbuatan pasti ada sanksi dan akibatnya. 

Secara terminologi, nasihat adalah memerintahkan, melarang, atau menganjurkan 

yang dibarengi motivasi dan ancaman. 

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surah al-Ashr ayat 1-3 tentang nasihat yang 

bunyinya sebagai berikut : 

               

      

Artinya: Demi masa.sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian,kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran. (Q.S.Al-Ash 1-3)
45

 

                                                           
45

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : PT 

Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hal. 1109. 
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Dalam hal mengatasi masalah – masalah santri yang melenceng dari tata tertib 

atau aturan yang telah ditetapkan dan perilaku yang tidak sesuai ataupun tingkah yang 

tidak sewajarnya dimiliki seorang santri.pondok pesantren Raudlatul Hidayah 

senantiasa memberikan nasehat yang dibarengi dengan motivasi juga mengatakan 

sesuatu yang benar dengan cara melunakkan hati mereka agar mereka senantiasa 

tidak melakukan hal- hal yang berbau negatif. 

Dari segi penerapannya, pondok pesantren Raudlatul Hidayah yaitu dengan 

cara, pimpinan dan dewan guru menghimbau kepada santri yang melanggar peraturan 

pesantren yang telah ditetapkan dan disepakati secara bersama-sama. Nasehat itu 

biasanya dilakukan dirumah pimpinan atau diruang kantor dengan cara memanggil 

santri itu untuk dating kerumahnya.
46

Nasihat itu bisa dilakukan dimana saja selagi 

melihat adanya kemungkaran yang ada dimuka bumi ini.Pentingnya nasihat itu 

diberikan kepada santri agar segala tingkah laku dan perbuatannya sesuai dengan 

agama Islam. 

2. Tabsyir 

Tabsyir secara bahasa berasal dari kata basyara yang mempunyai arti 

memperhatikan, merasa senang.Adapun tabsyir dalam istilah dakwah adalah 

penyampaian dakwah yang berisi kabar-kabar yang menggembirakan bagi orang-

orang yang mengikuti dakwah. 

                                                           
46

Wawancara dengan Ustadz KH.Tukiman Rais Guru Pesantren, Tanggal 20 Juni 2018. 
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Dari segi penerapannya, pondok pesantren memberikan suatu informasi 

kepada santri, yaitu dengan menggalakkan mereka senantiasa hidup sehat, disiplin, 

dan tidak pernah bosan untuk belajar agama, karena dari pihak pesantren akan 

menilai dan memberikan reward yaitu berbentuk penghargaan yang biasanya akan 

diberikan pada selama satu bulan sekali, dan juga dari pihak pesantren mengecek 

kebersihan asrama, kemudian mengumumkan asrama – asrama yang bersih yang 

nantinya akan diberikan suatu penghargaan.
47

 

Pentingnya diadakan kegiatan di atas bertujuan untuk menguatkan, 

memperkokoh keimanan, memberikan harapan, menumbuhkan semangat mereka 

untuk beramal, dan santri mencintai kebersihan. 

3. Tandzir 

Tandzir menurut istilah dakwah adalah menyampaikan dakwah dimana isinya 

berupa peringatan terhadap manusia tentang adanya kehidupan akhirat dengan segala 

konsekuensinya.
48

 

Dalam penerapan di pondok pesantren Raudlatul Hidayah yaitu adanya 

struktur organisasi yaitu bagian keamanan yang mengawasi santri, apabila ada santri 

yang melanggar peraturan seperti tidak shalat berjamaah, merokok, dan lain-lain 

maka akan diberi hukuman atau sanksi yang berupa menghafal surah-surah penting, 

bentuk hukuman seperti ini dibuat supaya santri tidak mengulangi lagi apa yang 

                                                           
47

Wawancara dengan Ustadz KH.Tukiman Rais Guru Pesantren, Tanggal 20 Juni 2018. 
48

 Ibid 



53 
 
 

 
 

diperbuat. Pentingnya hukuman ini diberikan agar santri bisa disiplin dalam 

menjalankan peraturan-peraturan yang ada di pesantren dengan baik dan benar. 

