
 
 

 
 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Penyajian Data 

1. Gerakan Dakwah Jama’ah Tabligh di Kota Bandar Lampung 

a. Sejarah Berkembangnya Jama’ah Tabligh di Kota Bandar Lampung 

Awal munculnya Jama’ah Tabligh di Kota Bandar Lampung pada 

tahun 1980 adalah di Masjid Al-Abror di Jalan Pemuda, Kampung Sawah, 

Bandar Lampung. Dimulai dari kedatangan Jama’ah Tabligh bersasal dari 

India. Ketika Jama’ah merasakan disintegrasi karena Bandar Lampung 

belum dapat menerima mereka dengan lapang dada. Oleh sebab itu 

Jama’ah tersebut mencari orang India yang tinggal di Bandar Lampung, 

ditemuilah seorang Bendahara Masjid Jami Al-Abror yaitu H. P. Biran dan 

diterima dengan senang hati, bahkan beliau mempersilahkan masjid 

tersebut dijadikan pusat gerakan dakwah Jama’ah Tabligh di Kota Bandar 

Lampung.
1
  

Pada tahun 1981 beberapa Jama’ah datang dari Jakarta, salah satunya 

adalah yang sekarang menjadi Syuro Jama’ah Tabligh di Indonesia Pak 

Cecep, dan Muslihuddin menuju Masjid Istiqomah, masjid dekat Masjid 

Jami’ Al-Abror. Perkembangan Jama’ah Tabligh di Masjid Jami’ Al-

Abror sampai pada tahun 1985, dilanjutkan di Masjid Asy-Syifa pada 

tahun 1987, lalu pindah lagi pusat dakwah Jama’ah Tabligh ke Masjid 

Baitul Hikmah 1989 di gang Cengkeh dekat Universitas Negeri Lampung, 

Gedong Meneng.
2
 Namun, setelah beberapa tokoh di Bandar Lampung 

seperti Syamsudin Thohir
3
 sebagai ketua penerangan agama MUI Provinsi 

Lampung, beliau menganjurkan untuk membuat masjelis bayan ke Islamic 

Senter Lampung. Jadi, bentuk penggunaan Islamic Senter hanya sebatas 

                                                           
1
 Suroso Said, Penanggung Jawab Jama’ah Tabligh, wawancara pada tanggal 21 Maret 

2016  
2
 Ibid.,  

3
 Syamsudin Thohir, Penerangan Agama, MUI Provinsi Lampung pada tahun 1989  
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kegiatan mingguan, dan kegiatan harian dilaksanakan di masjid Asy-Syifa 

pada tahun 1987, dan pada 1989 di masjid Baitul Hikmah.  

Beberapa sebab mulai dipindahkan kegiatan dakwah Jama’ah Tabligh 

di Islamic Senter Lampung, karena jika digunakan untuk ber-I’tikaf masjid 

tersebut tidak memiliki fasilitas yang cukup baik bagi kegiatan tersebut, 

seperti MCK dan lain-lain.  

Dan terkahir pada tahun 2001 seorang alim bernama Ami Ali Hajar 

mewakafkan tanahnya seluas 6 ha. yang beralamatkan di Desa Hajimena 

dan pada bulan Juni 2002 tepatnya pada tanggal 14 Juni 2002 didirikan 

Yayasan Pondok Pesantren yang diberi nama Yayasan Pondok Pesantren 

Tarbiyyatul Ummah Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an dan Alim Al-

Kirom, dengan akta notaris No. 4 Tanggal 14 Juni 2002 yang berlokasi di 

jalan R. Gunung Kampung Kebon Bibit Desa Hajimena.
4
 

Pengagas gerakan dakwah yang lainnya antara lain, Asnawi, dan 

Asmir
5
, beliau tinggal di depan Masjid Al-Abror, tepat disamping rel 

kereta api.
6
 Jama’ah Tabligh berkembang begitu pesatnya, kendati gerakan 

dakwah ini adalah gerakan pendatang (gerakan transnasional) yang 

berasal dari mazhab Hanafi, yaitu  negera India, Pakistan, dan Bangladesh. 

Namun meskipun Jama’ah Tabligh merupakan gerakan pendetang 

perkembangan dakwah gerakan (harakah) ini dalam dua decade terakhir 

begitu menggurita.
7
 Hampir tidak ada kota di Indonesia yang belum 

tersentuh oleh dakwah mereka. Tanda kebesaran dan keluasaan 

pengeruhnya sudah ditunjukan pada saat mengadakan “pertemuan antar 

kawasan” (Ijtima kawasan) Lampung-Bengkulu 14-16 September 2014 di 

                                                           
4
 Khoiruddin, Skripsi,  Peran Jama’ah Tabligh di Pondok Pesantren Al-Kirom Hajimena 

Natar, Lampung Selatan dalam meningkatkan ketaatan dan ketaqwaan masyarakat, (IAIN Raden 

Intan Lampung : Skripsi, 2013), h. 37 
5
 Utsman, Anggota Jama’ah Tabligh, wawancara pada tanggal 14 Maret 2016 

6
 Jamaluddin Tauhid, Anggota Jama’ah Tabligh, wawancara pada tanggal 14 Maret 2016 

7
 Ibnu Satyahadi, Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluar  Jama’’ah Tabligh, (Yogyakarta 

: Skripsi, 2014), h. 2 
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Masjid Jami’ Kebon Bibit Hajimena Natar, Lampung Selatan yang 

dihadiri oleh umat Islam berjumlah 12.000 (dua belas ribu) orang.
8
  

b. Perkembangan Jama’ah Tabligh di Kota Bandar Lampung 

Perkembangan Jama’ah Tabligh berkembang seiring dengan berbagai 

ujian yang dirasakan anggotanya, dengan mengorbankan waktu, harta, dari 

di jalan Allah untuk mendakwahkan agama. Berdasarkan data yang 

dihimpun oleh tim data markas Jama’ah Tabligh di Provinsi Lampung, 

yang beralamat di Masjid Jami’ Kebun Bibit, Hajimena, Natar, Lampung 

Selatan, menghimpun ada 4 zone
9
, dan 14 holaqoh

10
 yang berada di Kota 

Bandar Lampung.  

Data pada bulan Oktober 2015, dan akan di usahakan selama dua tahun 

kedepan (2015-2017) telah dihimpun total anggota Jama’ah Tabligh atau 

yang sering mereka sebut dengan sebutan pekerja dakwah atau ahbab 

(teman) berjumlah 7.139 orang. Seluruh jumlah ini di bagi menjadi 

beberapa bagian sesuai dengan tingkat pengorbanan khurûj, yang sudah 

pernah berangkat selama 4 bulan IPB (India, Pakistan, dan Bangladesh) 

berjumlah  1.976 orang, yang pernah keluar empat bulan dalam negeri 

berjumlah 1.976 orang, yang pernah keluar 40 hari total 4.132 orang, dan 

yang istiqomah keluar 40 hari setiap tahun berjumlah 2.078 orang (dari 

total 4.132 orang), ulama yang pernah keluar selama satu tahun berjumlah 

319 orang dan ulama yang istiqomah keluar 40 hari setiap tahun berjumlah 

200 orang.  

 Data masturah di Kota Bandar Lampung menunjukan pasangan yang 

sudah melaksanakan khurûj masturah selama, 10-15 hari 271, 40 hari 56 

pasang. Diantara jumlah jama’ah masturah yang sudah pernah khurûj 

masturah terdapat pasangan yang istiqomah keluar setiap bulan 3 hari yang 

berjumlah 207 pasang, 40 hari berjumlah 18 pasang.    

                                                           
8
 Data Kegiatan Ijtima’ Kawasan Lampung Bengkulu, Khoroni (penanggung jawab data 

markas Jama’ah Tabligh Provinsi Lampung, wawancara 16 Februari 2016 
9
 Zone adalah wilayah dakwah yang meliputi beberapa kecamatan 

10
 Holaqoh adalah wilayah dakwah yang meliputi satu kecamatan 
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Sedangkan jumlah data orang-orang yang pernah khurûj dengan 

pasangannnya (khurûj masturah) istiqomah dan sudah pernah keluar 10-15 

hari masturah. Dengan table sebagai berikut: 

 

 Tabel 3.1 Data Masturah 10-15 Hari (Istiqomah)
11

 

No. Zone Holaqoh Jumlah (pasang) 

1. 5 

Kemiling 9 

Langkapura 3 

TKB (Tanjung Karang Timur) 6 

Labuhan Ratu 9 

2. 6 

TKP (Tanjung Karang Pusat) 4 

TKT (Tanjung Karang Timur) 7 

Enggal 2 

3. 9 

Raja Basa 9 

Tanjung Seneng 11 

Sukarame 8 

Sukabumi 2 

 Jumlah 70 

 

c. Kondisi Sosial Jama’ah Tabligh di Kota Bandar Lampung  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan menggunakan 

teori yang di susun oleh Marion J. Levy, memetakan beberapa fungsi 

keluarga yang penulis kolaborasikan dengan kondisi Jama’ah Tabligh 

sebagai berikut : 

                                                           
11

 Istiqomah maksudnya adalah pasangan khuruj masturah setiap setahun sekali 10-15 

hari. Data Jord (pertemuan) Maturat di Kota Bandar Lampung, Khoironi, Penanggung Jawab 

Masturah, Markas Masjid Jami’ Kebon Bibit, Hajimena, Lampung Selatan. (Tanggal 16 Februari 

2016) 
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No

. 

Pasangan 
Anak & Alamat 

Suami  Isteri 

1.   
H. Zaibar Tanjung  

(54 th)  
Sutikhat (49 th) 

a. M. Tsabit (24 th)  

b. Dwita Citra (18 th) 

Blok D5. No. 6, Pondok 

Permata Biru, Sukarame 

2.  
Akhmad Baidowi  

(52 th) 
Erwana (50 th) 

a. Raisa Maharani (22 th) 

b. Reivan Dwi Akhmadi 

(20 th) 

c. Akhmad Rizalul Fikri 

(15 th)  

Blok C13. No. 29, Pondok 

Permata Biru, Sukarame 

3.  
Firmansyah Y. 

Alfian (46 th) 

Santi Ulfianti (43 

th) 

a. Novi R. Marenisa (17 

th) 

b. Audre N. (16 th) 

c. Rafli A. Fazi (11 th) 

Jln. Pembangungan G, No. 

17 

4.  Himeldi (40 th) Yuniar (38 th) 

a. Aliya (15 th) 

b. As Syifa (11 th) 

c. M. Ar Royan (5 th) 

Jln. Pulau Sabesi, Komplek 

Pasar Tempel, Sukarame 

5.  
Agus Ansori  

(39 th) 
Ida Maulida (38 th)  

a. Nazwa Mauli Syifa (9 

th) 

b. Rahes Febrian Maulana 

(6 th) 

Jln. Pulau Sabesi, Perum 

Indah Sejahtera 4, Blok G 

10. 

