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  ABSTRAK 

Jama’ah Tabligh merupakan gerakan dakwah yang mempunyai konsep 

gerakan dengan metode dakwah dan tabligh. Adapun karakteristik gerakan 

dakwah Jama’ah Tabligh yaitu : murni dan autentik (dzâtiyyâh), yakni autentik 

sebagai panggilan Tuhan, mendorong kemajuan (taqaddûmîyah), yakni kemajuan 

yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, universal (syamîlâhi) 

mencakup semua aspek kehidupan, memadukan tiga sistem hidup (manhaj al 

hayat), menekankan prinsip-prinsip agama yang luhur dan menjauhkan diri dari 

perbedaan mazhab Berkaitan dengan pernyataan di atas, penulis ingin 

mengetahui gerakan dakwah Jama’ah Tabligh di kalangan wanita dalam 

pembinaan keluarga muslim yang dipelopori oleh wanita yang pernah Khurûj 

dengan suaminya, lalu bagaimana dengan kasih sayang terhadap keluarganya 

terutama anak yang ditinggalkan, dan kewajiban nafkah bagi keluarga yang di 

tinggalkan.  

Karena disisi lain ia juga harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua 

sebagai mestinya, antara lain memberikan kasih sayang terhadap anak, bimbingan 

pendidikan, agama terhadap anak dan nafkah lahir batin bagi anak yang di 

tinggalkan oleh orang tuanya ketika Khurûj. Adapun masalah yang akan diteliti 

adalah bagaimana gerakan dakwah Jama’ah Tabligh di kalangan wanita dalam 

pembinaan keluarga muslim di Kota Bandar Lampung? Apa materi dakwah yang 

digunakan Jama’ah Tabligh dalam pembinaan keluarga muslim? Dan apa saja 

faktor kendala gerakan Jama’ah Tabligh dalam pembinaan keluarga muslim?. 

Dengan demikian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakter gerakan 

dakwah Jama’ah Tabligh di kalangan wanita dalam pembinaan keluarga di Kota 

Bandar Lampung, mengetahui materi yang digunakan, dan mengetahui faktor 

kendala gerakan dakwah Jama’ah Tabligh dalam pembinaan keluarga muslim. 

 Adapun jenis penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Sedangkan 

pengeumpulan datanya menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil 

observasi yaitu, wawancara, serta metode documenter. Dalam istilah teknisnya, 

metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif-analisis, 

yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan 

penafsiran data, atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan 

antar konsep. Jadi, penelitian dalam tesis ini berusaha untuk memberikan 

penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan, tentunya 

sesuai dengan focus penelitian yang telah ditentukan dan juga menggunakan teori 

yang relevan untuk bisa mengungkap gerakan dakwah Jama’ah Tabligh di 

kalangan wanita dalam pembinaan keluarga muslim. Teori tersebut adalah teori 

structural fungsional, teori keluarga dan keluarga menurut ajaran Islam. 

 Dari hasil wawancara 10 pasang anggota Jama’ah Tabligh, menghasilkan 

kesimpulan bahwa gerakan dakwah Jama’ah Tabligh dikalangan wanita 

berpengaruh terhadap pembinaan keluarga muslim di kota Bandar Lampung, 

materi dakwah yang disampaikan juga memiliki esensi yang sesuai dengan 

pembinaan keluarga meskipun terjadi berbagai kendala faktor ekonomi, faktor 

social, dan faktor psikologis yang memperngaruhi gerakan dakwah Jama’ah 

Tabligh di Kota Bandar Lampung. 




