
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dakwah merupakan tugas bagi setiap ummat Islam, yang dalam 

menjalaninya tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Di lapangan bagitu 

banyak persoalan dan tantangan. Mulai dari masalah  ketidaktahuan ummat 

terhadap syari‟at, hingga perselisihan antar ummat Islam dan antar ummat 

beragama. Disamping itu perkembangan, budaya, ekonomi, pemerintahan, dan 

teknologi yang tumbuh begitu pesat. 

Dari perkembangan zaman tersebut, berdampak pada dakwah yang terjadi 

pada diri ummat, maka metode dakwah dalam berdakwah juga perlu 

dikembangkan. Di dalam Al-Qur‟an telah di jelaskan beberapa metode dakwah 

yaitu dengan metode bil hikmah
1
, yaitu memilah dan menyelaraskan teknik 

dakwah dengan kondisi objek mad‟u, al-mauidzâtul hasanah, dengan penuh kasih 

sayang dan dengan penuh kelembutan. Selanjutnya dangan al-mujadalah billatî 

hiya ahsan, adalah tukar pendapat yang dilakukan oleh dua belah pihak secara 

sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima 

pendapat yang diajukan dengan mengajukan argumentasi dan bukti yang kuat. 

Sesungguhnya Allah Swt meletakan kebahagian manusia baik laki-laki 

maupun wanita di dalam amalan agama yang sempurna, yakni dengan sejauh 

mana manusia tersebut mentaati perintah Allah Swt dan Rasul-Nya. Sebagaimana 

firman Allah Swt : 
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Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan 

diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” (Qs. At-Taubah [9] : 71)
2
 

Ketika Islam datang, maka lenyaplah semua kezhaliman yang dahulu sering 

menimpa kaum wanita, dan Islam mulai mengembalikan mereka kepada derajat 

yang sama sesungguhnya sebagai manusia yang memiliki kemuliaan sebagaimana 

kaum laki-laki.
3
 Hal ini membuat suatu ikatan yang baik antara laki-laki dan 

wanita sebagaimana perintah Allah Swt yang ditunjukan kepada seluruh manusia 

dimuka bumi agar saling mengetahui siapa dan bagaimana seharusnya individu 

berbuat sesuai dengan ta’bîat yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah 

Swt : 

                       

        

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian 

dari jenis laki-laki dan jenis perempuan.” (Qs. Al-Hujarat [49] : 13)
4
 

Dalam ayat ini Allah Swt menyebutkan bahwa kaum wanita memiliki 

kesamaan dalam awal penciptaannya. Sebagaimana ia juga memiliki kesaam 

dengan kaum lelaki dalam hal pahala dan siksa atas amal perbuatanya. 

Sebagaimana firman Allah Swt : 
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Artinya : “Barangsiapa yang beramal shalih baik laki-laki maupun wanita 

dan ia seorang mu’min, maka Kami pasti akan memberikan kepada mereka 

kehidupan yang baik dan pasti Kami memberi pahala dengan yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka lakukan.” (Qs. An-Nahl [16] : 97)
5
 

Dalam ayat lain Allah Swt berfirman : 

                        

           

Artinya : “Agar Allah memberi balasan azab kepada orang-orang munafik 

laki-laki dan perempuan juga kepada orang-orang musyrik laki-laki dan 

perempuan dan Allah menerima taubat orang-orang mu’min pria dan wanita, dan 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Ahzab [33] : 73). 

Dalam hal rumah tangga, Allah telah menetapkan hak-hak kaum wanita 

(para isteri) atas para suaminya yang harus dipenuhi oleh mereka sesuai dengan 

kemampuan mereka yang jika diringkas hak-hak isteri yang harus dipenuhi oleh 

suami adalah sebagai berikut :
6
 

Pertama, hak untuk memperoleh muasyarah (pergaulan) yang ma‟ruf dari 

suaminya, sebagaimana firman-Nya : 

     ...... 

Artinya : “Dan pergaulilah isteri-isterimu dengan ma’ruf (baik).” (Qs. An-

Nisa [4] : 19)
7
 

Kedua, hak untuk memperoleh mahar yang harus ditunaikan oleh suaminya 

dengan hati yang tulus, sebagimana firman-Nya : 

                   

Artinya : ”Dan berikanlah kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) 

mahar-mahar mereka sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika 
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mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar dengan senang hati, maka 

makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 

akibatnya”. (Qs. An-Nisa [4] : 4)
8
 

Ketiga, Allah menjadikan para isteri sebagai pemimpin anak-anaknya 

dirumah,  suaminya berhak menyuruh dan melarang mereka. Nabi Saw bersabda 

“...dan isteri adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan ditanya tentang 

(anak-anak) yang dipimpinnya.”  

Keempat, hak untuk memperoleh nafkah yang baik dari suaminya. 

Disamping itu, kaum wanita diberi andil oleh Allah untuk bekerja sama dan 

membantu kaum laki-laki dalam pengalaman dan perjuangan agama. 

Sebagaimana firman-Nya : 

                     

                  

  

Artinya :”Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, 

sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada 

yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, membayar 

zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi 

rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

(Qs. At-Taubah [9] : 71).
9
 

Populasi penduduk dunia saat ini lebih banyak kaum wanita dari pada laki-

laki, sedangkan jumlah anak-anak lebih banyak dari  pada wanita. Apabila kaum 

wanita memahami dan mempunyai kesadaran beragama, dia akan membuat 

suasana agama di rumah, demi mewujdukan anak-anak yang shalih-shalihah; alim 

dan alimah; mujahid-mujahidah.
10
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Para Rasul yang mendapat dukungan dari isteri nya terbukti berhasil dalam 

dakwah mereka, dengan hasil berupa pengikut dan tersebarnya ajaran tauhid 

(ketuhanan) kepada ummat, misalnya Nabi Ibsrahim As dan Nabi Muhammad 

Saw. Ajaran agama berkembang cukup luas dan mencakup berbagai daerah. 

Sedangkan Nabi dan Rasul yang tidak di dukung oleh isteri, seperti Nabi Nuh As, 

Nabi Luth As maka sedikit pengikut dan ajaran ketuhana berkembang dalam 

sekup yang kecil. 

Oleh karena itu, tugas dakwah bukan hanya tanggung jawab seorang laki-

laki, namun wanita juga memiliki tanggung jawab yang sama. Ketika Nabi 

Muhammad Saw diangkat menjadi seorang Rasul, yang pertama kali beriman 

adalah seorang wanita, yaitu Khadijah r.ha, isteri Rasulullah Saw. 

