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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Penegasan Judul 

Sebelum penulis melakukan  pembahasan penelitian mengenai judul yang 

diangkat, maka akan diuraikan secara singkat terlebih dahulu  maksud dari judul 

skripsi ini, agar terhindar dari kesalahan bagi  pembaca dalam memahaminya. Judul 

skripsi ini adalah Komunikasi Dakwah Sufistik Perguruan Alif Lam Mim di 

Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.  

Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut : 

Komunikasi Dakwah merupakan upaya menyebar luaskan Informasi keIslaman 

dan mengajak manusia kejalan Allah dengan mengenalkan Al-Qur’an dan 

mengamalkannya dengan menggunakan simbol-simbol melalui media massa atau 

bauran dan bersifat mengingatkan.
1
 Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian 

informasi atau pesan dari seseorang atau kelompok orang pada seorang atau 

sekelompok orang lainnya yan bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist dengan 

menggunakan lambang-lambang baik secara verbal maupun nonverbal dengan tujuan 

untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain yang baik sesuai ajaran 

Islam, baik langsung maupun tidak langsung melalui media.
2
 

Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpualan bahwa Komunikasi Dakwah 

adalah proses penyampaian pesan baik dari seseorang atau kelompok untuk 

                                                           
1
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menyampaikan pesan sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist dengan menggunakan 

media tertentu.  

Sufistik atau Sufisme yang biasanya lebih dikenal dengan istilah tasawuf. Kata 

tasawuf berasal dari akar kata Shafa, yang berarti bersih. Disebut sufi karena hatinya 

tulus dan bersih dihadapan Tuhannya. Tujuan sufi adalah untuk membersihkan batin 

melalui latihan-latihan yang lama lagi ketat.
3
 Tasawuf menurut al-Junaidi al-Bagdadi 

adalah jalan untuk membersihkan hati dan sifat yang menyimpang dari sifat 

kemanusiaan, menjauhi hawa nafsu yang merugikan, memberikan tempat bagi sifat-

sifat kerohanian, berpegang pada ilmu kebenaran, mengamalkan sesuatu yang 

bermanfaat kepada sesama, bertaqwa terhadap Allah SWT, serta mengikuti syari’at 

ajaran Rasulullah SAW.
4
  

 Dari pengertian di atas dapat di maknai bahwa Sufistik atau tasawuf adalah 

jalan untuk menjauhkan hati dan sifat manusia dari sifat yang merugikan dan 

bertaqwa kepada Allah SWT serta mengikuti syariat Rasulullah SAW. 

Perguruan Alif Lam Mim  bernaung di bawah Yayasan Alif Lam Mim, 

didirikan tahun 1997 yang terletak di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung 

Senang Kota Bandar Lampung. Di dalam perguruan Alif Lam Mim mengajarkan 

tentang nilai-nilai tasawuf  pada dasarnya suatu ilmu yang bertugas membahas soal-

soal yang bertalian dengan akhlak dan budi pekerti, bertalian dengan hati, yaitu cara 

cara ikhlas, khusyu’, tawadhu’, sabar, ridha, tawakkal, dan seluruh sifat terpuji yang 

                                                           
  

3
  Ris’an Rusli, Tasawuf Dan Tarekat, Studi Pemikiran Dan Pengalaman Sufi, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada,2013), h.5. 
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berjalan dengan hati. Dengan pengkajian ini diharapakan amal ibadah yang dilakukan 

benar-benar dipahami makna dan tujuannya, sehingga timbullah keikhlasan, 

konsistensi dan dengan sendirinya kekhusyuan pada diri setiap yang beribadah. 

Kekhusyuan beribadah seseorang nyata tercermin pada perbuatan sehari-hari, bukan 

pada ritualnya semata.
5
 

Dari penjelasan di atas jelas sekali bawa skripsi ini akan lebih jauh mengkaji 

secara mendalam Komunikasi Dakwah Sufistik Perguruan Alif Lam Mim di 

Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang 

menanamkan nilai-nilai ilmu Tasawuf  yang menuntut akan kesadaran diri agar lebih 

ikhlas dan konsisten dalam menjalankan hidup yang humanis, sesuai dengan ajaran 

yang dianjurkan oleh Perguruan Alif Lam Mim. 