6.  
Zeni Hidayat (35 

th) 
Sri Suhartini (40 th) 

a. M. Zeny Hidayat (14 

th) 
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Tabel 3.2 Kondisi Sosial Jama’ah Tabligh 

 

b. M. Zaid Atha Al 

Hidayah (3 th) 

Perum Korpri, Blok H, No. 

15 

7.  
Utsman Efendi (50 

th) 
Emi Harita (50 th) 

a. Werli (29 Th) 

b. Wenti (27 Th) 

c. Nur Fauziah (25 Th) 

d. Uswatun Hasanah (23 

Th) 

e. Khadijah Nafisah (13 

Th) 

Jln.Pulau Sabesi, Komplek 

Pasar Tempel, Sukarame 

8.  
Dian Kusuma 

Salendra (30 th)  

Indah Setiawati (28 

th) 

a. M. Hafidz (3 th) 

Jln. Pulau Damar, 

Sukarame 

9.  Tugio (56 th) 
Purwati Ningsih 

(50 th) 

a. Eka (32 th) 

b. Panca Martinah (16 th) 

Jln. Pulau Damar, 

Sukarame 

10.  Bonar (50 th) 

a. Khodijah (39 th) 

b. Khumairoh (31 

th) 

a. Farhan (12 th) 

b. Fadhel (10 th) 

c. Naura (8 th) 

d. Fatan (2 th) 

e. Fadhi (1 th) 

f. Fadhlan (1 th) 

Perumahan Rupi, Blok A, 

No. 5 
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Dari sepuluh pasangan yang penulis jadikan informan atau responden 

dalam penelitian ini diantaranya H. Zaibar Tanjung (54 th) dan Sutikhat, 

S.Pt (49), Akhmad Baidowi, S.Pd (52 th) dan Erwana (50 th), Firmansyah 

Y. Alfian (46 th) dan Santi Ulfianti (43 th), Himeldi (40 th) dan Yuniar 

(38 th), Agus Ansori (39 th) dan Ida Maulida (38 th), Zeni Hidayat (35 th) 

dan Sri Suhartini (40 th), Utsman Efendi (50 th) dan Emi Harita (50 th), 

Dian Kusuma Salendra (30 th) dan Indah Setiawati (28 th), Tugio (56 th) 

dan Purwati Ningsih (50 th), Bonar (50 th) dan kedua isterinya Khodijah 

(39 th) Khumairoh (31 th).  

Dalam table diatas menunjukan tingkat usia yang sudah dewasa dan 

matang, dimana rata-rata usia suami adalah 45 th berdasarkan perhitungan. 

Dan rata-rata umur isteri adalah 41 th. Dengan demikian keadaan Jama’ah 

Tabligh memang sudah mencapai usia matang ketika berdakwah.  

Pada beberapa kondisi keluarga diatas memiliki jumlah anak yang 

relative sedikit dan ada pula yang memiliki anak yang banyak, seperti 

pasangan Bonar dan Khadijah, Khumairoh, dengan kondisi seperti ini 

tidak memungkinkan mereka khurûj tanpa memikirkan kondisi anak yang 

relative masih di bawah umur (baligh). Bagi pasangan yang sudah 

memiliki anak yang berumur remaja memungkinkan untuk dapat khurûj, 

seperti pasangan H. Zaibar Tanjug, Utsman Efendi, Tugio, Akhmad 

Baidowi, dan Himeldi. Kondisi ini membuat suatu posisi dimana pasangan 

Jama’ah Tabligh tidak perlu menitipkan anaknya kepada anggota keluarga 

yang lain, karena anak-anak telah mencapai usia remaja bahkan dewasa. 

Namun, keadaan yang tidak memungkinkan untuk pasangan yang 

memiliki anak dibawah umur (belum baligh) membuat persepsi berbeda, 

pasangan tersebut menitipkan anak mereka kepada anggota keluarga yang 

lain (Kakek, Nenek, Paman, Bibi) sebagai amanah. 

Bentuk kepedulian pasangan yang akan khurûj kepada anak adalah 

dengan mencukupi kebutuhan mereka, dan memberikan nasihat agar 

belajar untuk tawakal hanya kepada Allah, belajar mandiri dan 
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menyakinkan kepada si anak bahwa ini hanya program sementara, yang di 

kemudian hari akan digantikan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. 

Selain memberikan nasihat terhadap anak yang ditinggalkan, penulis 

mendapatkan beberapa informasi bahwa nasihat juga diberikan kepada 

anggota keluarga yang lain untuk meluangkan waktu membimbing, 

melindungi dan mengayomi anak-anak yang telah dewasa ketika di tinggal 

khurûj. Bentuk kepedulian yang terus dibina oleh setiap individu Jama’ah 

Tabligh atau sering mereka sebut dengan nusroh (menolong) anggota 

keluarga yang ditinggalkan khurûj dimulai setiap minggu sekali, dengan 

bermusyawarah siapa yang akan mendatangi keluarga yang ditinggalkan 

selama khurûj. Bentuk nusroh ini dilakukan oleh anggota Jama’ah Tabligh 

yang lain disertai isteri mereka. Ketika keluarga yang ditinggalkan khurûj 

masturah, maka nusroh yang dilakukan dengan mendatangi anak-anak 

yang ditinggalkan khurûj.  

Berbagai bentuk kepedulian diperlihatkan oleh pasangan yang nusroh, 

dengan menganggap mereka seperti keluarga sendiri, dan jika ada 

keperluan atau kebutuhan yang sifatnya urgen atau penting, maka akan 

dipenuhi, karena mereka beranggapan siapa yang menolong keluarga yang 

ditinggalkan khurûj maka akan mendapatkan pahala yang sama. Hal ini 

adalah landasan eratnya hubungan social antara anggota satu dengan 

lainnya, biasanya seseorang tidak memiliki rasa simpati dan empati jika itu 

bukan lah bagian dari keluarga, namun berbeda dengan Jama’ah Tabligh, 

siapapun orang nya, jika dia melaksanakan dakwah bersama mereka maka 

dianggap sebagai bagian dari keluarga. 

d. Kondisi Ekonomi Jama’ah Tabligh 

Di bawah ini merupakan data ekonomi yang penulis himpun dari 

wawancara dan observasi di lapangan berdasarkan pekerjaan dan 

penghasilan dengan kalkulasi perbulan nya, sebagai berikut : 
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No. 
Pasangan 

Penghasilan / Bulan 
Suami / Pekerjaan Isteri / Pekerjaan 

1. 

H. Zaibar Tanjung (54 

Th) 

Direktur PT. Bayu 

Jalasgara 

Sutikhat (49 th) 

Pemilik Yayasan Pelita 

Khoiru Ummah 

a. Suami : 20 jt / 

bulan 

b. Isteri : 3 jt / 

bulan 

2.  
Akhmad Baidowi (52 th) 

PNS 

Erwana (50 th) 

PNS 

a. Suami : 5 jt / 

bulan 

b. Isteri : 2 jt / 

bulan 

3.  

Firmansyah Y. Alfian (46 

th) 

Rektor IBI Darmajaya, 

Pengusaha 

Santi Ulfianti (43 th) 

Pengusaha  

a. Suami : 30 jt / 

bulan 

b. Isteri : 5 jt / 

bulan 

4.  
Himeldi (40 th)  

Wiraswasta 

Yuniar (38 th) 

IRT 

a. Suami : 2 jt / 

bulan 

b. Isteri : - 

5.  
Agus Ansori (39 th) 

Wiraswasta 

Ida Maulida (38 th) 

IRT 

a. Suami : 15 jt / 

bulan 

b. Isteri : - 

6.  
Zeni Hidayat (35 th) 

Wiraswasta  

Sri Suhartini (40 th) 

IRT 

a. Suami : 5 jt / bln 

b. Isteri : - 

7.  
Utsman Efendi (50 th) 

Wiraswasta 

Emi Harita (50 th) 

IRT 

a. Suami : 2 jt / 

bulan 

b. Isteri : - 

8.  

Dian Kusuma Salendra 

(30 th)  

PNS 

Indah Setiawati (28 th) 

IRT 

a. Suami : 6 jt / 

bulan 

b. Isteri : - 

9.  
Tugio (56 th)  

Wiraswasta 

Purwati Ningsih (50 th) 

IRT 

a. Suami : 5 jt / 

bulan 
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b. Isteri : - 

10.  
Bonar (50 th)  

Karyawan Swasta 

Khodijah (39 th) 

Khumairoh (31 th) 

IRT 

a. Suami : 20  jt / 

Bulan 

b. Isteri : - 

Tabel 3.3 Kondisi Ekonomi Jama’ah Tabligh 

Pada table diatas dapat diperhatikan bahwa keadaan ekonomi pasangan 

Jama’ah Tabligh memang diatas rata-rata, bahkan ada yang kalangan atas, 

seperti H. Zaibar Tanjung adalah seorang direktur disalah satu perusahaan 

di Bandar Lampung, hal ini tidak akan menghambat dia jika akan 

melaksanakan khurûj ke berbagai Negara. Namun berbeda dengan 

pasangan lain yang ekonomi mereka berada pada rata-rata keluarga yang 

berpenghasilah menengah. Seperti pasangan Himeldi, Utsman mereka 

dapat saja terhambat karena keadaan ekonomi. Namun, setiap penulis 

mewawancarai setiap pasangan Jama’ah Tabligh, mereka selalu berdalih 

yang dapat memberangkatkan dakwah ke berbagai Negara dan untuk 

menafkahi keluarga bukanlah dengan harta (mal) tetapi dengan amal. 

Bentuk tawakal seperti ini memang sudah menjadi ciri khas Jama’ah 

Tabligh, menganggap semua hal didunia ini adalah dalam genggaman 

Allah.  

e. Kondisi Keagamaan Jama’ah Tabligh 

Tabel di bawah ini menunjukan kualitas dan kuantitas amalan agama 

sehari-hari yang dilaksanakan oleh anggota Jama’ah tabligh dan keluarga 

(termasuk isteri dan anak). Dengan mengacu pada wawancara yang penulis 

himpun amalan keagamaan Jama’ah Tabligh dan keluarga di gambarkan 

sebagai berikut : 

No. Amalan Keagamaan 
Keluarga Ket. 