Keluarga merupakan madrasah awal bagi seorang anak berkembang dan 

belajar, dan pemegang kendali pada pendidikan awal (tarbiyatul ula) bagi seorang 

anak adalah kepada ibu. Tugas ibu diantaranya mengurus rumah tangga, mendidik 

anak, dan tugas seorang ayah adalah dengan mencari nafkah bagi kemaslahatan 

keluarga. Semakin baik seorang ibu maka akan semakin baik pendidikan dan 

pengajaran bagi anak. Bagitu pula dengan keshalihan ibu akan membawa 

pengaruh bagi seorang anak.  

Target dakwah dalam gerakan dakwah dikalangan wanita oleh Jama‟ah 

Tabligh adalah dengan metode khurûj fî sabîlillâh, adalah metode dakwah dengan 

cara meluangkan waktu, harta, dan diri untuk memperbaiki diri dengan amalan-

amalan agama yang sesuai dengan Al-Qur‟an dan As-sunnah dan mencontoh 

dakwah para Sahabar ra. Metode dakwah yang dilakukan oleh Jama‟ah Tabligh 

terhadap para wanita ini dengan cara membawa mahram seperti isteri, anak 

perepuan yang sudah baligh, adik atau kakak perempuan atau ibu.  

Dakwah dengan metode khurûj fî sabîlillâh di kalangan wanita dengan 

meluangkan waktu secara bertahap sebagai berikut : selama 3 hari untuk setiap 3 

bulan, 10 atau 15 hari untuk setiap tahun, 40 hari untuk setiap 3 tahun dan 2 bulan 

menuju negara India, Pakistan. Kedua negara tersebut merupakan perintis kembali 

usaha dakwah dengan Manhaj Nubûwwah (jalur kenabian), menyesuaikan dengan 

dakwah para Nabi, Rasul dan para Sahabat ra. Dengan cara mendatangi ummat, 
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mengetuk setiap rumah untuk bersama-sama mengamalkan agama, tidak berbicara 

masalah politik, dan tidak meminta upah.  

Target usaha dakwah jama‟ah tabligh di kalangan wanita dengan metode 

khurûj fî sabîlillâh adalah dengan membentuk wanita sebagai Murobîyyah (guru), 

Alimah (berilmu), ‘Abîdah (ahli ibadah), Da’iyah (pendakwah), dan Khadîmah 

(pelayan), Zâhidah (sederhana) bagi keluarga. Dalam penelitian ini akan 

dijelaskan bagaimana gerakan dakwah jama‟ah tabligh di kalangan wanita dalam 

pembinaan keluarga muslim di kota Bandar Lampung. 

Dalam pembinaan keluarga yang dilakukan oleh jama‟ah tabligh, pertama 

adalah dengan mengajak wanita untuk keluar di jalan Allah (khurûj fî sabîlillâh) 

dan membentuk para wanita menjadi murobiyyah atau seorang guru, seorang 

wanita ketika keluar di jalan Allah mendapatkan materi tentang berbagai hal 

penting dalam membina keluarga seperti adab-adab keseharian (tidur, bersuci, 

berpakaian, mencuci, memasak, mengurus anak, dan lain lain). Seluruh materi 

tersebut disampaikan kembali kepada anak dan anggota keluarga yang lain setelah 

selesai melaksanakan khurûj fî sabîlillâh. Selanjutnya seorang wanita diminta 

bertanggung jawab terhadap anaknya agar mengajarkan kebaikan, mengenalkan 

anak tersebut kepada Allah, mengajari mengaji, dan mengajari adab-adab 

keseharian yang sesuai dengan syariat Islam. 

Selanjutnya membentuk seorang wanita menjadi alimah atau seorang yang 

berilmu, dalam program khurûj fî sabîlillâh selain mendengarkan beberapa nasihat 

tentang wanita, juga dibacakan ta‟lim tentang keutamaan dalam beramal, 

menggunakan kitab Fadhail Amal, Muntakhab Ahadits (Kumpulan Hadits-

Hadits), Fadhilah Sedekah agar menambah ilmu agama. Dengan dibacakan oleh 

salah seorang wanita yang sedang khurûj fî sabîlillâh, dan wanita yang lainnya 

membawa sifat-sifat Tasdiq wal yaqîn (membenarkan dan meyakini), Ta’dhzim 

wal ikhtirôm (sifat mengagunggkan dan memuliakan), Ta’âtsur fî Qolbî 

(Mengesankan dalam hati), Niŷatul amal wa tablîgh (Niat mengamalkan dan 

menyampikan).  

Membentuk wanita menjadi Da’iyah atau seorang pendakwah wanita, setiap 

program khurûj fî sabîlillâh setiap wanita di minta untuk menyampaikan 



7 
 

kebesaran Allah, mengulang-ulang kebesaran Allah dan tidak mebicarakan 

masalah keduniaan selama program khurûj fî sabîlillâh. Dengan demikian 

kebesaran Allah Swt akan masuk kedalam hati karena sering dibicarakan, dan 

wanita belajar menyampaikan dan menyeru wanita lainnya untuk bersama-sama 

taat kepada Allah. Bahwasanya Allah Swt adalah sang Khaliq (Penguasa), Allah 

Swt Raziq (Pemberi Rezeki), Allah Swt Sami’ (Maha Mendengar), Allah Swt 

basyîr (Maha Mendengar), Allah Swt alim (Maha Mengetahui). Setelah di ulang-

ulang maka semakin meresap kedalam hati. Selain diminta untuk senantiasa 

menyampaikan kebesaran Allah, setiap wanita juga diminta untuk saling 

menasehati satu sama lain jika ada kesalahan atau kekurangan. 

Wanita dibentuk menjadi seorang „abidah (ahli ibadah), dalam program 

khurûj fî sabîlillâh wanita tinggal di rumah salah seorang anggota jama‟ah tabligh 

dengan persyaratan tidak ada seorang lelaki pun di dalam rumah tesebut dan di 

perbolehkan untuk balita dan anak-anak tinggal bersama para wanita yang sedang 

khurûj fî sabîlillâh. Sedangkan lelakinya beri‟tikaf di masjid di dekat rumah 

tempat tinggal wanita (masturoh). Selama berada di rumah tersebut wanita 

melaksanakan program yang tersusun. Melaksanakan kewajiban sholat, membaca 

Al-Qur‟an, ta’lim wa ta’alum (belajar dan mengajarkan), dzikir, mudzakaroh dan 

amalan-amalan sunnah lainnya.  