4. Kisah 

Pondok pesantren Raudlatul Hidayah dalam menerapkan kepada santrinya 

yaitu dengan cara kyai menceritakan pengalamannya ketika beliau menjadi murid 

dari Alm. Syech H. Jazuli Al-Djailani, dalam hal ini kyai berpesan kepada santri-

santrinya agar tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu dan mematuhi segala 

peraturan yang ada di pesantren.
49

 

Pentingnya seorang kyai menceritakan kisah ini agar santri dapat mengikuti 

jejak para guru-gurunya.Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

dimana metode dakwah yang diterapkan pesantren Raudlatul Hidayah dalam 

membinasantri yaitu dengan metode dakwah mau‟idzah hasanah.Dimana metode 

dakwah mau‟idzah hasanah yang diterapkan yaitu berbentuk nasehat baik dari 

seorang kyai maupun dewan guru, dan juga memberikan berupa reward atau 

penghargaan kepada santri agar santri senantiasa hidup lebih disiplin. 

 

1. Strategi Dakwah Dalam Peyelesaian ProblematikaSantri 

Strategi dakwah merupakan cara, siasat atau taktik untuk melakukan suatu 

rencana yang telah disesuaikan dengan sasaran yang cermat guna mencapai tujuan 

dakwah. Dalam hal menyelesaikan masalah-masalah santri, pondok pesantren 
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Raudlatul Hidayah senantiasa menerapkan beberapa strategi kepada santri agar santri 

bisa mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan pesantren. 

Menurut hasil wawancara dengan KH.Tukiman Rais sebagai pimpinan 

pondok pesantren Raudlatul Hidayah pada tanggal 17 Juni 2018, pondok pesantren 

Raudlatul Hidayah dalam hal mengatasi santri yang melanggar tata tertib pesantren 

yaitu ada beberapa strategi yang di terapkan. Menurut beliau strategi yang di terapkan 

dan juga sanksi yang diberikan kepada santri itu tidak dalam berbentuk fisik tetapi 

lebih kepada nasehat dan motivasi, alasannya jika santri dihukum dalam bentuk fisik, 

maka santri tersebut akan bergejolak, karena rata- rata santri pondok pesantren 

Raudlatul Hidayah masih berada ditingkat remaja.
50

 

Adapun beberapa strategi yang dijalankan pondok pesantren dalam 

menyelesaikan problematika santri yaitu : 

a. Memberikan hukuman kepada santri dalam bentukhafalan. 

 

Maksud dari strategi memberikan hukuman kepada santri dalam bentuk 

hafalan yang di terapkan pondok pesantren Raudlatul Hidayah yaitu, jika ada santri 

yang melanggar tata tertib pesantren misalnya membawa handphone, merokok, tidak 

shalat berjamaah, dan sebagainya, maka dari pihak pesantren akan memberikan suatu 

materi kepada santri untuk dihafal dan akan di setor hafalan tersebut pada malam 

muhadharah yaitu setiap malamjum‟at. 
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b. Memperketat controling para guru danpiket. 

 

Dalam hal mengatasi problematika dikalangan santri, pondok pesantren 

Raudlatul Hidayay memberlakukan sistem controling yang ketat terhadap santri, yang 

diterapkan kepada guru maupun piket.Menurut hasil wawancara dengan KH.Tukiman 

Rais hal ini diterapkan agar santri bisa lebih disiplin dan bisa mematuhi segala 

peraturanpesantren. 

c. Melakukan razia tanpa sepengetahuansantri. 

 

Pesantren Raudlatul Hidayah secara tidak beraturan waktu akan melakukan 

razia kepada santri, biasanya razia tersebut dalam bentuk melakukan pengoperasian 

tiap-tiap asrama. Menurut beliau, strategi ini sangat ampuh dilakukan karena dalam 

penerapannya tanpa sepengetahuan santri. 

Dalam melakukan razia tersebut sangat banyak santri yang kedapatan 

melanggar tata terbit pesantren seperti kedapatan membawa hp, rokok dan 

sebagainya. 

Bagi santri yang kedapatan membawa sesuatu yang melanggar tata tertib 

pesantren, maka barang tersebut akan disita oleh pihak pesantren, dan akan 

dipulangkan barang tersebut langsung kepada orang tua atau wali santri dengan 

memberikan surat undagan untuk hadir di pesantren. 

Bedasarkan hasil wawancara diatas baik dengan pimpinan maupun dewan 

guru dalam hal menyelesaikan problematika dikalangan santri. Pondok pesantren 

Raudlatul Hidayah dalam menyelesaikan problematika dikalangan santri yaitu tidak 



56 
 
 

 
 

memberikan sanksi atau hukuman kepada santri dalam bentuk fisik akan tetapi lebih 

kepada materi hafalan yang diberikan. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Metode Dakwah Pondok 