(Keluarga) Suami Isteri Anak 

1.  Sholat Fardhu tepat waktu       1-10 

2.  Sholat Sunnah dan Nafil       1-10 

3.  Dzikir pagi dan petang       1-10 
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4.  Tilawah Al-Qur’an       1-10 

5.  Ta’lim (Masjid/Rumah)       1-10 

6.  Musyawarah (Masjid/Rumah)       1-10 

7.  Khurûj fî sabîlillâh       1-10 

8.  Sunnah dan Adab-Adab       1-10 

Tabel 3.4 Kondisi Keagamaan Jama’ah Tabligh 

Pada table ini akan disajikan data keagamaan keluarga Jama’ah 

Tabligh berdasarkan pedoman wawancara yang penulis buat dan 

berdsarkan amalan harian yang dikerjakan oleh keluarga Jama’ah Tabligh. 

Pada table tersebut di jelaskan bentuk ketaatan pada keluarga Jama’ah 

Tabligh adalah berkaitan dengan sholat tepat waktu, berjama’ah untuk 

laki-laki, sholat sunnah dan nafil (tambahan) seperti tahajjud, tobat, witir, 

dhuha, isyroq, dan sholat rawatib, menjaga dzikir pagi dan petang yang 

biasa diamalkan oleh setiap keluarga Jama’ah Tabligh adalah membaca 

“subhanallah wal hamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar” 100 kali, 

sholawat 100 kali, dan membaca “lailaha illa anta subhanaka inni kuntu 

minadzholimin”, tilawah al-Qur’an, ta’lim fadhail a’mal, dan musyawarah 

harian, terakhir adalah khurûj.  

f. Program-program Dakwah Jama’ah Tabligh di Kalangan Wanita 

Program masturah adalah usaha uang sangat halus, maka program 

yang akan dilaksanakan harus dibuat oleh para suami yang memahami 

ta’biat seorang isteri. Biasanya sebelum jama’ah masturah diberangkatkan, 

diadakan tafakud (persiapan) kepada para suami bersama-sama wanita-

wanita mereka. Dalam satu jama’ah masturah harus ada pasangan suami 

isteri yang berpengalaman khurûj masturah minimal selama 15 hari. 

Pasangan suami isteri yang berpengalaman khurûj masturah selama 25 

atau 40 hari membawa tiga orang baru yang belum berpengalaman dalam 

khurûj masturah, tetapi setidaknya tiga orang tersebut sudah pernah nusrah 

jama’ah yang datang ke muhalla-nya atau pernah hadir dalam ta’lim 

pekanan (mingguan). Bagi mereka yang akan khurûj masturah ke India 
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dan Pakistan atau Bangladesh, harus mempunyai pengalaman khurûj 

minimal 15 hari.  

1) Program Masturat Ketika Khurûj 

Contoh bentuk program masturah adalah sebagai berikut: 

06-00 – 06.30  : Majlis Tajwid al-Qur’an dalam beberapa halaqah, 

disesuaikan dengan kemahiran ahli jama’ah. 

06.15 – 07.15  : Mudzakarah enam sifat sahabat oleh jama’ah 

wanita, tetapi sekali waktu boleh dilakukan oleh 

jama’ah lelaki. 

07.15 – 07.30 : Musyawarah program yang dilakukan oleh 

jama’ah lelaki. 

07.45 – 09.00 : Adab-adab dan targhib ta’lim 

09.00 – 09.40  : Ta’lim kitab Fahadhail A’mal 

09.40 – 10.10 : Mudzakarah enam sifat sahabat 

10.10 – 11.15 : Bayan oleh seorang dari jama’ah lelaki, dan 

tasykil, ikhtilat, dan dakwah infiradi (sendiri) 

12.00 : Persiapan Zhuhur, dan shalat Zhuhur (jadwal 

disesuaikan). 

13.00 : Makan siang 

14.00 – 14.10 : Adab-adab dan targhib ta’lim 

14.10 – 14.40 : Ta’lim kitab Fadhail A’mal 

14.40 – 15.10 : Shalat Ashar (waktu shalat dapat berubah sesuai 

jadwal di daerah masing-masing) 

15.10 – 15.30 : Mudzakarah tentang adab-adab yang sebelumnya 

telah ditentukan oleh jama’ah lelaki 

15.30 : Mudzakarah enam sifat sahabat 

16.30 – 17.30 : Bayan oleh seseorang dari jama’ah lelaki. 

17.30 : Ikhtilat, tasykil, ikram, dan dakwah infiradi yang 

dilakukan oleh jama’ah wanita. 

18.00 : Persiapan shalat maghrib, shalat maghrib (jadwal 

menyesuaikan) 
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19.00 – 19.30 : mudzakarah tentang adab-adab yang telah di 

tentukan oleh jama’ah lelaki, misalnya tentang cara 

mendidik anak secara Islami dan menghidupkan 

agama di dalam rumah. 

19.30 : Persiapan shalat Isya, shalat Isya (jadwal 

disesuaikan) 

20.00 : Mudzakarah adab-adab tidur, adab istinja, atau 

makan, targhib (motifasi) tentang pentingnya 

tahajjud, ta’lim akhir. 

21.00 : Makan malam 

21.30 : Memadamkan lampu dan tidur 

04.00 : Bangun tidur dan menyalakan lampu. 

04.30 : Persiapan shalat Shubuh, shalat Shubuh 

Ket. Program yang tersebut diatas hanyalah contoh, tidak baku dan 

dapat disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing daerah atau 

Negara. 

2) Ta’lim Pekanan (Mingguan) Muhalla 

Target dari pengadaan ta’lim mingguan muhalla adalah agar wanita 

disekitar rumah masturat mendapat suasana dan ada kesadaran akan 

usaha dakwah. Adapun yang disampaikan saat ta’lim mingguan 

muhalla adalah : (1) Pembacaan Kitab Fadhail A’mal, (2) Holaqoh Al-

Qur’an, (3) jika memungkinkan diberi bayan (ceramah) yang 

disampaikan oleh lelaki yang sudah berpengalaman khurûj masturah 

10-15 hari. 

3) Ta’lim Rumah Harian 

Ta’lim rumah harian merupakan target dakwah di kalangan wanita, 

dalam ta’lim rumah ini yang menyampaikan bergantian baik suami, 

isteri, anak dan anggota keluarga yang lain. Isi program dalam ta’lim 

rumah harian adalah 5 point : (1) Musyawarah, (2) ta’lim kitabi, (3) 

Holaqoh Al-Qur’an, (4) mudzakarah enam sifat sahabat, (5) dan 
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terakhir di motifasi untuk meluangkan waktu keluar di jalan Allah 

(tasykil). 

B. Analisis Data 

1. Gerakan Dakwah Jama’ah Tabligh di Kalangan Wanita dalam Pembinan 

Keluarga Muslim 

a. Gerakan Jama’ah Tabligh  

Dalam perkembangannya Jama’ah Tabligh merupakan gerakan 

dakwah berdasarkan teori tentang karakteristik gerakan dakwah yang 

dikemukakan oleh Fatih Yakan, diantaranya: 

1) Murni dan autentik (dzatiyyah), yakni autentik sebagai panggilan 

Tuhan, dalam dakwahnya Jama’ah Tabligh berorintasi pada 

pengamalan agama secara kaffah, dengan materi dakwah yang 

hanya berkutat kepada materi Ketuhanan dan amal shalih. Bentuk 

ajakan untuk mengenal Tuhan secara utuh dan sempurna, dalam 

setiap majelis yang dibuat (bayan) maka para da’i Jama’ah 

Tabligh mengajak untuk mengenal Allah, bahwa Allah khaliq 

(Maha Pencipta), malik (Maha Memiliki), raziq (Pemberi Rizki), 

sami’ (Maha Mendengar), basir (Maha Mendengar), âlim (Maha 

Mengetahui). Tidak pernah ditemukan Jama’ah Tabligh mengajak 

untuk mendukung golongan atau organisasi tertentu. 

2) Mendorong kemajuan (taqaddumiyah), yakni kemajuan yang 

tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Dalam hal ini 

Jama’ah Tabligh memiliki peran yang fleksibel, selain berbekal 

materi dakwah yang hanya berkutat dalam ketauhidan dan amal 

shalih,  dan dengan metode dakwah tradisional mereka, mereka 

dapat  menembus berbagai negara di dunia, terutama di Indonesia. 

Meskipun Jama’ah Tabligh merupakan gerakan Trans Nasional 

atau gerakan yang berasal dari negara lain. Jama’ah Tabligh 

menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dengan menggunakan 

dasar pemikiran mereka, yang berasal dari enam sifat sahabat 

yang mereka himpun, yaitu sifat ke lima ikromul muslimin. 
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Dengan sifat tersebut setiap individu Jama’ah Tabligh 

menganggap setiap diri memiliki hak yang sama seperti orang 

lain, menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri, dan 

mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Hal ini lah 

yang menjadi salah satu sebab berkembangnya gerakan dakwah 

Jama’ah Tabligh. 

3) Universal (syamilahi) mencakup semua aspek kehidupan, 

memadukan tiga sistem hidup (manhaj al hayat) yang terdiri dari 

tiga D, yaitu Din (agama), Dunya (dunia), dan Daulah 

(pemerintahan negara). Jama’ah Tabligh merupakan Jama’ah 

yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, dimulai dari 

masyarakat awam sampai kalangan alim Ulama, dari kalangan 

kelas bawah dan kelas atas, dari mulai orang kota sampai orang 

desa, hal ini menunjukan begitu universal Jama’ah Tabligh dalam 

berdakwah. Jama’ah Tabligh memandang persatuan dan 

membentuk suatu Jama’ah yang dapat menyesuaikan dengan 

kondisi budaya setempat. Dan memandang sistem hidup sebagai 

tertib hidup yang harus dijalani, seperti yang dikatakan Fatih 

Yakan yaitu berupa agama (din), Jama’ah Tabligh menilai agama 

sebagai pokok yang paling mulia, dengan berpandangan bahwa 

setelah mengenalkan manusia kepada Allah Swt., selanjutnya 

mengenalkan manusia kepada agama, dan mengamalkan bentuk 

peribadahan dengan sempurna. Selanjutnya dunia (dunya) dalam 

pandangan Jama’ah Tabligh dunia memiliki keterkaitan dan 

hubungan dengan hari kemudian (akhirat), karena seluruh 

perbuatan manusia di dunia akan memberikan efek baik dan 

buruk di akhirat. Dan terakhir adalah daulah (pemerintah), 

Jama’ah Tabligh juga menjadikan pemerintahan sebagai poros 

dakwah mereka, namun berbeda dengan gerakan dakwah lainnya 

yang cenderung membuat suatu partai politik, tetapi menjadikan 

setiap pegawai pemerintahan sebagai da’i Jama’ah Tabligh. 
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4) Menekankan prinsip-prinsip agama yang luhur dan menjauhkan 

diri dari perbedaan mazhab. Meskipun perkembangan Jama’ah 

Tabligh berasal dari masyoritas penganut mazhab Hanafi (yaitu 

negara India) akan tetapi dalam perkembangan dakwahnya 

Jama’ah Tabligh tidak membahas perbedaan mazhab dalam fiqih 

(hukum syariat). Jama’ah Tabligh menjunjung tinggi nilai 

uluhiyah (tauhid) dan menjauhkan diri dari perbedaan pendapat 

para ulama (khilafiyyah). Jargon dakwah mereka adalah dengan 

da’wah illallah (mengajak kepada Allah) maka seluruh perbedaan 

akan bersatu, bukan mengajak kepada selain Allah, begitu pula 

mengajak kepada organisasi tertentu atau partai tertentu. 