Jama‟ah tabligh melalui metode dakwah khurûj fî sabîlillâh membentuk 

wanita menjadi Zahidah (Sederhana), peranan ini dilaksanakan untuk memelihara 

pola fikir seorang wanita yang mayoritas bersifat boros dan mubadzir, dengan 

meluangkan waktu, harta dan diri, di rumah saudari muslimah yang lain, berbeda 

keadaan ekonomi, fasilitas, hal ini akan memberikan sifat zuhud dan qonaa‟ah.  

Terkahir membentuk wanita menjadi khadimah (pelayan) bagi keluarganya. 

Bentuk ini berguna untuk kembali menata kehidupan para wanita agar bisa sesuai 

dengan kodranya sebagai wanita, yaitu sebagai khadim (pelayan) bagi suami, 

anak, dan keluarganya.  

Seluruh bentuk tujuan akhir dari gerakan dakwah yang dilakukan oleh 

Jama‟ah Tabligh setelah membentuk seorang wanita menjadi pribadi yang 

„alimah, ‘abidah, murabbiyah, da’iyah, khadimah dan zahidah. Tahap selanjutnya 
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adalah menerapkan seluruh aspek diatas dalam bentuk pembinaan keluarga 

muslim dengan cara membentuk kecintaan terhadap ilmu, ketaatan dan 

ketundukannya kepada Allah dan Rasul-Nya, menjadikan rumah sebagai tempat 

untuk beribadah, menjaga aurat dan hijab, bergaul, tanggung jawabnya terhadap 

agama, membentuk pendidikan anak-anak, membentuk sifat zuhud terhadap 

dunia, membentuknya ketaatanya kepada suami dan adab-adab keseharian seperti 

adab tidur, makan, istinja, berjima‟, mandi besar, rumah tangga, mencuci, 

berpakaian, memasak, gadis remaja, berpergian (safar), berdo‟a. Seluruh point 

diatas akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.  

Jadi dapat ditarik kesimpulan, penelitian ini membahas tentang Gerakan 

Dakwah Jama‟ah Tabligh di Kalangan Wanita dalam Pembinaan Keluarga 

Muslim di Kota Bandar Lampung. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat diketahui identifikasi 

permasalahan dalam peneletian ini sebagai berikut : 

1. Gerakan Dakwah Jama‟ah Tabligh merupakan dakwah yang intens 

dilakukan dikalangan masyarakat, dimulai dari dakwah dari rumah ke 

rumah, masjid ke masjid, kota ke kota, dan ke berbagai negara. Gerakan 

Dakwah Jama‟ah Tabligh juga tertuju pada kalangan wanita atau yang 

lebih dikenal dengan masturoh (tertutup). Metode yang digunakan oleh 

Jama‟ah Tabligh dimulai dengan mengajak para wanita untuk keluar di 

jalan Allah (khûrûj fî sabîlillâh) dengan tahapan yang telah ditentukan, 

yaitu 3 hari setiap 3 bulan, 10-15 hari setiap satu tahun, 40 hari setiap 3 

tahun, dan meningkatkan pengorbanan untuk keluar di jalan Allah 

selama 2 bulan menuju India dan Pakistan (IP). Khûrûj yang dilakukan 

Jama‟ah Tabligh adalah dengan membawa pasangan yang hakiki 

(muhrim), seperti suami dengan isteri, anak laki-laki dengan ibu 

(janda), saudara laki-laki dengan saudara perempuan kadung, menantu 

dengan mertua.  
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2. Gerakan dakwah Jama‟ah Tabligh di kalangan wanita memiliki tujuan 

untuk membentuk seorang wanita menjadi wanita muslimah dan 

memiliki pribadi yang „alimah (berilmu) memahami ilmu tauhid, ilmu 

sunnah dan adab-adab, ilmu muamalah, muasyarah (hubungan antar 

manusia), dan ilmu lainnya yang bermanfaat untuk dunia dan 

akhirat.‘Abidah (ahli ibadah), diantaranya menjaga shalat lima waktu, 

ibadah shaum (berpuasa), tilawah Al-Q ur‟an, menjaga dzikir tasbihat 

pagi dan petang, menjada shalat-shalat sunnah dan nafil, menjaga adab-

adab sunnah dalam melakukan aktifitas hidup sehari-hari.Murabbiyah 

(guru), menjadi guru bagi anak-anak, dimulai dari pendidikan ketika 

dalam kandungan, melahirkan, menyusui, selanjutnya pendidikan anak 

terhadap sikap orang tua terhadap anak, ketika anak mulai berbicara, 

ketika anak berusia empat tahun (balita), ketika anak berusia tujuh 

tahun, ketika anak berusia 10 tahun, ketika anak berusia 12 tahun 

hingga dewasa, dan pendidikan akhlak dan adab bagi anak. Da’iyah 

(pendakwah), menghadirkan perasaan cinta terhadap agama dan 

perasaan tanggung jawab terhadao agama Allah Swt. Mengetahui 

kepentingan dakwah bagi muslimah, kewajiban dakwah amar ma‟ruf 

nahi mungkar bagi muslimah, keutamaan dakwah amar ma‟ruf nahi 

mungkar, tujuan diadakannya dakwah bagi muslimah, sasaran dakwah 

seorang da‟iyah, serta adab-adab melaksanakan dakwah bagi muslimah. 

Khadimah (pelayan), melayani dengan sepenuh hati keluarga terutama 

suami, dengan memenuhi hak suami, menjaga ketaatan kepada suami, 

menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami, menjaga lisan 

terhadap suami, mengingatkan suami dalam hal ketaatan, dan 

mendorong dan membantu suami dalam mengamalkan dan 

memperjuangkan agama. Dan terakhir adalah Zahidah (sederhana), 

senantiasa takut kepada Allah untuk zuhud terhadap dunia, sederhana 

dalam hal pakaian, urusan tempat tinggal (rumah), senantiasa haus dan 

semangat terhadap amal kebaikan. 
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3. Pembinaan keluarga merupakan hal yang menjadi persoalan umum, 

dengan membina keluarga yang sesuai dengan agama dan aturan hukum 

yang berlaku artinya gerakan dakwah Jama‟ah Tabligh di Kota bandar 

Lampung, sangat relevan dengan pengembangan masyarakat Islam 

terlebih dengan kajian konsentrasi penulis pada program studi Ilmu 

Dakwah, Kosentrasi Pengembangan Masyarakat Islam yang sedang 

penulis ambil. 