Pesantren Raudlatul Hidayah dalam Mengatasi ProblematikaSantri 

Melihat langsung dilokasi penelitian, ada beberapa hal yang peneliti temukan, 

dan juga hasil wawancara dengan pimpinan dan ustadz-ustadzah diantaranya ialah 

faktor pendukung dan penghambat metode dakwah pondok pesantren Raudlatul 

Hidayah dalam hal mengatasi permasalahan yang ada pada santri, yaitu : 

1. FaktorPendukung 

a. Adanya pengaruh seorangAbu 

Seorang abu tidak hanya mempunyai pengaruh besar terhadap pesantren, 

namun juga terhadap mesyarakat sekitar karena selain sebagai pengasuh pondok 

pesantren, abu juga menjadi tokoh agama dan tokoh masyarakat yang budi pekertinya 

selalu menjadi cermin suri tauladan bagi masyarakat.Sehingga seorang abu apabila 

menginginkan pesantrennya berkembang dan menginginkan masyarakatnya menjadi 

masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia, maka selain harus mempunyai bekal 

ilmu pengetahuan dan agama yang tinggi dan pengetahuan yang luas, abu juga harus 

mempunyai akhlak yang baik, karena dengan akhlak yang baik dan mulia akan timbul 

karismatik dan wibawa dalam dirinya dan selalu di segani oleh para santri. Dengan 

rasa segan itu akan membuat para santri selalu mengikuti apa yang telah disampaikan 

dan diperintahkan sehingga hal ini akan mempermudah terlaksananya suatu program 
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yang ingindicapai. Begitu juga halnya pada pondok pesantren Raudlatul Hidayah, 

beliau memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap santri, dimana beliau senantiasa 

memberikan nasehat dan motivasi kepada santri-santrinya agar tidak bermalas-

masalan dalam menuntut ilmu dan senantiasa hidup disiplin.
51

 

b. Adanya jadwal piket yangjelas 

 

Demi jalannya metode dakwah pondok pesantren Raudlatul Hidayah untuk 

mengatasi permasalahan kenakalan dikalangan santri, pesantren Raudlatul Hidayah 

menerapkan jadwal piket yang jelas agar dapat mengotrol santri.Adapun tugas yang 

dibebankan kepada piket yaitu untuk mencatat nama-nama santri yang tidak 

mengikuti shalat berjamaah, yang keluar malam tanpa izin dari piket dan sebagainya, 

dalam konteks santri yang melanggar peraturan-peraturan pesantren. 

c. Adanya kerjasama dengan tokoh masyarakat 

 

Dalam hal mengatasi santri yang melanggar tata tertib pesantren, pihak 

pesantren bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam hal mengontrol santri, 

seperti memperingati santri-santri yang melanggar tata tertib pesantren, dan juga 

tokoh masyarakat senatiasa hadir dalam rapat yang diadakan oleh pihak pesantren. 
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2. FaktorPenghambat 

 

Menurut hasil observasi dan wawancara, pondok pesantren Bustanuddin 

dalam hal menerapkan metode dakwah kepada santri yang melanggar peraturan 

pesantren memiliki beberapa kendala dan hambatan. 

Adapun beberapa kendala yang dimiliki antara lain sebagai berikut : 

a. Minimnya guru yang tinggal dilokasi pesantren 

Minimnya guru yang tinggal dilokasi pesantren merupakan salah satu faktor 

penghambat yang paling besar, dimana para guru tidak sepenuhnya mengontrol 

santri.Hanya kepada seorang kyai yang dapat mengontrol santri 24 jam, karena pak 

kyai berdomisili atau bertempat tinggal di lokasi pesantren. 

b. Pengaruh lingkungan dan teman sebaya yang bukansantri 

Pondok pesantren Bustanuddin merupakan pesantren yang terletak dekat 

dengan jalan nasional dan berada di tengah-tengah keramaian lingkungan 

masyarakat.Santri dari pesantren Raudlatul Hidayah kebanyakan dari kalangan 

remaja yang mayoritas dari desa itu sendiri dan minoritas remaja desa 

sekitarnya.Dimana masa remaja adalah masa yang sangat rentan terhadap pengaruh 

budaya luar yang bersifat negatif.Dari pengaruh lingkungan dan teman sebaya yang 

kebanyakan santri mulai tidak mematuhi tata tertib yang berlaku di pesantren.Yang 

membuat pegaruh lingkungan dan teman sebaya dikarenakan santri pondok pesantren 

Raudlatul Hidayahmasih dalam jenjang pendidikan baik itu SMP maupun SMA. 

 



59 
 
 

 
 

c. Kurangnya kepedulian orang tua terhadapanaknya. 