 

B. Alasan Memilih  Judul 

1. Penyampaian dakwah Perguruan Alif Lam Mim mengajarkan tentang cara 

mencapai tingkat spiritual dengan menanamkan nilai-nilai tasawuf, serta 

dalam tahap menyampaikan nilai-nilai tasawuf tersebut lebih mengutamakan 

pemahaman hakikat dan ma’rifat di setiap aspek ibadahnya. Tentu berbeda 

dengan Perguruan-perguruan yang ada diluar perguruan ini. Oleh karena itu, 

penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Komunikasi 

                                                           
  

5
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Dakwah sufistik tersebut dan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah 

(skripsi). 

2. Data yang diperlukan cukup tersedia baik data kepustakaan serta data 

dilapangan sehingga tidak menyulitkan bagi penulis untuk melakukan 

penelitian. Selain itu juga relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari 

di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi Dakwah Sufistik adalah sebuah proses penyampaian informasi atau 

pesan dari seseorang atau sekelompok orang kepada sesorang atau sekelompok orang 

lainnya yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist dengan adanya pengaruh sufistik 

atau Tasawuf. Sufistik merupakan ilmu untuk mengetahui tentang menyucikan jiwa, 

menjernihkan akhlak, baik menggunakan lambang-lambang baik secara verbal 

maupun nonverbal dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku 

orang lain yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. 

Aktifitas dakwah adalah aktifitas yang tak pernah ada akhirnya, selama kegiatan 

duniawi manusia masih berlangsung selama itu pula umat Islam berkewajiban 

menyampaikan pesan risalah kenabian dalam situasi dan kondisi bagaimanapun 

coraknya, dan isi pesan itu merupakan tuntunan abadi nurani manusia sepanjang 

jalan.  
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Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 104: 

                                 

            

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Imran[3] :104)
6
 

 

Berdasarakan firman Allah SWT kita dapat mengambil pengertian bahwa setelah 

masing-masing berusaha memperbaiki diri sendiri, kita pula di anjurkan untuk 

berusaha memikirkan nasib orang lain. Kita merasa bertanggung jawab untuk 

mengajak orang lain untuk memperbaiki dirinya dengan jalan mengikuti Allah SWT. 

Amar ma’ruf berarti menyuruh atau mendorong orang lain untuk melakukan 

perbuatan baik yang di anjurkan oleh Allah SWT.   

Dakwah merupakan bagian penting dalam islam, bagaikan lampu yang berfungsi 

sebagai penerang dalam kehidupan dan cahaya yang menuntun jalan umat menuju 

kepada perubahan spritual dan akhlak yang lebih baik. Menegakan Amar Ma’ruf nahi 

Munkar merupakan tutjuan utama dan termulia diciptakanNya manusia. Allah telah 

menciptakan alam semesta ini yang sebesar-besarnya demi terwujudnya usaha Amar 

Ma’ruf nahi Munkar, karena itu Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka 

bumi ini.
7
 

                                                           
6
 Depag RI, Al-quran dan Terjemahanya,(Toha Putra,Semarang: 1989), h. 63 

7
 Awaludin Pimay, Pradigma Dakwah Humanis: Strategi Dakwah dan Metode Dakwah Prof. 

KH. Saifudin Zuhri,(Semarang:RaSail,2005),h.50. 
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Di zaman yang modern ini orang-orang banyak yang tidak puas dengan 

kehidupan yang mereka jalani sehari-hari, mereka menginginkan hidup yang bisa 

memberikan petunjuk paling baik dan benar. Hal ini dikarenakan di zaman yang 

modern, meskipun manusia terpenuhi segala kebutuhan materil dan kebutuhan 

emosional tetapi kehilangan rasa bahagia yang sejati. Akibatnya kini banyak orang 

menghadapi problem psikologis yang disebabkan permasalahan spiritual. Bagaimana 

telah tampak bahwa kegersangan spiritual semakin meluas hal itu terdapat pada 

kehidupan modern saat ini, seperti tidak tentram hatinya, gelisah, bingung, yang salah 

satu penyebabnya karena tidak memiliki kepastian dan orientasi sebagai pegangan 

hidup yang berpusat pada Tuhan.
8
 

Oleh sebab itu salah satu hal yang harus kita perkuat dalam mencegah pengaruh 

pola kehidupan tersebut adalah iman dan Islam. Iman ini harus kita asah seiring 

dengan berjanannya waktu, dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT 