4. Selain alasan tersebut, alasan penulis memilih judul penelitian ini 

adalah karena ketersediannya referensi, tempat yang relatif terjangkau, 

serta ketersediaan waktu dan biaya penelitian. Karena adanya 

kesenjangan identifikasi masalah secara teoritis dengan realitas yang 

menunjukkan bahwa jama‟ah tabligh lebih berperan terhadap dakwah  

bagi ummat Islam. Adapun fokus masalah pada penelitian ini adalah 

pada Gerakan Dakwah Jama‟ah Tabligh di Kalangan Wanita dalam 

Pembinaan Keluarga Muslim di Kota Bandar Lampung. Untuk 

menjawab permasalahan-permasalahan tersebut akan dirumuskan dalam 

rumusan masalah. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi tersebut, 

maka agar tidak terjadi pelebaran wilayah pembahasan, maka permasalahan 

tersebut di batasi dalam hal : 

1. Gerakan Dakwah Jama‟ah Tabligh di Kalangan Wanita dalam 

Pembinaan Keluarga muslim di Kota Bandar Lampung sebagai usaha 

pembinaan keluarga muslim di Kecamatan Sukarame Kota Bandar 

Lampung. 

2. Pembinaan keluarga muslim oleh Jama‟ah Tabligh di kalangan Wanita 

yang sudah pernah khûrûj fî sabîlillâh (keluar di jalan Allah) dengan 

tertib dan rutin setiap 3 bulan sekali selama 3 hari, setiap 1 tahun sekali 

selama 10-15 hari, setiap 3 tahun sekali selama 40 hari, dan 
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meningkatkan pengorbanan keluar di jalan Allah selama 2 bulan 

menuju negara India, dan Pakistan (IP). 

3. Gerakan dakwah Jama‟ah Tabligh di kalangan wanita dalam pembinaan 

keluarga muslim yang di adopsi dari berbagai materi dakwah (maddah) 

yang telah disampaikan ketika keluar di jalan Allah Swt, diantaranya : 

pentingnya mewujudkan seorang wanita yang memiliki kepribadian 

„abidah, ‘alimah, murabbiyah, da’iyah, khadimah, dan zahidah dengan 

indikator-indikator sebagai berikut : Muslimah dan kecintaanya kepada 

ilmu, muslimah dan ketaatan serta ketundukannya kepada perintah 

Allah dan Rasul-Nya, muslimah dan cintanya kepada Allah dan Rasul-

Nya serta tanggung jawab terhadap agama Allah, muslimah dan 

pendidikan anak-anaknya, muslimah dan kecintaanya kepada akhirat 

serta kezuhudan terhadap dunia, muslimah dan ketaatanya kepada 

suami. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana gerakan dakwah Jama‟ah Tabligh di kalangan wanita dalam 

pembinaan keluarga muslim di Kota Bandar Lampung? 

2. Apa materi dakwah Jama‟ah Tabligh di kalangan wanita dalam 

pembinaan keluarga Muslim di Kota Bandar Lampung? 

3. Apa saja faktor kendala gerakan dakwah Jama‟ah Tabligh dikalangan 

wanita dalam pembinaan keluarga muslim di Kota Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan & Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui gerakan dakwah Jama‟ah Tabligh di kalangan 

wanita dalam pembinaan keluarga muslim di Kota Bandar 

Lampung. 
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b. Untuk mengetahui materi dakwah Jama‟ah Tabligh di kalangan 

wanita dalam pembinaan keluarga muslim di Kota Bandar 

Lampung. 

c. Untuk mengetahui faktor kendala gerakan dakwah Jama‟ah Tabligh 

dikalangan wanita dalam pembinaan keluarga muslim di Kota 

Bandar Lampung 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi bagi pihak pihak yang menangani permasalahan keluarga, 

dalam pembinaan keluarga muslim. Gerakan dakwah yang dilakukan 

Jama‟ah Tabligh bisa digunakan sebagai acuan untuk membentuk teori 

baru dalam pembinaan keluarga muslim dengan melibatkan wanita 

sebagai pelopor pembinaan keluarga di rumah. Hasil penelitian ini juga 

dapat digunakan sebagai tambahan khasanah pengetahuan, atau sebagai 

bahan kajian ilmiah tentang pembinaan keluarga yang di awali oleh 

wanita. Memberi arahan materi dakwah dalam pembinaan wanita dan 

keluarga, dan terakhir adalah faktor yang menghambat atau menjadi 

kendala dalam gerakan dakwah Jama‟ah Tabligh di kalangan wanita 

dalam pembinaan keluarga muslim. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara tidak langsung bermanfaat untuk mengarahkan 

wanita, dan pembinaan keluarga secara bertahap-tahap dimulai dari 

memperbaiki pribadi wanita tersebut dengan keluar di jalan Allah 

(khûrûj fî sabîlillâh), pembinaan terhadap anak, sampai pada akhlak 

seorang wanita terhadap pasangannya (suami). Selain itu, data ini 

diharapkan mampu memberi pelajaran bagi seluruh tatanan kehidupan 

berkeluarga di masyarakat.  
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F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai gerakan dakwah Jama‟ah Tabligh di kalangan wanita 

dalam Pembinaan Keluarga belum pernah diteliti sebelumnya. Namun ada 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan Jama‟ah Tabligh, diantaranya adalah : 

1. Skripsi yang disusun oleh saudara Irkham Ma‟ruf Muflikin, dari Prodi 

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dengan judul “Kemunculan Gerakan Keagamaan Jama‟ah 

Tabligh (Studi terhadap Jama‟ah Tabligh di Desa Kerincing, 

Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang)”
11

. Tulisan tersebut disusun 

dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-

kualitatif. Secara garis besar, penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa latar belakang munculnya gerakan keagamaan Jama‟ah Tabligh 

serta ekspresi keagamaannya di Desa Kerincing Kecamatan Secang 

Kabupaten Magelang dikarenakan adanya deprivasi
12

 yang terjadi pada 

tokoh maupun pengikutnya. Sedangkan faktor laten yang menjadi latar 

belakang munculnya gerakan Jama‟ah Tabligh dikarenakan adanya 

pandangan terhadap pemurnian (tankhih), pandangan terhadap sistem 

yang diidealisasikan, dan sikap terhadap Barat. Sedangkan ekspresi 

keagamaan Jama‟ah Tabligh di markas Kerincing meliputi ijtima‟, 

pertemuan halaqah dan khurûj fî sabîlillâh. Penelitian ini tentunya 

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Jika 

penelitan saudara Irkham berhenti sampai aspek latar belakang 

munculnya gerakan keagamaan Jama‟ah Tabligh. Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan penulis pada aspek pembinaan keluarga muslim. 