Yang menjadi hambatan jalannya dakwah pesantren Raudlatul Hidayah yaitu 

kebanyakan para orang tua santri sangat kurang kepeduliannya terhadap anak-anak 

mereka, kebanyakan orang tua, setelah mengantarkan anaknya kepesantren seolah-

olah lepas tanggung jawab orang tuaterhadap anak dan hanya kepada pesantren yang 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tingkah laku dan perbuatan anaknya.Padahal 

lingkungan keluarga merupakan tempat pertama anak itu mengenal sesuatu yang 

buruk dan yang baik. Dikarenakan para orangtua mereka sibuk dengan pekerjaannya 

baik itu keladang, kesawah maupun kegunung.
51

 

Dari pernyataan di atas, ada beberapa yang menjadi faktor pendukung dan 

penghabat terhadap jalannya dakwah pondok pesantren Raudlatul Hidayah.Dilihat 

dari segi faktor pendukungnya pesantren Raudlatul Hidayah memiliki seorang kyai 

yang sangat berperan aktif dalam memotivasi santri-santrinya agar senantiasa menjadi 

santri yang berakhlak mulia. Dari segi kontrol terhadap santri,  pesantren Bustanuddin 

memberlakukan jadwal piket yang jelas agar dalam penerapan peraturan dapat 

berjalan lancar seperti yang diharapkan, dan juga adanya kerjasama dengan 

masyarakat yang turut mengontrol santri. 

Ditinjau dari faktor penghambatnya, pondok pesantren  Raudlatul Hidayah 

memiliki beberapa kendala yaitu minimnya guru yang tinggal dilokasi pesantren, ini 

merupakan kendala bagi pesantren Raudlatul Hidayah karena tidak bisa mengontrol 

santri dengan sepenuhnya, lingkungan dan teman sebaya juga merupakan hal yang 
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sangat berpengaruh terhadap santri dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 

dan juga kurangnya kepedulian orangtua terhadap anakmereka, kepedulian orangtua 

terhadap anak sangat berpengaruh besar dalam membimbing mereka agar anak 

senantiasa hidup disiplin dan sebagainya dikarenakan lingkungan keluarga 

merupakan tempat pertama dimana seorang anak mendapatkan didikan. 
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BAB IV 

METODE DAKWAH PESANTREN MENGATASI  

KENAKALAN REMAJA 

 

A. Metode Dakwah Pesantren Raudhatul Hidayah Selusuban  

Adapun metode dakwah yang diterapkan pondok pesantren Raudlatul 

Hidayahdalam mengatasi kenakalan santri yaitu dengan menggunakan metode 

dakwah Mauidzah Hasanah.Metode dakwah mau‟idzah hasanah itu sendiri 

merupakan ungkapan yang berbentuk bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-

kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif (wasyiat) yang bisa dijadikan 

pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.Metode 

dakwah mau‟idzah hasanah yang diterapkan pondok pesantren Raudlatul 

Hidayahtermasuk kedalam empat ungkapan yaitu : nasehat, tabsyir, tandzir, dan 

kisah. 

Dari segi penerapannya, pondok pesantren Raudlatul Hidayah yaitu dengan 

cara, pimpinan dan dewan guru menghimbau kepada santri yang melanggar peraturan 

pesantren yang telah ditetapkan dan disepakati secara bersama-sama. Nasehat itu 

biasanya dilakukan dirumah pimpinan atau diruang kantor dengan cara memanggil 

santri itu untuk dating kerumahnya. Nasihat itu bisa dilakukan dimana saja selagi 

melihat adanya kemungkaran yang ada dimuka bumi ini.Pentingnya nasihat itu 

diberikan kepada santri agar segala tingkah laku dan perbuatannya sesuai dengan 

agama Islam. 
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Dari segi penerapannya, pondok pesantren memberikan suatu informasi 

kepada santri, yaitu dengan menggalakkan mereka senantiasa hidup sehat, disiplin, 

dan tidak pernah bosan untuk belajar agama, karena dari pihak pesantren akan 

menilai dan memberikan reward yaitu berbentuk penghargaan yang biasanya akan 

diberikan pada selama satu bulan sekali, dan juga dari pihak pesantren mengecek 

kebersihan asrama, kemudian mengumumkan asrama – asrama yang bersih yang 

nantinya akan diberikan suatu penghargaan. 

Dalam penerapan di pondok pesantren Raudlatul Hidayah yaitu adanya 

struktur organisasi yaitu bagian keamanan yang mengawasi santri, apabila ada santri 

yang melanggar peraturan seperti tidak shalat berjamaah, merokok, dan lain-lain 

maka akan diberi hukuman atau sanksi yang berupa menghafal surah-surah penting, 

bentuk hukuman seperti ini dibuat supaya santri tidak mengulangi lagi apa yang 

diperbuat. Pentingnya hukuman ini diberikan agar santri bisa disiplin dalam 

menjalankan peraturan-peraturan yang ada di pesantren dengan baik dan benar. 