dan menjalankan setiap perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, serta 

menjalankan sunnah-sunnah Rasul-Nya. Dengan memperkuat Iman dan Islam maka 

kita akan ditenangkan dalam menjalani hidup, dimudahkan dalam setiap pekerjaan, 

diberikan kesabaran lebih dalam menghadapi setiap cobaan dan sangat banyak lagi 

manfaat yang akan kita rasakan jika iman dan Islam kita sudah terasah dengan baik 

sesuai yang telah dijanjikan Allah SWT. 

                                                           
8
  Ahmad Anas, Menguak Pengalaman Sufistik ; Pengalaman Keagamaan Jama’ah Maulid 

al-Diba’ Giri Kusuma, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) , h. 18 
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Dakwah merupakan aktifitas penyampaian risalah secara universal kepada 

manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain dakwah adalah segala bentuk aktifitas 

kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam dalam membawa manusia 

kepada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Terlebih lagi dalam  menghadapi 

problem psikologis yang disebabkan permasalahan spiritual.
9
 

Spiritualitas seorang manusia sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sehari-

harinya. Dapat diambil contoh, jika seorang manusia yang taat dalam menjalankan 

perintah agama dan tebal keimanannya. Maka akan berpengaruh dalam kehidupan 

sehari-harinya, misalnya dia akan lebih bertutur kata yang lembut dalam ucapannya 

dan tidak akan sekalipun meninggalkan kewajibannya sebagai umat beragama. Besar 

sekali manfaat yang dapat kita peroleh jika spiritualitas dapat kita sandingkan dengan 

kehidupan sehari-hari, niscaya akan terbentuk pribadi-pribadi yang unggul dimana 

spiritual Manusia pada dasarnya selalu ingin memenuhi kebutuhannya baik 

kebutuhan jasmani, seperti sandang, pangan, dan papan dan juga mereka harus 

memenuhi kebutuhan rohani mereka yang bersifat abstrak.
10

  

Untuk memenuhi kebutuhannya ini seseorang akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk mendapatkannya dengan menggunakan berbagai cara dan 

kemampuan akal mereka, namun setiap usaha seseorang belum tentu akan berhasil 

sepenuhnya sesuai dengan keinginan mereka. 

                                                           
9
 Fetullah Gulen, Dakwah Jalan Terbaik Dalam Berfikir Dan Menyikapi Hidup, (Jakarta, PT. 

Gramedia Press, Maret 2011). h.26. 
10

 Ahmad Anas, Menguak Pengalaman Sufistik ; Pengalaman Keagamaan Jama’ah Maulid 

al-Diba’ Giri Kusuma, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.11. 
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Di sinilah muncul salah satu alasan bahwa pengalaman spiritualitas sangat 

didambakan oleh manusia dengan berbagai macam dan bentuknya. Dan untuk 

menggapai pengalaman-pengalaman spiritualitas itu, maka diperlukan upacara-

upacara khusus guna mencapainya. Sebab dari pengalaman keagamaan itu, umumnya 

muncul hati yang mencintai yang ditandai dengan kelembutan dan kepekaan, 

sehingga sifat cinta itu akan melahirkan “kasih” kepada sesama makhluk tanpa 

membedakan ras serta keberagamaan yang berbeda. Di mana setiap agama memiliki 

tujuan yang sama dan objektif yaitu untuk mencapai kepada Tuhan Yang Maha Esa.
11

 

Kemudian banyak bermunculan Perguruan Islam yang berbasis kepada 

pendidikan spiritual yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia. Perguruan yang 

berbasis pendidikan spiritual tersebut berdiri untuk menangani berbagai permasalahan 

terutama dibidang moral pada zaman modernisasi dan globalisasi seperti saat ini. 

Salah satunya adalah Perguruan Alif Lam Mim. 