                                                           
11

 Irkham Ma‟ruf Muflikin, Kemunculan Gerakan Keagamaan Jama’ah Tabligh (Studi 

terhadap Jama’ah Tabligh di Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang), Program 

Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2012) 
12

 Deprivasi adalah perasaan terampas yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang 

oleh kelompok yang menjadi acuan (reference group), para pelaku deprivasi jarak antara harapan 

dan dengan nilai kemampuan yang dimilikinya. Lihat dalam buku Syarifudin Jurdi, Sosiologi 

Islam dan Masyarakat Modern, Teori Fakta dan Aksi Sosial, (Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, 2010), h. 141 
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2. Khusniati Rofi‟ah, Dakwah Jama’ah Tabligh & Eksistensisnya di Mata 

Masyarakat, (Ponorogo : STAIN Press, 2010), Cet. Ke-1. Penelitian ini 

merupakan karya ilmiah berbentuk skripsi yang dijadikan buku. 

Penelitian ini bersifat Kualitatif, dan jenis penelitian lapangan yang 

dilakukan di Ponorogo. Dalam buku ini dijelaskan tentang tindak 

tanduk Jama‟ah Tabligh dan eksistensinya di masyarakat, dengan 

metode khûrûj fî sabîlillâh. Tanggapan masyarakat terhadap metode 

yang dilakukan Jama‟ah Tabligh beragam, respon positif bahwa 

Jama‟ah Tabligh mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah, dan 

mengamalkan sunnah Rasul-Nya. Dan respon negatif, bahwa Jama‟ah 

Tabligh dianggap aliran atau gerakan dakwah yang baru muncul di 

masyarakat. Perbandingan dengan penelitian penulis adalah penelitian 

ini lebih umum, hanya melihat sejauh mana respon masyarakat terhadap 

gerakan dakwah Jama‟ah Tabligh dan Eksistensinya, namun dalam 

penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan gerakan dakwah Jama‟ah 

Tabligh di kalangan wanita dalam membina keluarga, yang lingkupnya 

lebih kecil dibandingkan masyarakat. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Haris Mahdi, dari Universitas Brawijaya 

Malang dengan judul “Interaksi Sosial Jama‟ah Tabligh d Kota Malang 

(Studi tentang Interaksi Sosial Jama‟ah Tabligh di Masjid Pelma dan 

Ponpes Jaami‟urrahman Malang)".
13

 Penelitian yang dilaksanakan 

selama 10 bulan ini menggunakan metode penelitian dengan 

pendekatan survey-deskriptif dengan unit analisis individu. 

Penelitiannya mendeskripsikan interaksi social Jama‟ah Tabligh di Kota 

Malang. Penelitian ini mempunyai perbedaan yang signifikan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pada penelitian ini hanya 

menjelaskan secara umum poin-poin interaksi social dari Jama‟ah 

Tabligh, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih 

                                                           
13

 Haris Mahdi, Interaksi Sosial Jama’ah Tabligh di Kota Malang (Studi tentang Interaksi 

Sosial jama’ah Tabligh di Masjid Pelma dan Ponpes Jami’urrahman Malang), Uniersitas 

Brawijaya Malang [tt]  
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spesifik pada aspek keluarga Jama‟ah Tabligh yang ditinggalkan orang 

tuanya (suami-isteri) untuk melakukan kegiatan khurûj fî sabîlillâh. 

4. Jhony Ardi, Skripsi tahun 1999,  pada Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Raden Intan Lampung. 

Peran Jama’ah Tabligh dalam Membangun Ukhuwah Islamiyah di 

Kelurahan Kampung Baru, Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian 

yang bersifat kualitatif, dan jenis penelitian lapangan (field reaseach), 

dalam penelitan ini lebih menekankan pada peranan Jama‟ah Tabligh 

dalam mempererat hubungan silaturahmi antar sesama muslim, dengan 

cara mendatangi saudara muslim (silaturahmi) dari rumah ke rumah, 

lalu mengajak untuk bersama memakmurkan masjid dan bersama-sama 

taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mempererat  ukhuwah Islamiyah 

antara sesama muslim. Sedangkan penelitian yang penulis buat adalah 

mengacu pada pembinaan yang di lakukan oleh Jama‟ah Tabligh dalam 

membina wanita sebagai perintis agama dalam keluarga.  

5. Imam Mahali, mahasiswa Pasca Sarjana (PPs) IAIN Raden Intan 

Lampung tahun 2013, Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam. 

Tesis yang berjudul Khûrûj Fî sabîlillâh Studi Kasus Metode Dakwah 

Jama’ah Tabligh Dalam Pengembangan Masyarakat Islam. Penelitian 

ini menyimpulkan bahwa khûrûj fî sabîlillâh merupakan metode 

dakwah utama Jama‟ah Tabligh, dikembangkan menjadi beberapa 

metode dakwah, dan metode dakwah khûrûj merupakan metode ijtihadi 

yang digunakan pada enam prinsip da’wah al-khûrûj untuk 

pengembangan masyarakat Islam pada aspek intelekrual, spiritual, dan 

kultural (ekonomi) mereka untuk membentuk kesalehan pribadi dan 

sosial. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah tentang gerakan 

dakwah Jama‟ah Tabligh yang terfokus pada pembinaan keluarga, 

menggunakan materi dakwah (maddah) yang telah dipersiapkan oleh 

Jama‟ah Tabligh yang khûrûj bersama pasangan yang hakiki (isteri), 

dengan membentuk wanita menjadi ‘alimah, ‘abidah,murobbiyah, 

da’iyah, khadimah, zahidah. 
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G. Kerangka Fikir 

Allah Swt telah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yang besar kepada 

hamba-hamba-Nya dan nikmat termanis setelah iman adalah keharmonisan 

keluarga. Baiti jannati (rumahku surgaku) merupakan term yang sering dipakai 

dalam menempuh kehidupan berkeluarga dan dalam pembinaan keluarga 

muslim.
14

 Seorang Ibu ibarat guru dalam keluarga. Ibu yang mengurus semua 

urusan rumah tangga. Sementara ayah adalah seorang mujahid dan pencari rezki 

pada keluarga.
15

 Dalam menanggapi berbagai perubahan zaman dan 

perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan di berbagai bidang. Seorang 

muslimah dalam sejati yang tidak tercemari dengan berbagai akulturasi dari 

berbagai budaya yang ada.  