Setelah seluruh teori dan data diperoleh, dapat di analisis bahwa 

Jama’ah Tabligh merupakan salah satu gerakan dakah transnasional yang 

berkembang diberbagai Negara, terutama di Indonesia. Gerakan dakwah 

Jama’ah Tabligh dalam dakwahnya lebih menekankan pada gerakan dari 

pada wacana seperti yang dilakukan harakah dakwah yang lain, seperti 

Ikhwanul Muslimin, Nahdatul Ulama, Muhammadiyyah, Hizbut Tahrir 

Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) dan Wahabi.  

Menurut Hasan al-Qattany dalam pembagian orientasi total (islah) 

harakah dakwah menjadi beberapa bagian, dan Jama’ah Tabligh 

merupakan harakah dakwah yang menggunakan orientasi total (islah) pada 

aspek kehidupan social diantaranya islah al-fard (individu), dengan 

menggunakan metode khurûj fî sabîlillâh dengan waktu yang telah 

ditentukan, islah al-usrah (keluarga) dengan mengadakan bentuk dakwah, 

ta’lim wa ta’lum, dzikir ibadah, dan khidmat, islah al-mujtama’ 

(masyarakat) dengan mengadakan bayan (ceramah agama) tentang 

pentingnya iman dan amal shalih, lalu mengajak untuk berdakwah dengan 

waktu yang telah ditentukan (4 bulan, 40 hari, 3 hari).  

Namun bekum sampai pada tahapan orientasi pengembangan Negara 

(islah ad-daulah), karena Jama’ah Tabligh memiliki ciri khas bila 

berdakwah tidak membicarakan masalah politik dan khilafiyyah. 
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Sedangkan menurut Ibrahim al-Ja’bari dakwah harakah sebagai 

paradigma yang memadukan dimensi pemikiran (konepssional) dan 

pergerakan (praktikal). Jama’ah Tabligh dalam pemikiran gerakannya 

berlandaskan pada iman dan amal shalih, seluruh materi dakwah (maddah) 

yang disampaikan hanya berkutat pada iman dan amal shalih, cerita para 

Nabi dan Rasul, cerita para Sahabat, dan keadaan alam akhirat, sedangkan 

pergerakan yang dilakukan dengan cara pengorbanan harta, diri, dan waktu 

untuk berdakah kesegala penjuru daerah, mendatangi umat Islam dari 

rumah ke rumah. 

Dari segi kebahasaan kata harakah sendiri dapat diartikan dengan 

gerakan, dalam hal ini perpindahan dari suatu tempat atau kondisi ke 

tempat kondisi lainnya, Jama’ah Tabligh diuntungkan dengan bentuk 

gerakan berpindah dari masjid ke masjid, dari daerah ke daerah yang 

berbeda, baik perbedaan suku, kebangsaan, ras, agama (SARA).   

Bagi pendukung manhaj dakwah pergerakan paradigma dakwah yang 

digunakan adalah terciptanya sistem hidup (manhaj hayah). Jama’ah 

Tabligh meyakini manhaj hayyah yang dilakukannya adalah dengan 

meniru-niru kehidupan Nabi Saw dan para Sahabar ra. atau yang sering 

dikatakan oleh mereka da’wah illa minhaj nubuwwah (dakwah dengan 

cara kenabian). 

Fatih Yakan mendeskripsikan suatu harakah dakwah dalam sistem 

kehidupan mulai dari social sampai politik. Menghubungkan bahwa 

Negara memiliki hubungan dengan dakwah harakah yang dilaksanakan, 

namun berbeda dengan yang dilakukan Jama’ah Tabligh di permukaan. 

Ketika awal usaha dakwah dimulai tahun 1928, Maulana Muhammad Ilyaz 

al-Kandahlawi melihat berbagai kerusakan mulai di tubuh kerajaan dan 

pemerintahan bernegara, beliau mencari jalan keluar akan semua 

kerusakan moral terutama di daerah beliau sendiri di daerah bernama 

Mewat. Setelah beberapa waktu akhirnya beliau menemukan cara 

memperbaiki keadaan umat dengan cara meniru dakwah cara kenabian, 

yaitu membuat suatu jama’ah yang dipimpin oleh seorang amir 
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(pemimpin) untuk berdakwah kekampung tetangga dengan niat islah 

(perbaiki) diri, dan kini usaha tersebut berkembang diberbagai Negara di 

dunia.  

Yusuf Qardawy menambahkan, Negara dalam sistem perpolitikan 

bukanlah sesuatu yang lain dari agama. Agama dan sistem politik 

merupakan suatu kesatuan utuh (al-Niam al-Ilahi as-Syamil). Namun, 

harakah dakwah Jama’ah Tabligh tetap berpatokan terhadap dakwah tanpa 

politik yang mereka yakini, dengan asumsi jika seluruh ummat dapat 

memahami hakikat keimanan dan amal shalih yang sempurna (kaffah) 

maka bentuk pemerintahan dan seluruh aspek dalam kahidupan bernegara 

akan tercipta dengan teratur. Melanjutkan pendapat Yusuf Qordawy 

Negara yang memiliki pemahaman sekuler adalah Negara yang 

memisahkan antara agama (dakwah) dari kehidupan bernegara. 

Melalui cara pandang ini dakwah harakah menurut Ulama asal Mesir 

ini bermaksud untuk menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya 

peraturan dalam kehidupan. Kehidupan yang meliputi kehidupan pribadi 

(al-ahwal al-syakhsyiyyah), tetapi kehidupan bermasyarakat (al-ahwal al-

ijtima’iyyah), dan kehidupan bernegara (al-ahwal ad-dauliyyah). Dalam 

konsep dakwah harakah yang dikembangkan Jama’ah Tabligh bentuk 

kolaborasi antara dakwah dan Negara, atau antara syariat dan Negara, 

dapat di toleransi. Karena dalam pandangan dakwah Jama’ah Tabligh 

mentaati segala bentuk peraturan pemerintahan dalam bernegara adalah 

wajib (wa ulil amri minkum) selagi tidak melanggar hukum Allah dan 

Rasul-Nya.  

Dengan pandangan seperti ini, harakah dakwah dapat diterima di 

semua bentuk kepemimpinan Negara, bahkan pada beberapa Negara 

konflik (Israel, Thailand (Patani), Rusia, dll) gerakan dakwah Jama’ah 

Tabligh dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Bentuk pertentangan 

terhadap pola pemerintahan sangat dihindari oleh setiap individu Jama’ah 

Tabligh atau yang lebih sering meraka sebut dengan sebutan ahbab 

(teman). 
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Pada lain kesempatan beberapa anggota Jama’ah Tabligh bisa 

menembus gedung putih dan bertemu dengan berbagai petinggi Negara 

adidaya terebut, untuk menjawab beberpa pertanyaan tujuan apa dibalik 

gerakan ini dan siapa yang menjadi penanggung jawab atau donatur dari 

setiap individu Jama’ah Tabligh yang berdakwah ke berbagai Negara. Hal 

ini dijawab dengan lugas dan halus dalam gerakan dakwah ini seutuhnya 

hanya mengenalkan dan mengajak manusia kepada Allah, dan 

permasalahan biaya ditanggung oleeh setiap individu yang berdakwah.  

Melalui cara ini maka klarifikasi gerakan Jama’ah Tabligh membangun 

masyarakat Islam (al-mujtama’ al-Islamy) dengan ciri dakwah yang lemah 

lembut, hikmah dan tanpa kekerasan. Ciri dakwah yang menggunakan 

kekerasan atau landasan sistem jahiliyah atau lebih dominan kepada 

undang-undang buatan manusia (al-qanan al-wad’iyyahlah al-ardiyyah), 

inilah cikal bakal masyarakat jahiliyyah (al-mujtama’ al-jahily) hal ini di 

kemukakan oleh Sayyid Quthub secara gamblang. 

Bahkan menurut Sayyid Quthub, gerakan yang terbaik dan belum ada 

padanannya adalah gerakan yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw, 

oleh sebab itu perlu diwujudkan suatu gerakan dakwah yang memiliki 

kesadaran tauhid sebagai asas pengembangan masyarakat, kebangkitan 

intelektual, dan ekonomi. Dan menjadikan islam sebagai imperative 

(kewajiban) untuk mewujudkan pemerintahan Islam. Berbeda dengan 

Jama’ah Tabligh yang menyandarkan pilihan kepada Allah sebagai Raja 

yang merajai setiap hati manusia, dan perkara hidayah yang hanya Allah 

yang berhak memberikannya. Dengan landasan tauhid yang meniru 

ketaatan para Sahabat ra. Jama’ah Tabligh memiliki dasar landasan yang 

kuat untuk berdakwah. Di dalam perjalanan para Sahabat merintangi 

berbagai bentuk pemerintahan dan peraturan di masyarakat yang majemuk 

membuat Jama’ah Tabligh tidak pernah berhenti meniru-niru dakwah yang 

dilakukan para Sahabat Rasulullah Saw.  

Yang lebih membedakan antara gerakan dakwah yang dilakukan 

Jama’ah Tabligh dengan berbagai harakah dakwah lainnya di dunia adalah 
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pada pandangan bahwa setiap individu ataupun kelompok yang 

menghalangi terbentuknya pemerintahan Islam dan penerapan syariat 

Islam adalah kaum yang layak untuk di tumpas (diperangi). 

Betolak belakang dengan faham yang beredar pada setiap indvidu 

Jama’ah Tabligh bahwa siapa saja memiliki  hak yang sama untuk 

mendapatkan hidayah baik itu muslim ataupun non muslim, baik yang 

mendukung terbentuknya syariat Islam maupun yang menolak, mereka 

memiliki hak yang sama untuk memasuki Surga Allah Swt.   

Dalam perkembangan untuk membentuk suatu gerakan dakwah di 

perlukan beberapa tahap yang mesti dilaksanakan, seperti yang dilakukan 

oleh Ikhwanul Muslimin, dengan tahapan pembinaan (tarbiyyah), 

pelatihan (liqo), pengorganisasian (tanzim), kemudian membentuk 

distingtif (mufassalah) dengan harakah lain agar tercipta pemisahan. 