Perguruan Alif Lam Mim adalah suatu perguruan yang bernaung dibawah 

yayasan Alif Lam Mim yang terletak di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung 

Senang Kota Bandar Lampung , pada awalnya merupakan Perguruan kewalian Alif 

Lam Mim, kemudian menjadi lembaga pengkajian kerasulan dan kini telah 

berkembang menjadi lembaga sosial keagamaan. Dalam proses dakwahnya, 

perguruan Alif Lam Mim memberikan pemahaman nilai-nilai tasawuf seperti hakikat 

dan ma’rifat atau suatu ilmu yang bertugas membahas soal-soal yang bertalian 
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 Ahmad Anas, Menguak Pengalaman Sufistik ; Pengalaman Keagamaan Jama’ah Maulid 

al-Diba’ Giri Kusuma, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.12 
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dengan akhlak dan budi pekerti, bertalian dengan hati, yaitu cara cara ikhlas, khusyu’, 

tawadhu’, sabar, ridha, tawakkal, dan seluruh sifat terpuji yang berjalan dengan hati.   

Menurut Sesepuh Perguruan Alif Lam Mim KH. Ramsi Nursa’ad, persoalan 

iman merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan dunia ini. Tahap 

pengkajian dilakukan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan yang di ikutinya. 

Dengan pengkajian ini diharapkan amal ibadah yang dilakukan benar-benar dipahami 

makna dan tujuannya, sehingga timbulah keikhlasan, konsistensi dan dengan 

sendirinya kekhusyuan pada diri setiap yang beribadah. Kekhusyuan beribadah 

seseorang nyata tercermin pada perbuatan sehari-hari, bukan pada ritualnya semata.
12

  

Pemahaman spiritual tersebut mengajarkan untuk mengkaji diri dan mengabdi 

kepada ajaran agama yang sesungguhnya yaitu Islam yang mengacu pada ajaran Al-

Quran dan Hadits. Dalam melakukan tugas dakwah nya Perguruan Alif Lam Mim 

mengajarkan proses mencapai tingkat spiritual ini dengan dengan menanamkan nilai-

nilai tasawuf.
13

 Tasawuf  pada hakikatnya  ilmu yang berhubungan dengan hati, 

akhlak, dan budi pekerti, tentunya sangat berbeda dengan ajaran-ajaran spiritual 

setiap perguruan di luar perguruan ini.
14

 

Karena perguruan Alif Lam Mim yang lebih mengutamakan tentang pemahaman 

spiritual maka Komunikasi Dakwah Sufistik pada perguruan Alif Lam Mim yang 

lebih dikenal dengan nama “kaji diri” atau mengenal diri kita secara lebih mendalam 

agar lebih konsisten dalam beribadah, untuk lebih di kenal pada masyarakat umum 

lebih khusus nya di kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang kota Bandar 

                                                           
  

12
  KH Ramsi Nursa’ad, Sesepuh Perguruan Alif Lam Mim, Wawancara PraSurvey Tanggal 

20 Mei 2019 
13

 Dokumentasi, Latar belakang berdirinya Perguruan Alif Lam Mim, h.xii, dicatat pada 

tanggal 28 Mei 2019 
14

 Ahmad Bangun Nasution, Akhlak Tasawuf,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),h.12 
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Lampung. Dalam perguruan ini bahwa spiritual (jiwa, nyawa atau roh) atau biasa 

disebut dengan penanaman nilai-nilai sufistik merupakan pangkal untuk mencapai 

kehidupan yang hakiki yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Berangkat dari permasalahan di atas maka perlu adanya kajian atau penelitian 

mengenai Komunikasi Dakwah Sufistik yang digunakan Perguruan Alif Lam Mim di 

Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung secara 

ilmiah dan objektif. Karena penulis sangat tertarik dengan ucapan sesepuh pendiri 

perguruan ini bahwa dinyatakan “Perguruan Alif Lam Mim itu berbeda dengan ajaran 

spiritual dari perguruan lain. Karena ajaran spiritual di dalam Perguruan ini diajarkan 

pemahaman nilai-nilai ilmu Tasawuf yang lebih mengutamakan Hakikat dan 

Ma’rifat”. 