Muslimah sejati adalah wanita yang meyakini Allah Swt sebagai Rabb-Nya, 

Muhammad Saw sebagai Nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Apabila 

diuraikan lebih spesifik lagi adalah sebagai berikut
16

 : 

Pertama, Muslimah sejati ialah wanita yang selalu bersemangat menuntu 

ilmu, semangat dalam mengamalkan ilmunya, dan semangat dalam mengajak 

orang lain agar mengamalkan ilmunya, sehingga terlihat pada ucapannya, 

amalannya, dan sikapnya.
17

 

Kedua, muslimah sejati ialah wanita yang memiliki ketaqwaan, 

kekhusyu‟an, selalu beribadah, dan selalu manjaga kewajiban-kewajibannya. 

Selalu istiqomah dalam amal-amal shalihnya, menjauhi perkara-perkara yang 

diharamkan-Nya, dan selalu waspada terhadap yang dilarang-Nya semata-mata 

karena takut kepada kemurkaan Allah dan takut akan pedihnya adzab Allah.
18

 

Ketiga, muslimah sejati adalah wanita yang sangat mencintai Allah Swt dan 

Rasul-Nya serta mentaati setiap perintah Allah dan Rasul-Nya. Dia rela 

mengorbankan dirinya, hartanya, dan anak-anaknya serta apa saja yang 

                                                           
14

 Maulana Muhammad Ubaidillah, Keutamaan Masturah, Usaha Dakwah di Kalangan 

Wanita Menurut Petunjuk Sunnah, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2010), Cet. Ke-1, h. iii 
15

 Ibid, h. iii  
16

Op.Cit., Musthafa Sayani, Kemulian Wanita Shalihah..., h. 4 
17

 Musthafa Sayani, Kemulian Wanita Shalihah..., Ibid., h. 4 
18

 Lo.Cit 
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dimilikinya demi menolong agama Allah dan Rasul-Nya agar tegak di muka 

Bumi.
19

 

Keempat, muslimah sejati ialah wanita yang selalu mendidik anak-anaknya 

agar menaati Allah Swt dan Rasul-Nya, mengajarkan kepada mereka Aqidah 

(keimanan) yang benar, menamkan ke dalam jiwa mereka kecintaan kepada Allah 

dan Rasul-Nya, serta menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat dan 

akhlak-akhlak tercela.
20

 

Kelima, muslimah sejati ialah wanita yang selalu teguh bagaikan gunung 

dalam menghadapi berbagai ujian dan kesusahan dalam kehidupan dunia. Tidak 

pernah goyah hatinya katika menghadapi berbagai kesusahan dan kesulitan dunia, 

dan selalu zuhud terhadap dunia. Keimanan tertanam di dalam hatinya, sehingga 

selalu mengharapkan pahala dari Allah atas setiap musibah yang menimpanya.
21

 

Keenam, muslimah sejati ialah wanita yang selalu mentaati suaminya. Dia 

selalu bersikap lembut dan kasih sayang kepada suaminya, mengajaknya kepada 

hal-hal yang baik, dan selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan suaminya. 

Selalu menjadi berbaikti kepada suaminya, menjadi patner dan pembantu 

suaminya dalam pengamalan dan perjuangan agama.
22

 

Ketujuh, muslimah sejati ialah wanita yang jika suami memandangnya, 

maka dia dapat menyenangkannya dengan keindahan kata-kata dan senyumannya. 

Jika suami menyuruhnya maka mentaatinya, dan jika suami sedang pergi maka 

dapat menjaga dirinya, harta suaminya dan anak-anaknya.
23

 

Dari berbagai keterangan diatas mengenai siapa sebenarnya seorang 

muslimah itu, maka dalam gerakan dakwah yang di lakukan ileh Jama‟ah Tabligh 

terhadap wanita dalam pembinaan keluarga muslim adalah dengan mengajak 

wanita yang sudah menjadi mahram hakikinya (isteri) untuk keluar di jalan Allah. 

Tujuan wanita diajak untuk keluar di jalan Allah (khûrûj fî sabîlillâh) adalah
24

 : 

                                                           
19

 Lo.Cit 
20

 Lo.cit 
21

 Ibid., h. 5 
22 Lo.Cit  
23

 Lo.Cit 
24

 Maulana Muhammad Manshur, Keutamaan Masturah..., Op.cit., h. 11 



18 
 

1. Menjaga Shalat lima waktu, dengan khusyu (konsentrasi batin) dan 

khudu’ (merendahkan diri dihadapan Allah). Maksudnya, wanita 

hendaknya mendirikan shalat pada awal waktu, di rumah dan 

berjamaah. 

2. Menghidupkan ta’lim wa ta’lum. Walaupun di rumah tetap harus 

menghidupkan ta’lim bersama keluarga. 

3. Mengerjakan dzikir pagi dan petang, dan membaca Al-qur‟an. 

Sebaiknya wanita menghiasi dirinya dengan memperbanyak dzikir dan 

membaca Al-Qur‟an. 

4. Mendidik anak secara Islami. Para ibu hendaknya mendidik anak-

anaknya dengan cara Rasulullah Saw. 

5. Menjaga hijab dan hidup sederhana. Maksudnya, apabila berpergian 

hendaknya selalu menjaga hijab dan di dampingi mahramnya. Dalam 

kehidupan sehari-hari hendaknya sederhana, jangan berfoya-foya atau 

boros. 

6. Menganjurkan mahram atau suaminya untuk khûrûj fî sabîlillâh. Jika 

ada keluarga atau teman wanita yang berkunjung ke rumahnya untuk 

suatu keperluan, maka dangan kasih sayang, cinta, mahabbah dan 

hikmah mengarahkan mereka untuk mengamalkan agama, supaya 

membuat ta’lim di rumah dan mendorongsuami atau lelaki untuk khûrûj 

fî sabîlillâh. 