Dalam harakah dakwah Jama’ah Tabligh bentuk distingtif ini berlangsung 

tanpa direncanakan. Karena dakwah Jama’ah Tabligh meleburkan berbagai 

pemahaman, pandangan fiqih, dan status social, yang mereka tanamkan 

adalah niat untuk berdakwah, hal ini lah yang menjadi tolak ukur Jama’ah 

Tabligh. Dengan semboyan ”banyak berkorban maka akan banyak 

pemahaman, sedikit berkorban maka akan sedikit pula pemahaman yang 

didapatkan”.  

Dalam berberapa jurnal internasional diantaranya yang di terbitkan 

oleh Stratfor “20 Years of Global Intelligence” dengan Judul Tablighi 

Jamaat : An Inderct Line to Terrorism. Di dalam jurnal ini dijelaskan 

bahwa perkembangan Jama’ah Tabligh sejak tahun 1927 di Mewat, India 

mengalami berbagai peningkatan. Sebelum berkembang kebeberapa 

bagian benua di dunia, Jama’ah Tabligh hanya berkutat di sekitar benua 

Asia Selatan (India, Pakistan, Bangladesh).  

Masih melanjutkan pernyataan dalam jurnal tersebut diatas, dalam 

kurun waktu dua decade, Jama’ah Tabligh berhasil berjalan di Asia 

Selatan. Dengan dipimpin oleh Maulana Yusuf, Putra Maulana Ilyaz 

sebagai amir/pemimpin yang kedua, gerakan ini mulai mengembangkan 
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aktifitasnya pada tahun 1946 dan dalam waktu 20 tahun, penyebarannya 

telah mencapai Asia Barat Daya dan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan 

Amerika Utara. Meskipun Negara pertama yang berhasil dijangkau 

Tabligh adalah Amerika Serikat, tapi focus utama mereka adalah Britania 

Raya, yang mengacu pada populasi padat orang Asia Selatan disana yang 

tiba pada tahun 1960-an dan 1970-an. 

Perkembangan yang membuat kagum berbagai harakah dakwah ialah 

ketika Jama’ah Tabligh membuat markaz dakwah di Dewsbury, West 

Yorkshire, di United Kingdom (UK). Dan dalam jurnal tersebut 

menyebutkan lembaga Federasi Amerika (FBI) mengkalkulasikan ada 

sekitar 50.000 orang terasosiasi dengan Jama’ah Tabligh, yang dihimpun 

dari berbagai Negara bagian United States, yaitu California, Texas, dan 

New York (Masjid Al-Falah berada di Corona Area of Queens, NY).  

Dalam sudut pandang karakteristik dakwah gerakan mediskripsikan 

pada tiga kekuatan, yaitu kekuatan akidah dan iman, kekuatan persatuan 

dan ikatan kaum muslimin (quwwât at-waddâh wa at-tarabbûth), dan 

kekuatan jihad (quwwat al jihâd). Jika dipadukan dengan apa yang telah 

dirumuskan oleh Jama’ah Tabligh dengan enam asas yang mereka 

landaskan pada para Sahabat Rasulullah Saw, diantaranya yakin kepada 

kalimat Thayyibah (lailahâ ilallâh muhammadar rasûlullâh), sholat 

dengan khusyu dan khudu, memiliki ilmu dan senantiasa berdzikir, 

ikromul muslimîn (memuliakan sesama muslim), tashihun niyah 

(meluruskan niat), dan berdakwah, bertabligh, serta khurûj (keluar) di jalan 

Allah sebagai bentuk jihad mereka. Semua asas diatas menghantarkan 

Jama’ah Tabligh pada suatu wadah harakah dakwah. 

Namun, sedikit berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Fatih 

Yakan, bahwa, selalin bentuk kemurnian dan keautentikan (dzâtiyyâh), 

menjunjung tinggi nilai moralitas, dan universal (syamilâhi), memadukan 

tiga sistem hidup atau manhaj al-hayat, dengan tiga D (din : agama, dunya 

: dunia, daulah : pemerintahan). Sedangkan menurut Sayyid Quthub 

menekankan ciri gerakan dakwah pada aksi (lakin yubni ummâh) dari pada 
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wacana (la yuqim falsafatan). Dan beliau menambahkan dakwah bukan 

saja tugas individual namun tugas kolektif seluruh muslim. Demikian hal 

nya dengan apa yang diterapkan Jama’ah Tabligh dalam harakah dakwah 

nya, setiap muslim di beri kesempatan yang sama untuk menyampaikan 

agama dengan dasar ballighu ani walau’ayah (sampaikanlah dariku walau 

satu ayat), hal ini lah yang menekankan pendiri harakah dakwah Jama’ah 

Tabligh sering mengatakan kepada para da’I dalam setiap ceramah agama 

yang disampaiakan, yaitu : Aye Musalmano! Musalman bano’ (dalam 

bahasa Urdu) yang artinya “wahai ummat muslim! Jadilah muslim yang 

kaffah (menunaikan semua rukun dan syari’ah seperti yang dicontohkan 

Rasulullah dan para Sahabat)”. 

Dalam pembentukan da’i dakwah gerakan perlu ditanamkan beberapa 

aspek kedalam diri individu muslim, diantaranya Allâhu muqshadunâ 

(Allah tujuan kita), Al-Qur’an immamunâ (Al-Qur’an imam kita), wa 

sunnah sabîlinâ (sunnah nabi jalan kita), dan al-mautu fî sabîlillâh 

amanunâ (mati syahid harapan kita). Hal ini lah yang menjadi dasar 

kekuatan dan ketekunan para aktifis dakwah gerakan.   

Berdasarkan penelitian yang penulis himpun Jama’ah Tabligh 

merupakan suatu gerakan dakwah dan bukan merupakan organisasi atau 

golongan tertentu dalam Islam. 

b. Gerakan Jama’ah Tabligh di Kalangan Wanita  

Dalam peneletian ini penulis telah menghimpun beberapa hal tentang 

Gerakan Dakwah Jama’ah Tabligh di kalangan wanita, diantaranya : 

1) Metode Khurûj fî sabîlillâh 

Metode ini belum pernah dilakukan oleh bebagai bentuk organisasi 

di kalangan wanita maupun organisasi islam. Metode dakwah dengan 

mengajak isteri atau mahram untuk berdakwah dengan cara keluar di 

jalan Allah (khurûj fî sabîlillâh) dengan waktu yang telah mereka 

tentukan, untuk Jama’ah lelaki tinggal dan menetap di masjid, 

sedangkan wanitanya tinggal dirumah sekitar masjid yang telah 

ditentukan dan dipersiapkan oleh Jama’ah Tabligh. Metode khurûj fî 
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sabîlillâh dikalangan wanita disebut dengan khurûj fî sabîlillâh 

mastûrah, waktu dakwah dikalangan wanita adalah 3 hari setiap 3 

bulan, 10-15 hari setiap satu tahun, 40 hari setiap 3 tahun, dan seumur 

hidup pasangan tersebut minimal sudah pernah 2 bulan menuju India 

Pakistan (IP). Rumah yang dijadikan tempat khurûj sebelumnya 

dipersiapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu :  

a) Pintu untuk Jama’ah Wanita dan untuk Jama’ah laki-laki,  

b) Kain hijab (penutup) antara ruangan wanita dan lelaki. 

c) Ruangan tidur bagi Jama’ah Wanita 

d) Kamar mandi terpisah dengan wc dan tempat berwudhu. 

e) Mengosongkan rumah dari laki-laki, hanya wanita yang berada 

di dalam rumah. 

Selain bentuk masa juga terdapat kegiatan-kegiatan ketika khurûj 

masturah, diantaranya : 

a) Ta’lim menggunakan kitab fadhilah amal, sedekah, haji dan 

hikayat para sahabat. 

b) Dzikir (tasbihat, shalawat, dan istighfar) dan ibadah wajib 

maupun sunnah. 

c) Mudzakarah dilakukan bergantian, tema muzakarah 

disesuaikan dengan keputusan musyawarah kaum laki-laki. 

d) Bayan mastûrah, ceramah agama yang disampaikan oleh kaum 

laki-laki, tidak diperbolehkan wanita menyampaikan ceramah. 

2) Ta’lim mingguan muhalla 

Bentuk majelis ta’lim yang sama dengan majelis ta’lim di kalangan 

wanita lainnya, yang membedakan hanyalah pada materi dan tempat. 

Jika Jama’ah Tabligh membuat majelis ta’lim mingguan di rumah, 

sedangkan majelis ta’lim lainnya dilakukan di masjid atau musholla.  

Mejelis ta’lim Jama’ah Tabligh tidak membuat pengumuman atau 

spanduk seperti kebanyakan majelis ta’lim lainnya. Mereka memahami 

dakwah lebih baik melalui gerakan langsung bukan melalui tulisan. 

Dalam pendekatannya ta’lim mingguan muhalla disampaikan melalui 
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suami mereka secara langsung tanpa menggunakan tulisan ataupun 

spanduk. Lalu wanita yang akan melaksanakan ta’lim mingguan 

muhalla diantarkan oleh suami-suami mereka, berbeda dengan majelis 

ta’lim lainnya, para wanita berangkat sendiri menuju majelis ta’lim. 

Ta’lim mingguan muhalla dihadiri oleh isteri-isteri Jama’ah Tabligh 

dan diperbolehkan juga bagi wanita di sekitar. 

3) Jord Masûtrâh 

Jord (pertemuan) masturah dilakukan 3 bulan sekali berdasarkan 

keputusan musyawarah markaz Jama’ah Tabligh di daerah. Dalam 

pertemuan ini, hanya boleh dihadiri oleh pasangan yang sudah pernah 

khûrûj masturâh minimal 3 hari. Karena dalam pertemuan ini akan 

diberi nasihat untuk para wanita khûrûj masturâh 10-15 hari, 40 hari 

dan 2 bulan India, Pakistan. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa 

penanggung jawab Jama’ah Tabligh daerah setempat untuk mengisi 

bayan (nasihat) bagi wanita.  

c. Gerakan Dakwah Jama’ah Tabligh Dikalangan Wanita dalam 

Pembinaan Keluarga Muslim 

Terkait dengan penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan gerakan 

dakwah Jama’ah Tabligh di Kalangan Wanita ada beberapa yang perlu 

digaris bawahi yaitu, wanita di ajak untuk memiliki hak yang sama dalam 

mengemban tugas menyampaikan agama sebagai mana laki-laki, dengan 

menggunakan metode khurûj, agar membentuk wanita tersebut menjadi 

alimah, murobbîyah, da’iyâh, zahidah, khadimah, dan abîdah. 