 

D. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas penulis dapat memberikan rumusan masalah ialah : 

Bagaimana Komunikasi dakwah sufistik pada Perguruan Alif Lam Mim di Kelurahan 

Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui Komunikasi Dakwah 

sufistik pada Perguruan Alif Lam Mim di Kelurahan Way Kandis Kecamatan 

Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. 
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2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis secara teoritis penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan khususnya pada bidang dakwah dan dapat diajdikan sebagai 

salah satu acuan bagi peneliti yang secraa khusus mengkaji masalah yang 

berkaitan dengan Komunikasi Dakwah Sufistik. Selain itu penelitian ini dapat 

dijadikan bahan bacaan, referensi, kajian, ataupun rujukan. 

2.  Manfaat Praktis sebagai sumbangsih pemikiran terkait dengan ilmu dakwah 

dan komunikasi dengan memberikan informasi mengenai Komunikasi 

dakwah Sufistik Perguruan Alif Lam Mim.  

3.  Manfaat Akademis sebagai salah satu syarat Akademik guna menyelesaikan 

Studi dan sekaligus mencapai gelar sarjana. Serta kajian Komunikasi dakwah 

sufistik Perguruan Alif Lam Mim ini di harapkan dapat memberi kontribusi 

positif bagi perkembangan dakwah khususnya bagi mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metode merupakan aspek yang penting dalam suatu penelitian, oleh karena itu 

penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini, antara 

lain: 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Suatu penelitian bertujun untuk memahami suatu permasalahan 

sehingga dapat di kembangkan kebenaranya, maka perlu dibutuhkan suatu 

metode dalam sebuah penelitian, yakni rumusan yang terdiri dari sejumlah 

langkah-langkah dan yang di rangkaikan, dalam upaya untuk memenuhi 

kriteria ilmiah secara sistematis. 

Jenis penelitian yang akan penulis laksanakan dalam penelitian ini 

berupa penelitian lapangan (field reseacrh). Maksudnya suatu penelitian yang 

di lakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data-data 

yang ada dilapangan.
15

  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan 

dengan Komunikasi Dakwah Sufistik Perguruan Alif Lam Mim di Kelurahan 

Way Kandis Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian  

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang hanya menggambarkan, melukiskan, memaparkan dan 

melaporkan suatu keadaan objek penelitian.
16

 Dari pengertian ini, maka 

penelitian yang penulis gagas hanya di ajukan untuk melukiskan, 

                                                           
15

 Joko subagio,Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1997), h. 2. 
16

 M. Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research, (Yogyakarta:Sumbangsih, 1975), 

h. 22. 
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menggambarkan, atau memaparkan kenyataan-kenyataan yang terfokus pada 

proses Komunikasi Dakwah Sufistik Perguruan Alif Lam Mim yang lebih 

mengutamakan penanaman spiritual dalam beribadah kepada Allah. 

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Yang di maksud dengan populasi adalah keseluruhan objek yang ada di 

dalam penelitian. Pengertian populasi (universal), menurut Sugiono dalam 

buku “Statiska Untuk Penelitian” adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari subjek maupun objek untuk di teliti.
17

  

Kemudian dalam penelitian seluruh pengurus Perguruan Alif Lam Mim 

berjumlah 8 orang dan jama’ah perguruan Alif Lam Mim di Kelurahan Way 

Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung berjumlah 35 

orang maka secara keseluruhan populasi berjumlah 43 orang.  

b. Sampel  

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri atau 

keadaan tertentu yang akan di teliti.
18

 Dalam penelitian ini, tidak semua 

populasi akan di jadikan sumber data, melainkan dari sampelnya saja, 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non random 

                                                           
17

 Rosadi Ruslan, Metodelogi Penelitian, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), h. 133 
18

 Asep Saeful Muhtadi, Metode Penelitian Dakwah,(Bandung: Pustaka Setia, 2003, h. 154 
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sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi di beri peluang sma 

unutk di tugaskan menjadi anggota sampel.
19

 

Untuk lebih jelasnya, teknik non random sampling ini penulis 

menggunakan purposive sampling, yaitu metode penelitian yang akan di 

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

sebelumnya. 

Dengan demikian penulis mengambil sampel berdasarkan keadaan saat 

ini.  

Adapun pengurus dan jama’ah yang menjadi sampel peneliti yaitu 

sebagai berikut:  

1. Pengurus yang sudah lulus dalam tiga tahap syarat menjadi pengajar  

di Perguruan Alif Lam Mim berjumlah 5 orang. 