Gerakan dakwah Jama‟ah Tabligh di kalangan wanita dengan metode khûrûj 

fî sabîlillâh dengan tertib waktu sebagai berikut
25

 : 

1. Jama‟ah masturah tiga hari : lelaki pernah khûrûj selama tiga hari, 

wanita pernah hadir dalam ijtima’ atau ta’lim masturah. Amir jama‟ah 

masturah tiga hari : pernah khûrûj selama 40 hari dan pernah menjadi 

amir. 

2. Jama‟ah masturah 10-15 hari : pasangan suami isteri tersebut pernah 

khûrûj masturah tiga hari minimal sebanyak tiga kali. Amir jama‟ah 10-

                                                           
25

 Maulana Muhammad Manshur, Keutamaan Masturah..., Ibid., h. 12 
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15 hari : pernah khûrûj 40 hari dan pengalaman khûrûj masturah selama 

10-15 hari. 

3. Jama‟ah masturah 40 hari dalam negeri dan negara tetangga : pernah 

khûrûj empat bulan, khûrûj masturah 15 hari atau lima kali khûrûj 

masturah 3 hari dan di periksa (di-tafakud) oleh syura Indonesia. 

4. Jama‟ah masturah dua bulan ke India, Pakistan : pernah khuru 

masturah 15 hari atau 40 hari, di periksa oleh syura Indonesia, dan 

mendaptkan persetujuan syura Nizamuddin (India). 

Khûrûj dilakukan dengan mahram hakiki, bagi jama‟ah maturah tiga hari 

adalah isteri, anak wanita, dan saudara wanita, sedangkan untuk Jama‟ah 

masturah lebih dari tiga hari, mahram haqiqinya hanyalah isteri.
26

 

Seluruh tujuan diatas adalah salah satu bentuk langkah konkret yang 

dilakukan oleh Jama‟ah Tabligh di kalangan wanita dalam Pembinaan Keluarga. 

Target usaha masturah secara umumnya adalah agar para wanita dapat 

menghidupkan agama secara sempurna di dalam rumah dan mendorong para 

lelaki mahramnya agar dapat menghidupkan agama secara sempurna di luar 

rumah. Sedangkan target khusus nya adalah
27

 : 

1. Menjadi da’iyah  

Agar para wanita menjadi da’iyah dan merasa turut bertanggung jawab 

atas tegaknya agama secara sempurna di seluruh alam, meneruskan kerja 

Nabi Saw yaitu mengajak manusia kepada Allah. 

2. Menjadi ‘abidah  

Agar para wanita menyibukkan dirinya dengan beribadah di dalam 

rumahnya, berkeingingan kuat untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

menjadikan rumahnya seperti masjid. 

3. Menjadi ‘alimah  

Agar para wanita bergairah kepada ilmu dan menghidupkan suasana 

belajar dan mengajr di dalam rumah (ta’lim wa ta’alum ), sehingga tidak 

ada kejahilan agama di dalam rumah orang-orang Islam. 

                                                           
26

 Ibid., h. 12 
27

 Ibid., h. 17 
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4. Menjadi murabbiyah 

Agar seorang wanita berperan menjadi madrasatul ula (sekolah 

pertama) bagi ahli keluarga, menjadi sosok pendidik bagi anak-anaknya di 

dalam rumah, sehingga lahir dari keluarga muslim anak-anak yang shalih-

shalihah, hafidz-hafidzah dan alim-alimah. 

5. Menjadi khadimah  

Agar wanita dapat melayani suami dan ahli keluarga dengan sebaik-

baiknya, senantiasa menunaikan hak orang lain sehingga timbul kasih 

sayang dan akhlak yang agung pada penghuni Al-qur‟an. 

6. Menjadi zahidah  

Agar para wanita bisa menyederhanakan keperluan hidupnya dan 

mengarahkan kesibukannya kepada kesibukan agama. 

Diantara target umum dan khusus gerakan dakwah Jama‟ah Tabligh di 

kalangan wanita (masturah) dalam pembinaan keluarga muslim, adapun materi 

dakwah (maddah) yang disampaikan selama program khûrûj adalah sebagai 

berikut : 

1. Dalam membentuk muslimah yang ‘alimah meteri dakwah yang 

disampaikan ketika khûrûj yaitu : 

a. Kepentingan menuntut ilmu agama,  

b. Tujuan dan niat menuntu ilmu agama,  

c. Keutamaan seorang yang berilmu (‘alimah) dan keutamaan 

menuntut ilmu agama,  

d. Ilmu yang wajib dipelajari seorang muslimah, dan  

e. Adab-adab muslimah dalam menuntut ilmu.  

1) Taqwa,  

2) Menuntut ilmu dari mahramnya,  

3) Menggunakan hijab atau penghalang dengan yang bukan 

mahramnya, dan berniat untuk mengamalkan dan 

menyampaikan. 

2. Dalam membentuk muslimah yang „abidah, maddah yang digunakan 

adalah :  
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a. Kewajiban menaati seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya,  

b. Rumah adalah tempat terbaik bagi muslimah untuk beribadah dan 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

1) Menjaga shalat lima waktu 

2) Kepentingan menjaga shalat lima waktu 

3) Tertib shalat berjama‟ah bagi muslimah 

4) Menjaga ibadah shaum 

a) Perintah dan keutamaan shaum ramadhan 

b) Beberapa ketentuan shaum bagi muslimah 

c) Menjaga tilawah Al-Qur‟an 

d) Menjaga dzikir tasbihat pagi dan petang 

e) Menjaga shalat-shalat sunnah dan nafil (tambahan) 

f) Menjaga adab-adab sunnah dalam melakukan aktifitas 

hidup sehari-hari. 

5) Menjaga aurat dan hijab 

a) Pengertian aurat 

b) Kewajiban menutup aurat 

c) Perintah memakai jilbab/hijab 

d) Perbedaan antara jilbab/hijab dan satr (penutup aurat). 

e) Pergaulan muslimah sejati 

f) Penjelasan tentang mahram dan bukan mahram 

g) Etika pergaulan muslimah 

6) Kisah-kisah mengenai ketaatan kaum wanita kepada perintah 

Allah dan Rasul-Nya 

a) Pernikahan Zainab r.ha dengan Zaid bin Haritsah ra. 

b) Kisah Zulaibib ra. melamar soerang wanita Anshar 

3. Dalam membentuk da’iyah, muslimah yang memiliki cinta kepada 

Allah dan Rasul-Nya serta tanggung jawabnya terhadap agama Allah : 

a. Mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segalanya 

b. Tanggung jawab seorang muslimah terhadap agama. 