Berdasarkan teori keluarga yang dikemukakan oleh Marion J. Levy, suatu 

keluarga akan berjalan dengan sebagai mana mestinya dengan 

memperhatikan beberapa aspek, jika dipadukan dengan wawancara oleh 

penulis terhadap 10 pasang Jama’ah Tabligh menghasilkan pernyataan 

sebagai berikut : 

1) Differnsiasi Peranan 

Berdasarkan wawancara yang penulis himpun menghasilkan 

asumsi bahwa bentuk keluarga Jama’ah Tabligh seluruhnya 
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menggunakan sistem patrilinear dimana semua urusan berhubungan 

dengan ayah dan ayah memiliki kendali penuh atas bahtera rumah 

tangganya. Namun, dalam sistem pengasuhan anak, isterilah yang 

memiliki tanggung jawab penuh disamping suami sebagai pencari 

nafkah dalam keluarga. Islam sudah mengatur peran suami, isteri dan 

anak-anak. Bagaimana seharusnya seorang kepala keluarga berperan 

dalam mencari nafkah, melindungi, mengayomi, dan menjaga anggota 

keluarganya agar tetap berada dalam koridor Islam dan di ridhoi oleh 

Allah Swt.  

Dan begaimana perana seorang ibu sebagai patner seorang ayah 

dalam pengurusan anak, dan dalam menjaga kehormatan suami dan 

keluarganya. Serta bagaimana seharusnya seorang anak patuh 

terhadap orang tuanya. Hal-hal tersebut yang diterapkan dalam 

kehidupan berkeluarga Jama’ah Tabligh dalam penelitian ini. Mereka 

secara jelas menuturkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga 

yang dibina oleh keluarga Jama’ah Tabligh selalu berlandaskan nilai-

nilai keislaman. Sehingga dengan demikian terdapat differensiasi 

peranan yang jelas dalam hubungan kesehariannya.  

2) Alokasi Ekonomi 

Seperti yang dijelaskan oleh Levy mengenai alokasi ekonomi, yang 

pada intinya membahas mengenai nafkah keluarga sebagai sumber 

ekonomi keluarga. Islam juga mengajarkan bahwa kewajiban berikhtiar 

atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, 

kaitannya dengan pengaruh khurûj, ternyata seperti yang dituturkan 

oleh para infoman, khurûj tidak menjadi penghalang untuk suami 

mereka dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah. Artinya meskipun 

harus melaksanakan khurûj, para suami tidak pernah luput untuk 

memberikan nafkah bagi keluarganya. Meski memang tidak selalu 

banyak, tetapi dengan demikian berarti suami tidak lepas tanggung 

jawab begitu saja. Terlebih ketika menuturkan bawha berapapun yang 
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suami mereka berikan, mereka (isteri dan keluarga) selalu pasrahkan 

kepada Allah untuk membantu mencukupkan mereka. 

Hal ini juga cukup mengejutkan, kemudian menjawab anggpan 

penuliss mengenai kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan keluarga. 

Ini cukup mengejutkan, pada mulanya penulis menganggap ada 

masalah mengenai pemenuhan kebutuhan ekonomi, ternyata setelah 

menanyakan langsung, penulis cukup terkesan dengan jawaban mereka, 

bagi mereka sikap istiqomah dan tawakal yang mereka pegang selama 

ini justru menjadi bekal dalam menjalankan mahligai rumah tangga. 

Sehingga jumlah atau nominal materi tidak menjadi ukuran 

tercukupinya kebutuhan ekonomi, sehingga hal tersebut tidak lagi 

menjadi beban berat bagi mereka, karena mereka yakin selalu ada 

pertolongan Allah bagi hamba-Nya yang tawakal, termasuk untuk 

permasalahan ekonomi.  

3) Alokasi kekuasaan atau kewibawaan 

Berdasarkan hasil analisis penulis, diketahui bahwa alokasi 

kekuasan dan kewibawaan dalam masing-masing keluarga terdistribusi 

denan baik seperti seharusnya. Dimana hubungan yang terjalin 

mencerminkan kekuasaan yang seimbang, artinya suami tetap menjadi 

peminpin yang menguasai peran-peran utama dalam keluarga. Meski 

pada dasarnya sikap tawakal menjadi pangkal utama yang dijunjung 

keluarga, suami tetap menguasai aspek-aspek penting dalam keluarga 

terkait permasalahan keuangan, keamanan, pendidikan, serta 

pengambilan keputusan. 

4) Alokasi solidaritas 

Alokasi solidaritas dalam kehidupan keluarga Jama’ah Tabligh 

terletak pada bagaimana cara memenuhi kebutuhan bersama antar 

anggota keluarga. Dipandang dari satu sisi, khurûj sepertinya dapat 

menyebabkan kurangnya kebersamaan antar suami dan isteri, serta anak 

dengan kedua orang tua. Sehingga memungkinkan terjadinya 

kesenjangan antara masing-masing anggota keluarga. Akan tetapi 
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bagaimana masing-masing keluarga memenuhi kebutuhan kebersamaan 

tersebut menjadi jawaban atas permasalahan alokasi solidaritas ini.  

Sejauh penelitian yang dilakukan penulis, masing-masing keluarga 

yang diteliti mempunyai cara masing-masing untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Tetapi sebagian besar mengatakan bahwa 

kurangnya kebersamaan saat melakukan khurûj masturoh, akan diganti 

dengan memaksimalkan waktu saat kebetulan semuanya berada 

dirumah (ketika tidak khurûj). Saat terebut semuanya sedang 

berkumpul, yang umumnya dilakukan seluruh keluarga informan ialah 

mengadakan kajian-kajian keislaman (ta’lim rumah), kajian Al-Qur’an 

(holaqoh Al-Qur’an) yang dipimpin oleh kepala keluarga atau isteri. 

Selain itu, masing-masing keluarga selalui mempunyai cara untuk 

mengajak anak-anak mereka rekreasi seminggu sekali, agar tidak terjadi 

kesenjangan antar anggota keluarga yang disebabkan oleh seringnya 

ditinggal khurûj. 

5) Alokasi Integrasi dan Ekspresi 

Penanaman nilai-nilai Islam, seperti aqidah dan akhlak pada anak 

atau pada seluruh anggota keluarga, yang selalu dilakukan oleh 

keluarga Jama’ah Tabligh terutama Ibu, menunjukan adanya komponen 

alokasi integrasi dan ekspresi dalam masing-masing anggota keluarga. 

Hal tersebut ditunjukan salah satunya dengan penjelasan yang diberikan 

anak-anak saat orang tua harus melakukan khurûj, yaitu meyakinkan 

anak bahwa dalam hal apapun harus berpegang teguh kepada Allah. 

Anak diajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah, dan dilatih untuk 

meyakini bahwa ada atau tidaknya orang tua, Allah selalu melindungi 

dan membantu mereka (anak). Ini tentu bukan satu-satunya hal yang 

ditanamkan oleh suami dan isteri sebelum keluar masturah, masih 

banyak lagi seperti, menjaga shalat, dzikir, membaca Al-Qur’an, 

menjaga kebersihan, menjaga kedisiplinan, kesopanan dan lain-lainnya. 

Nilai-nilai lain mengenai kehidupan, ilmu pengetahuan, sopan santun, 

tatakrama dan lainnya juga menjadi komponen yang ditanamkan. 
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6) Hubungan keluarga dengan masyarakat sekitar sebagai bentuk 

interaksi social 

Komponen terakhir yang penulis analisis dari keluarga Jama’ah 

Tabligh adalah bagaimana hubungan interaksi dengan masyarakat 

sekitar. Mengenai hal ini seluruh informan mengatakan bahwa sejauh 

ini hubungan keluarga mereka dengan masyarakat sekitar terjalin cukup 

baik. Bahkan setelah melakukan khurûj masturah, salah satu pasangan 

Jama’ah Tabligh yang dijadikan informan dalam penelitian ini ditunjuk 

dan dipilih sebagai ketua kegiatan social dan ketua kegiatan keagamaan 

di kalangan wanita sekitar rumah mereka. Hal ini menunjukan bahwa 

sejauh ini hubungan keluarga mereka dengan masyarakat sekitar 

berjalan dengan baik. Terutama kegiatan khurûj yang menjadi focus 

dalam penelitian ini, pada dasarnya tidak menjadi kendala terhadap 

interaksi social. Adapun kesenjangan yang mungkin terjadi bukan 

disebabkan oleh Jama’ah Tabligh atau program khurûj, akan tetapi lebih 

pada disepabkan oleh sikap personal yang ditunjukan oleh masing-

masing orang (oknum), serta penerimaan masyarakat luas terhaap 

Jama’ah Tabligh itu sendiri. 

7) Pembinaan Keluarga tarutama terhadap anak yang ditinggalkan 

khurûj 

Dari hasil wawancara dan obeservasi yang penulis lakukan adalah 

pembinaan keluarga Jama’ah Tabligh ketika kedua orang tuanya khurûj  

adalah dengan menitipkan anak mereka kepada anggota keluarga baik 

dari isteri ataupun ayah (Kakek, Nenek). Dengan kriteria bahwa 

seorang yang akan membina anak selama di tinggalkan khurûj adalah 

seorang yang sudah diketahui sikap, sifat, dan bentuk kepedulian 

terhadap agama anak tersebut. Jika anak tersebut berumur dibawah 15 

tahun maka anak akan dititipkan oleh orang tua kepada keluarga dari 

suami atau perempuan, sedangkan jika anak tersebut berumur 15 tahun 

keatas maka diundang anggota keluarga dari suami ataupun isteri untuk 

tinggal dirumah mereka dengan persiapan yang sungguh-sungguh. 
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Seperti bagaimana keuangan, waktu, dan, kegiatan yang mesti 

dilakukan selama di tinggalkan khurûj.  

Sebelum keberangkatan orang tua dalam khurûj masturah maka 

anak dan keluarga yang diamanahkan menjaga diberi nasihat, agar 

tercipta kegiatan yang baik saat orang tua khurûj. Dengan demikian 

pembinaan orang tua digantikan untuk sementara waktu, dan disisi lain 

anak mendapatkan pengayoman, penjagaan, perlindungan, dan kasih 

sayang dari anggota keluarga. 

 

2. Materi Dakwah Jama’ah Tabligh di Kalangan Wanita dalam Pembinaan 

Keluarga 

a. Materi Dakwah Jama’ah Tabligh 

Dalam pelaksanaan dakwahnya Jama’ah Tabligh menggunakan materi 

yang menyangkut asas-asas mereka atau yang lebih dikenal dengan enam 

sifat sahabat, yaitu Yakin kepada kalimat thayyibah (lailâha ilallâh 

muhammadûr rasûlullâh), Sholat khusyû dan khudû’, Ilmu dan dzikir, 

Ikrômul muslimîn, Tashihun niyâh (meluruskan niat), Dakwah dan tabligh, 

khurûj fî sabîlillâh. 