Metode dakwah yang diterapkan pesantren Raudlatul Hidayah dalam 

membinasantri yaitu dengan metode dakwah mau‟idzah hasanah. Dimana metode 

dakwah mau‟idzah hasanah yang diterapkan yaitu berbentuk nasehat baik dari 

seorang kyai maupun dewan guru, dan juga memberikan berupa reward atau 

penghargaan kepada santri agar santri senantiasa hidup lebih disiplin 
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B. Strategi Dakwah dalam Mengatasi Problematika Santri 

Strategi dakwah merupakan cara, siasat atau taktik untuk melakukan suatu 

rencana yang telah disesuaikan dengan sasaran yang cermat guna mencapai tujuan 

dakwah. Dalam hal menyelesaikan masalah-masalah santri, pondok pesantren 

Raudlatul Hidayah senantiasa menerapkan beberapa strategi kepada santri agar santri 

bisa mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan pesantren. 

Menurut hasil wawancara dengan KH.Tukiman Rais sebagai pimpinan 

pondok pesantren Raudlatul Hidayah pada tanggal 17 Juni 2018, pondok pesantren 

Raudlatul Hidayah dalam hal mengatasi santri yang melanggar tata tertib pesantren 

yaitu ada beberapa strategi yang di terapkan. Menurut beliau strategi yang di terapkan 

dan juga sanksi yang diberikan kepada santri itu tidak dalam berbentuk fisik tetapi 

lebih kepada nasehat dan motivasi, alasannya jika santri dihukum dalam bentuk fisik, 

maka santri tersebut akan bergejolak, karena rata- rata santri pondok pesantren 

Raudlatul Hidayah masih berada ditingkat remaja. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pesantren Raudlatul Hidayah merupakan sebuah pondok pesantren tradisional 

yang terletak di desa Selusuban Kecamatan Seputih Agung, yang dipimpin oleh 

KH.Tukiman Rais dengan jumlah Ustad dan Ustadzah 8 orang dan jumlah santri 

pada tahun ini 80 orang yang merupakan dari kalangan remaja desa Selusuban 

dan desa sekitarnya. Dalam hal mengatasi problematika dikalangan santri, 

pondok pesantren Raudlatul Hidayah menerapkan metode dakwah mau‟idzah 

hasanah, termasuk kedalam empat ungkapan yang meliputi nasehat, tabsyir, 

tandzir dan kisah. dalam penerapannya, pimpinan dan dewan guru memberikan 

motivasi kepada santri baik itu secara kelompok maupunindividu. 

2. Beberapa strategi yang digunakan dalam penyelesaian problematika dikalangan 

santri yaitu memberikan hukuman kepada santri dalam bentuk hafalan, 

memperketat controling para guru dan piket, dan melakukan razia tanpa 

sepengetahuan santri. Tujuannya agar santri senantiasa patuh terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku dan juga bisa lebihdisiplin. 
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3. Beberapa faktor pendukung jalannya metode dakwah pondok pesantren 

Raudlatul Hidayahyaitu : adanya pengaruh yang kuat dari seorang abu, adanya 

jadwal piket yang jelas, dan juga kerjasama dengan tokoh masyarakatdesa 

Selusuban. Adapun yang menjadi faktor kendalanya yaitu kurangnya guru yang 

tinggal dilokasi pesantren, pengaruh lingkungan dan teman sebaya yang bukan 

santri, dan juga kurangnya kepedulian orang tua terhadap anaknya. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan sehingga penulis 

menyampaikan saran-saran antara lain : 

1. Bagi pondok pesantren Raudlatul Hidayah agar dapat menyediakan tempat 

tinggal bagi guru di lokasi pesantren supaya guru senantiasa bisa mengontrol 

aktifitas santri, sehingga peraturan-peraturan yang telah diterapkan dapat berjalan 

dengan semestinya. 

2. Bagi orangtua santri agar selalu memotivasi dan memantau aktifitasanak- 

anaknya agar mereka tidak terpengaruh dengan lingkungan yang bersifat negatif. 

3. Bagi masyarakat desa Selusuban selalu bekerja sama dengan pondok pesantren 

Raudlatul Hidayah dalam hal mengontrol santri yang melanggar tata tertib 

pesantren, hal ini agar santri bisa mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan. 

 