2. Jama’ah yang berusia 25-45 tahun dan telah mengikuti perguruan Alif 

Lam Mim selama 3 tahun berjumlah 7 orang.  

 Berdasarkan kriteria di atas maka sampel yang di ambil dalam 

penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 12 orang. 

1. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menghimpun data lapangan yang diperlukan dalam penelitian in, maka 

penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
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a. Metode Observasi  

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang 

ingin dicapai.
20

 Perilaku yang tampak dan dapat berupa perilaku yang dapat 

dilihat langsung oleh mata, didengar, dapat dihitung, dapat diukur. Dengan 

pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud dengan teknik observasi 

adalah pengumpualn data dengan cara pengamatan langsung terhadap 

subjekdengan alat indera.  

Metode ini penulis gunakan untuk mengamati dan mencatat kejadian-

kejadian pelaksanaan strategi dakwah yang digunakan ajaran spiritual 

Perguruan Alif Lam Mim dalam perspektif Tasawuf. 

b. Metode Interview  

Metode interview merupakan salah satu teknik mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan sumber data. Hal ini dijelaskan oleh Sutrisno 

Hadisebagai berikut: “Interview dapat dipandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yaitu dikerjakan dengan 

sitematis dan berlandasan kepada tujuan penyelidikan. Pada umumnya dua 

orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu”.
21

 Dalam hal 

ini penulis berusaha melakukan pengumpulan data melalui wawancara, atau 

                                                           
20

 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitaif,(Jakarta: Salemba Humanika,2012), h. 

131 
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2009), h. 130 
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dialog terhadap orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

sengan cara bertanya jawab langsung kepada responden. 
22

 

Menurut jenisnya Interview dibedakan menjadi tiga yaitu: “Interview 

Terpimpin, Interview tidak terpimpin, dan Interview bebas terpimpin.”
23

 Jenis 

penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah interview bebas 

terpimpin, dimana pelaksanaan wawancara berpatokan pada daftar yang 

disusun dan responden dapat memberikan jawaban secara bebas atau tidak di 

batasi ruang lingkupmya, selagi tidak menyimpang dari pernyataan yang telah 

disediakan sebelumnya, interview dalam penelitian adalah sebagai alat 

pengumpul data umum (primer) diharapkan dengan cara ini dapt memperoleh 

data yang berkaitan dengan Komunikasi dakwah sufistik yang digunakan 

Perguruan Alif Lam Mim memanamkan spiritual dalam peningkatan 

beribadah kepada Allah dalam perspektif Tasawuf.  

Interview dilakukan terhadap sesepuh Perguruan Alif Lam Mim, pengajar, 

pengurus, dan jamaah yang aktif dan dianggap dapat memberikan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Metode interview dalam penelitian ini 

dilakukan sebagai metode pokok. 
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 Kartono Kartini, Pengantar Riset Sosial,(Bandung: CV. Mandar Jaya, 1996), h.49. 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data yang variabel berupa catatan, 

transkip, buku, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.
24

 Metode 

dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang dieliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan 

perkiraan. 

Dokumen tersebut berupa agenda kegiatan, program kerja, susunan 

kepengurusan, dan data-data tertulis lainya. Metode dokumentasi digunakan 

sebagai metode pelengkap.  

2. Metode Analisis Data 

Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data yang telah 

disebutkan di atas lalu iolah yaitu dipilih-pilih dan dikelompokan menurut 

jenisnya masing-masing, yaitu data tentang bentuk, upaya, materi, metode, 

bentuk pembinaan, hambatan, faktor pendukung, baik di dapat dari interview, 

observasi maupun dokumentasi, sesudah data diolah tersebut kemudian di 

analisis. Penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang 

digunakan terhadap data bukan berwujud angka-angka melainkan yang 

jumlahnya hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus 

(sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi).  
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 Selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa data yang 

bersifat kualitatif yang dapat diartikan “metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilakn data deskriptif berupa dengan kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.”
25

  

 Pada tahap akhir peneliti menarik sebuah kesimpulan dimana peneliti 

menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat 

umum ke khusus. Pengetahuan khusus yang dimaksud disini yaitu temuan-

temuan tentang Komunikasi Dakwah Sufistik yang di gunakan Perguruan Alif 

Lam Mim. 
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 De, Lexi, J Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1991), h. 3 