Dengan enam asas yang sering mereka sampaikan dalam setiap 

ceramah, membentuk suatu perubahan terhadap para pengikutnya dengan 

terlaksanakannya yakin yang benar, kebiasaan bahwa yang memberi rezeki 

adalah usaha dan pekerjaan berubah bahwa yang member rezeki adalah 

Allah. Adanya perubahan pada amal shalat berjama’ah tepat waktu di 

masjid sekitar rumah mereka, muncul kesadaran dengan kesemangatan 

menghadiri majlis ilmu dan menjaga dzikir pagi dan petang.  

Bentuk kepedulian mulai tumbuh, dengan kesadaran bersilaturahmi 

kerumah-rumah tetangga, lalu belajar ikhlas terhadap apa yang 

dilaksanakan, dan terakhir membentuk pribadi Jama’ah Tabligh untuk 

terus menyampaikan kebaikan, bahkan sampai akhir hayat. 

Dalam pengamatan penulis mengenai materi yang sering disampaikan 

oleh Jama’ah Tabligh dalam setiap majelis nya, menghasilkan pemahaman 
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tauhid yang baik. Hal ini terbukti dengan pandangan mereka terhadap 

segala sesuatu di dunia berasal dari pada khazanah Allah Swt.  

Dalam hal perkataan, mereka juga menyandarkan segala sesuatu nya 

kepada Allah Swt., seperti kalimat yang sering mereka sampaikan, bahwa 

yang memberi rezki adalah Allah, yang merubah hati manusia adalah 

Allah, yang menciptakan suasana dan keadaan adalah Allah Swt. 

Dengan demikian dapat digeneralisasi bahwa materi dakwah yang 

disampaikan oleh Jama’ah Tabligh dalam setiap majelis mereka, 

mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan perkataan mad’u. 

b. Materi Dakwah Jama’ah Tabligh di Kalangan Wanita 

Selain bentuk materi yang sering disampaikan Jama’ah Tabligh baik 

melalui majlis ceramah (bayan) juga disampaikan melaui majelis 

mudzakarah (diskusi) dan majelis ta’lim yang mereka buat saat 

melaksanakan khurûj fî sabîlilâh. Penyampaian materi dakwah (maddah) 

disampaikan oleh seorang laki-laki dari anggota Jama’ah Tabligh.  

Berbagai aspek yang dijadikan oleh Jama’ah Tabligh sebagai dasar 

atau pondasi awal bagi wanita. Dibawah ini beberapa aspek yang menjadi 

aspek materi dakwah Jama’ah Tabligh, diantaranya adalah : 

1) Menjadikan Muslimah Sejati dan Kecintaanya Terhadap Ilmu 

Dalam penyampaian materi ini Jama’ah Tabligh dalam bayan 

dan mudzakarah nya menyampaikan tentang kepentingan menuntut 

ilmu, tujuan dan niat menuntut ilmu, keutamaan seorang alimah dan 

keutamaan menuntut ilmu, ilmu yang wajib dipelajari, dan adab-adab 

muslimah dalam menuntut ilmu. Seluruh materi diatas disampaikan 

dan diamalkan oleh setiap mad’u yang hadir dalam majelis tersebut. 

Contoh kecil yang penulis observasi di lapangan, anggota Jama’ah 

Tabligh dalam menuntut ilmu senantiasa belajar dari mahramnya, jika 

mendengarkan bayan mendengarkan di belakang hijab, dan oleh 

mubayyin di ajak untuk mengamalkan lalu menyampaikan kepada 

orang lain, terutama anggota keluarga yang lain. 



119 
 

Selain adanya perubahan dari perilaku wanita Jama’ah Tabligh 

dalam memahami ilmu, setiap wanita Jama’ah Tabligh juga di 

anjurkan untuk senantiasa menghidupkan ta’lim di rumah mereka 

masing-masing setelah program khurûj fî sabîlillâh. Hal ini merupakan 

ilmu dasar bagi pembinaan keluarga dirumah, terutama kepada anak. 

Karena dalam ta’lim tersebut disampaikan materi tentang keutamaan 

dalam beramal (fadhail amal) agar bersemangat beramal shalih. Ta’lim 

tersebut disampaikan di depan anggota keluarga dengan durasi 15-30 

menit setiap harinya. Waktu penyampaian pun disesuaikan dengan 

anggota keluarga masing-masing. Bentuk ilmu agama yang didapatkan 

wanita yang berasal dari anggota Jama’ah Tabligh melalui pengajian 

yang dilaksanakan di lingkungan mereka. Setelah mahram wanita 

Jama’ah Tabligh mendapatkan ilmu dari pengajian yang diadakan oleh 

lingkungan dimana mereka tinggal, maka ilmu tersebut disampaikan 

lagi kepada anak dan isteri mereka dirumah. Karena dalam pandangan 

Jama’ah Tabligh, seorang wanita lebih diutamakan medapatkan ilmu 

dari mahram mereka seperti (suami, ayah, kakek). 

Seluruh aspek yang disampaikan oleh Jama’ah Tabligh atas 

pembinaan keilmuan wanita dan keluarga adalah upaya pembentukan 

wanita menjadi seorang alimah (wanita yang berilmu). 

2) Menjadikan Muslimah dan Ketaatan serta Ketundukannya 

Kepada Perintah Allah dan Rasul Nya Saw. 

Di antara materi yang disampaikan oleh Jama’ah Tabligh yang 

terpusat pada peribadahan, antara lain menyampaikan tentang 

kewajiban menaati perintah Allah dan Rasul Nya Saw, menjadikan 

rumah sebagai tempat terbaik bagi muslimah untuk beribadah dan 

mendekatkan diri kepada Allah, seperti menjaga shalat lima waktu, 

puasa (shaum), tilawah al Qur’an, dzikir tasbihat pagi dan 

petang,menjaga sholat-sholat sunnah dan nafil, kepentingan menjaga 

aurat dan hijab, dan terkahir adalah pergaulan muslimah dan etika 

dalam ber-muasyarah (bermasyarakat).  
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Pengamatan penulis akan beberapa poin diatas ketika metode 

khurûj fî sabîlillâh dilaksanakan, wanita yang mengikuti kegiatan 

tersebut diarahkan untuk senantiasa beribadah dengan sungguh-

sungguh dalam 24 jam. Melaksanakan adab-adab sunnah keseharian 

sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw., jadwal khurûj fî 

sabîlillâh dibuat sedemikian rupa agar seluruh waktu yang diluangkan 

untuk memperbaiki diri, selanjutnya apa yang telah didapatkan 

diamalkan dirumah mereka masing-masing. 

Berasarkan wawancara penulis dengan pasangan Jama’ah 

Tabligh, ibadah yang mereka lakukan sama dengan apa yang mereka 

laksanakan ketika program khurûj fî sabîlillâh dilaksanakan. Seperti 

istiqomah mengerjakan shalat tepat waktu, sholat sunnah dan nafil 

seperti sholat sunnah dhuha, rawatib, hajat, tasbih, tahajud dan witir. 

Ditambah dengan puasa sunnah Senin dan Kamis, tilawah al-Qur’an, 

menjaga dzikir pagi dan petang. Senantiasa menggunakan hijab 

sempurna ketika keluar rumah (cadar/satr). Hal ini juga menjadi ciri 

khas dari pada wanita Jama’ah Tabligh dalam penggunaan cadar di 

kehidupan bermasyarakat. 

3) Muslimah Sejati Cintanya Kepada Allah dan Rasul Nya serta 

Tanggung Jawabnya Terhadap Agama Allah 

Dalam materi dakwah ini, wanita diseru untuk senatiasa memiliki 

rasa kepedulian terhadap agama Allah, setelah cintanya kepada Allah 

dan Rasul Nya, karena tanggung jawab untuk mendakwahkan agama 

juga merupakan tanggung jawab wanita. Hal ini akan membimbing 

wanita untuk menjadi da’iyah (pendakwah wanita). Materi yang 

disampaikan oleh Jama’ah Tabligh ketika program khurûj fî sabîlillâh 

dilaksanakan diataranya adalah mencintai Allah Swt. dan Rasul Nya 

melebihi segalanya, tanggung jawab seorang muslimah terhadap 

agama Allah Swt, kepentingan dakwah bagi muslimah, kewajiban 

amar ma’ruf nahi mungkar bagi muslimah, keutamaan dakwah amar 
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ma’ruf nahi mungkar, tujuan diadakannya dakwah, sasaran dakwah 

seorang da’iyah, adab-adab dalam melaksanakan dakwah.  

Beberapa poin diatas merupakan pondasi awal membentuk 

seorang wanita menjadi da’iyah, menanamkan sifat kepedulian 

terhadap agama Allah. Hal ini dapat terlihat ketika penulis 

mengadakan observasi di rumah pasangan Jama’ah Tabligh, dimana 

seorang ibu juga berdakwah kepada anak-anak dan saudara-saudara 

nya dirumah. Hal ini menunjukan bahwa materi dakwah untuk 

membentuk wanita menjadi da’iyah terlaksana. Selain melalui teguran 

dan ajakan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan 

Nya, wanita juga melaksanakan ta’lim setiap hari nya. Bentuk ta’lim 

dilaksanakan ketika seluruh anggota keluarga berumpul, biasanya 

dilakukan setelah sholat isya atau setelah selesai sholat shubuh. 

4) Muslimah Sejati dan Pendidikan Anak-Anaknya 

Materi ini sangat digemari dikalangan wanita, karena pendidikan 

bagi anak merupakan kewajiban tersendiri bagi wanita, karena wanita 

merupakan seorang yang dekat dengan anak, dimulai saat 

mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik hingga dewasa. 

Materi yang disampaikan diataranya, kepentingan mendidik anak, 

kewajiban mendidik anak, peranan ibu muslimah dalam pendidikan 

anak, proses awal pendidikan anak, sampai pendidikan hingga dewasa. 

Pendidikan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan anak, dengan 

pendidikan yang baik maka akan membentuk sikap yang baik pada diri 

seorang anak. Pendidikan yang diajarkan dimulai ketika anak masih 

dalam kandungan, membentuk sikap seorang wanita ketika 

mengandung, sikap saat akan melahirkan seorang anak, sikap dan adab 

ketika menyusui anaknya. Seluruhnya meniru apa yang telah di 

lakukan oleh Rasulullah Saw., dan para sahabat.  

Pendidikan juga terus dilakukan sampai anak beranjak dewasa, 

pendidikan ini didapatkan dari penyampaian bayan dan mudzakarah   

sesama wanita ketika program khurûj fî sabîlillâh dilaksanakan. 
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Pembentukan seorang muslimah menjadi murobbiyah ini merupakan 

hal yang penting, sebelum seorang anak mendapatkan diluar rumah, 

karena pendidikan dirumah (tarbiyatul ula) merupakan pendidikan 

awal bagi seorang anak untuk menghadapi kehidupan diluar. Wujud 

dari meteri dakwah ini adalah dengan terbentuknya holaqoh-holaqoh 

kecil dirumah wanita Jama’ah Tabligh, yang mempelajari tentang tata 

cara membaca al Qur’an, akhlak, dan ibadah lainnya. 