1) Kepentingan dakwah bagi muslimah 
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2) Kewajiban dakwah dan amar ma‟ruf nahi mungkar bagi 

muslimah 

3) Keutamaan dakwah dan amar ma‟ruf nahi mungkar 

4) Tujuan diadakannya dakwah 

5) Sasaran dakwah seorang da’iyah  

6) Adab-adab dalam melaksanakan dakwah 

c. Kisah-kisah kaum wanita dalam perjuangan agama Allah 

1) Kisah wanita dari Bani Dinar 

2) Kisah Ummu Sa‟ad r.ha 

3) Kisah Ummu Sulaim r.ha 

4. Dalam membentuk murabbiyah, muslimah sejati yang peduli terhadap 

pendidikan agama anak-anaknya 

a. Kepentingan mendidik anak 

b. Kewajiban mendidik anak 

c. Peranan ibu muslimah dalam pendidikan anak 

d. Proses awal pendidikan anak 

1) Amalan ketika mengandung 

2) Sikap dan adab ketika mengandung 

3) Sikap dan adab ketika melahirkan dan setelahnya 

4) Sikap dan adab ketika ibu menyusui anaknya 

e. Memulai pendidikan anak 

1) Pengaruh sikap orang tua terhadap anak 

2) Ketika anak mulai berbicara 

3) Ketika anak berusia empat tahun 

4) Ketika anak berusia tujuh tahun 

5) Ketika anak berusia 10 tahun 

6) Ketika anak berusia 12 tahun hingga dewasa 

7) Pendidikan akhlak dan adab 

5. Membentuk muslimah menjadi zahidah, seorang wanita yang cinta 

kepada Akhirat serta kezuhudannya terhadap dunia. 

a. Senantiasa takut kepada Allah 
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b. Sederhana dalam hal pakaian dan urusan rumah tangga 

c. Sederhana dalam hal tempat tinggal 

d. Senantiasa haus dan semangat terhadap amal kebaikan. 

6. Terakhir adalah membentuk muslimah menjadi khadimah, wanita yang 

memiliki rasa ketaatan kepada suami dan melayani suami dengan 

ketaatan. 

a. Memenuhi hak-hak suami 

1) Menjaga ketaatan kepada suami 

2) Menjaga kehormatan 

3) Menjaga harta suami 

4) Menjaga lisan 

b. Mengingatkan suami dalam hal ketaatan 

c. Mendorong dan membantu suami dalam mengamalkan dan 

meperjuangkan agama.  

Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa dalam pelaksanaan gerakan 

dakwah Jama‟ah Tabligh di kalangan wanita dalam pembinaan keluarga muslim 

di kota Bandar Lampung meliputi dua hal penting : 

1. Gerakan Dakwah Jama‟ah Tabligh di Kalangan wanita dalam 

pembinaan keluarga muslim dengan cara khûrûj fî sabîlillâh. 

2. Gerakan Dakwah Jama‟ah Tabligh menyampaikan beberapa materi 

dakwah yang berkaitan dengan pembinaan keluarga yang tertuju pada 

wanita. 

Untuk mempermudah dalam memahami alaur pikir tentang gerakan dakwah 

Jama‟ah Tabligh di kalangan wanita dalam pembinaan keluarga muslim di Kota 

Bandar Lampung perlu adanya alur pemikiran dalam penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut : 
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KERANGKA FIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memebentuk Muslimah Sejati : 

1. Semangat menuntu ilmu 

2. Taqwa dan khusyu dalam beribadah 

3. Cinta Allah dan Rasulnya  

4. Mendidik anak secara Islami 

5. Sabar, tegar, teguh dalam menerima 

ujian. 

 

 

Indikator tersebut akan diperoleh 

melalui gerakan dakwah Jama‟ah 

Tabligh di Kalangan Wanita dengan 

menggunakan metode Khurûj fî 

sabilîllâh. 

Kegiatan Ketika Khurûj fî sabilîllâh 

diantaranya : 

1. Ceramah Agama (bayan masturah) 

dengan materi berkaitan dengan 

pembinaan wanita. 

2. Mudzakarah sesama wanita 

berkaitan dengan cara mendidik anak 

secara islami, dan adab-adab 

keseharian. 

3. Ta‟lim, mengenai keutamaan 

(fadhilah amal) dalam beramal 

shalih. 

Dengan tertib waktu yang telah 

ditentukan yaitu, 3 hari, 10-15 hari, dan 

40 hari. 

Hal-hal yang ditekankan bagi wanita 

saat dilakukannya program Khurûj fî 

sabîlîllâh, yaitu: 

1. Menjaga sholat lima waktu di awal 

waktu dengan khusyu‟ dan khudhu. 

2. Membuat ta‟lim di rumah. 

3. Menjaga dzikir pagi dan sore. 

4. Menganjurkan suaminya untuk 

Khurûj fî sabilîllâh. 

5. Menjaga hijab dan senantiasa 

belajar hidup sederhana 

6. Mendidik anak secara islami 

Beberapa hal diatas merupakan 

indikator untuk mewujudkan pembinaan 

keluarga muslim.  

Materi pembinaan keluarga muslim yang 

di sampaikan selama mengikuti program 

Khurûj fî sabilîllâh, adalah : 

1. Mangenai kepentingan menuntut 

ilmu, tujuan dan niat menuntut ilmu, 

keutamaan seorang „alimah dan 

keutamaan menuntut ilmu. 

2. Mengenai kewajiban mentaati 

seluruh perintah Allah dan Rasul 

Nya, rumah sebagai tempat ibadah, 

menjaga aurat dan hijab, dan 

bagaimana pergaulan muslimah 

sejati. 

3. Mengenai kepentingan dakwah bagi 

muslimah, tujuan dilakukannya 

dakwah, dan sasaran dakwah seorang 

wanita. 

4. Mengenai kepentingan mendidik 

anak. 

5. Mengenai pola hidup sederhana 

dalam hal pakaian, urusan rumah 

tangga, tempat tinggal. 

6. Mengenai ketaatan kepada suami.  

Terbentuklah wanita yang memiliki sifat : 

Da’iyah, Zahidah, ‘Alimah, Murobiyyah, 

Khadimah, ‘Abidah 