5) Muslimah Sejati dan Kecintaannya Terhadap Akhirat serta 

Kezuhudannya Terhadap Dunia. 

Beberapa poin untuk membentuk seorang muslimah menjadi 

zahidah adalah sebagai berikut, pertama materi agar senantiasa takut 

kepada Allah Swt., sederhana dalam pakaian dan urusan rumah tangga,  

sederhana dalam hal rumah (tempat tinggal), dan senantiasa haus dan 

semangat terhadap amal kebaikan. Hal ini merupakan ciri khas dari 

Jama’ah Tabligh untuk senantiasa hidup dengan prinsip 

kesederhanaan, karena dalam pandangan mereka hidup di dunia ini 

bukanlah hakikat hidup yang sebenarnya, melainkan hanya 

persinggahan, kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat.  

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan perilaku hidup 

sederhana tercermin dari kondisi rumah yang kosong dengan barang-

barang yang tidak terlalu berguna, seperti hiasan-hiasan dinding, 

patung-patung dan benda-benda yang fungsinya estetika di kurangi 

bahkan ada yang mengosongkan rumah nya, karena hal-hal tersebut 

kurang bermanfaat dan menimbulkan kemudharatan, mereka 

berpandangan bahwa gambar-gambar makhluk hidup dan benda-benda 

yang menyerupai makhluk hidup akan menghambat datang nya 

malaikat Rahmat. 

Hal ini menunjukan bahwa rumah merupakan tempat berlindung, 

bukan tempat untuk bermewah-mewahan, karena mereka 

berpandangan rumah yang didalamnya dipenuhi dengan beragam 

benda-benda yang dapat melalaikan akan menjauhkan mereka untuk 
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taat kepada Allah Swt., dan dapat memberikan efek buruk yaitu sifat 

malas. Seperti ketiadaan TV disalah satu rumah anggota Jama’ah 

Tabligh yang penulis jadikan sebagai narasumber. 

Bentuk kezuhudan ini merupakan tolak ukur bagi seorang wanita 

anggota Jama’ah Tabligh agar tidak terlalu cinta terhadap dunia, 

melaikan mencintai akhirat sebagai tujuan nya. 

6) Muslimah Sejati da Ketaatannya Terhadap Suami 

Materi terakahir yang sering disampaikan oleh Jama’ah Tabligh 

dikalangan wanita dalam pembinaan keluarga adalah membentuk 

wanita menjadi seorang yang berbakti kepada suami dan dapat 

melayani seluruh anggota keluarga (khadimah). Seorang wanita 

memiliki kewajiban berbakti kepada suami karena Jama’ah Tabligh 

memegang prinsip bahwa surga seorang istri berada pada suami. 

Suami merupakan keramat hidup seorang wanita setelah 

menikah. Dalam hal ini Jama’ah Tabligh menekankan agar seorang 

wanita dapat melayani dengan baik suami dalam hal lahir maupun 

batin. Adapun yang ditekankan pada seorang istri kepada suami 

diantaranya menjaga ketaatan kepada suami, menjaga kehormatan 

suami, menjaga harta suami, menjaga lisan. Setelah itu seorang wanita 

muslimah juga dituntut untuk ssenantiasa mengingatkan suami dalam 

ketaatan dan mendorong suami dalam mengamalkan dan 

memperjuangkan agama (dakwah). 

Ada juga materi penyempurna (takmilah) yang berkaitan dengan 

wanita. Materi ini digunakan ketika Jama’ah Tabligh keluar bersama 

Isteri mereka. Diantanya ada beberapa pesan bagi wanita, yaitu : shalat 

pada awal waktu, menghidupkan ta’lim dirumah, mendidik anak secara 

sunnah, hidup sederhana, mendorong suami dan lelaki muhrim keluar 

di jalan allah, hijab (menutup aurat), khidmat (melayani) kepada 

suami, dan beberapa tambahan mudzakarah diantaranya : adab-adab 

rumah tangga, adab-adab rumah tangga, adab-adab sebagai ibu, adab-

adab gadis remaja, adab-adab mencuci, adab-adab memasak, adab-
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adab makan, adab-adab minum, adab-adab tidur, adab-adab istinja, 

adab-adab mandi besar, adab-adab perjalanan. 

 

3. Faktor Kendala Gerakan Dakwah Jama’ah Tabligh di Kalangan Wanita 

dalam Pembinaan Keluarga Muslim 

Beberapa hal yang menadi kendala gerakan dakwah Jama’ah Tabligh 

dalam pembinaann keluarga muslim adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi pelaksanaan dakwah Jama’ah 

Tabligh untuk khurûj dimana seorang kepala rumah tangga diwajibkan 

memenuhi nafkah keluarga sebelum berangkat. Jadi dalam hal ini seorang 

pemimpin keluarga harus menyiapkan nafkah sebelum waktu tersebut tiba 

waktu menafkahi keluarga. Jika keluarga tersebut seorang PNS maka 

persiapan yang dilakukan harus lebih matang, karena gaji diberikan 

perbulan. Berbeda dengan wiraswasta yang mendapatkan keuntungan  

setiap hari. Ekonomi berpengaruh terhadap pola dakwah Jama’ah Tabligh, 

keluarga yang keaadaan ekonominya menengah keatas akan lebih mudah 

dari pada keluarga yang keadaan ekonominya menengah kebawah. 

Persepsi ini meski sering dinafikan oleh anggota Jama’ah Tabligh dengan 

perkataan yang memberangkatkan mereka untuk berdakwah adalah Allah 

Swt, dan lebih mengutamakan amal dari pada mal (harta) yang mereka 

miliki. Mereka beranggapan bahwa orang yang memiliki harta belum tentu 

dapat berangkat khurûj, namun orang yang memiliki yakin yang kokoh 

dapat berangkat khurûj dengan izin Allah. 

b. Faktor Sosial 

Berbagai kendala dalam geraka dakwah Jama’ah Tabligh di kalangan 

masyarakat adalah dengan menganggap bahwa gerakan ini bukan berasal 

dari Indonesia, namun berasal dari India. Hal ini menyebabkan beberapa 

disintegrasi masyarakat yang notabene adalah masyarakat yang memiliki 

faham Nahdatul Ulama, Muhammadiyyah, Salafi, Ikhwanul Muslimin, 
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dan lain-lain. Disintegrasi ini disebabkan kesalah fahaman antar sesame 

gerakan dakwah atau organisasi dakwah yang berkembang di Indonesia.  

Dalam kehidupan social Jama’ah Tabligh dianggap telah dzolim 

dengan meninggalkan anak dan isteri untuk khurûj. Masyarakat 

memahami lebih baik mengurus diri sendiri dahulu lalu keluarga, 

dibandingkan dengan mengurus orang lain yang tidak memiliki ikatan 

darah (kandung). Hal ini yang menyebabkan sebaik apapun pendekatan 

dakwah yang dilakukan oleh Jama’ah Tabligh terhadap masyarakat dengan 

cara ber-jaulah, bayan (ceramaha agama), dan I’tikaf bersama. Beberapa 

point yang menyebabkan kendala social : 

1) Metode yang terbilang kaku dan monoton. Diantaranya dengan 

mendatangi rumah ke rumah. Materi dakwah yang disampaikan 

hanya berkutat pada iman dan amal sholeh. 

2) Masyarakat menganggap Jama’ah Tabligh kurang berpengalaman 

dalam hal ilmu dan kurang memperhatikan adab-adab 

bersilaturahmi.  

Selain beberapa hal diatas yang menjadi kendala sosial Jama’ah 

Tabligh adapula kendala sosial yang menjadi perbedaan dakwah yang 

dilaksanakan Jama’ah Tabligh dikalangan wanita dengan dakwah yang 

dilaksanakan pengajian ibu-ibu (Majelis Ta’lim) lainnya, diantaranya : 

1) Majelis dakwah Jama’ah Tabligh di kalangan wanita lebih terfokus 

dirumah, sedangkan pola majelis dakwah di Indonesia mayoritas 

melaksanakan di masjid atau musholla (tabligh akbar). 

2) Majelis ta’lim nya menggunakan kain penghalang (hijab) antara 

Da’i dan mad’u. Menggunakan pemisah antara kaum lelaki dan 

kaum wanita. Tidak seperti majlis ta’lim biasanya kaum lelaki 

dapat melihat kaum wanita nya.  

3) Tidak diperkenankan wanita menjadi penceramah (mubalighah) 

melainkan kaum lelaki (da’i) lah yang menyampaikan ceramah. 

Berbeda dengan majelis ta’lim lainnya siapapun diizinkan untuk 

berdakwah. 
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4) Tidak diperkenankan wanita bersuara ketika majelis ta’lim 

dilaksanakan, karena Jama’ah Tabligh memandang suara seorang 

wanita adalah bagian dari pada aurat wanita tersebut. Sedangkan 

dalam majelis ta’lim lainnya wanita tidak diberikan batasan untuk 

bersuara, seperti tertawa, mengobrol dan lainnya yang dapat 

menganggu jalanannya dakwah tersebut.  

5) Wanita Jama’ah Tabligh jika keluar menuju rumah (majelis ta’lim) 

menggunakan hijab yang sempurna seperti cadar, purdah (penutup 

kepala) dan berwarna hitam, setelah sampai dirumah (majelis 

ta’lim) maka cadar dan purdah boleh dilepas. Sedangkan majelis 

ta’lim yang lain pakaian tidak ditentukan, yang terpenting menutup 

aurat dan masih dalam hal kewajaran.  

c. Faktor Psikologi 

Psikologi keluarga memang memberikan efek yang berpengaruh 

kepada setiap pribadi Jama’ah Tabligh. Dengan adanya dukungan dari 

setiap anggota keluarga akan membuat dakwah yang mereka jalankan 

menjadi lebih baik dan terarah. Namun, jika keluarga tidak memiliki 

kesamaan pandangan dengan Jama’ah Tabligh, terutama oleh suami 

sebagai kepala keluarga. Khurûj akan mengakibatkan anggota keluarga 

lainnya merasa kehilangan dan tanpa arah. Beberapa hal yang menyangkut 

pada psikologi, faktor yang menjadi kendala Jama’ah Tabligh dalam hal 

psikologi antara lain : 

1) Perasaan kehilangan anggota keluarga yang ditinggalkan, baik oleh 

suami untuk khurûj atau suami dan isteri khurûj masturah (suami 

dan isteri).  

2) Tidak terlaksananya fungsi keluarga di dalam kehidupan 

berkeluarga seperti : fungsi perlindungan, pengawasan, pendidikan, 

keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. 

 

 




