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BAB IV 

KOMUNIKASI DAKWAH SUFISTIK PERGURUAN ALIF LAM MIM DI 

KELURAHAN WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG SENANG  

KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

A. Komunikasi Dakwah Sufistik Perguruan Alif Lam Mim 

Pada bab ini, akan diberikan analisis terhadap komunikasi dakwah sufistik 

Perguruan Alif Lam Mim di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang 

Kota Bandar Lampung. Setelah penulis melakukan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi sebgaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Adapun 

metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian ini adalah 

menggunakan metode analisis data kualitatif. Proses penulisan data yang penulis 

lakukan menggunakan metode analisisa dekripsi kualitatif, dimana penulis 

menganalisa sluruh data dari hasil penelitian lapangan, tentunya setelah 

mengalami proses edit data tanpa adanya pengecualian dan untuk memudahkan 

proses analisa data serta menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

Pada dasarnya setiap lembaga, organisasi, komunitas, atau semacamnya 

biasanya dibentuk atas dasar sebuah tujuan dan cita-cita yang ingin mereka capai. 

Terbentuknya Perguruan Alif Lam Mim karena di zaman modern ini banyak 

orang-orang yang tidak puas dengan kehidupan yang mereka jalani sehari-hari, 

meskipun manusia terpenuhi segala kebutuhan materil dan kebutuhan emosional 

tetapi kehilangan rasa bahagia yang sejati. Akibat nya kini banyak orang yang 

menghadapi problem psikologis yang di sebabkan oleh permasalahan spiritual.  



82 
 

Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari 

seseorang atau sekelompok kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya 

yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist dengan menggunakan lambang-

lambang baik secara verbal ataupun nonverbal dengan tujuan untuk mengubah 

sikap, pendapat, atau perilaku orang lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam, baik 

langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. 

Adapun komunikasi dakwah yang di gunakan oleh Peguruan Alif Lam Mim 

disini adalah tipe atau bentuk gambaran, dalam menyampaikan nilai-nilai ajaran 

tasawuf (sufistik) pada proses komunikasi yang bertujuan memiliki spiritual yang 

tinggi agar dalam beribadah mampu mengamalkan dan menjalankannya di 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan anjuran Al-Qur’an dan Hadist. Sufistik atau 

sufisme atau biasanya lebih dikenal dengan istilah tasawuf. Tasawuf adalah jalan 

untuk membersihkan hati dan sifat yang menyimpang dari sifat kemanusiaan, 

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

kerohanian, mengamalkan sesuatu yang bermanfaat kepada sesama, bertaqwa 

terhadap Allah SWT, serta mengikuti syariat ajaran Rasullah SAW.  

Proses komunikasi dakwah sendiri terjadi apabila pesan atau informasi yang 

disampaikan dapat diterima dengan dan dimengerti maknanya oleh komunikan. 

Penyampaian informasi dapat terjadi secara langsung/tatap muka, dan dapat pula 

terjadi secara tidak langsung yakni dengan menggunakan alat atau media bantu.  

Tujuan komunikasi dakwah yaitu terjadinya apabila adanya perubahan tingkah 

laku, sikap, atau perbuatan yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist, serta 

mengajak manusia untuk memeluk agama Islam. Sedangkan komunikasi dakwah 
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sufistik memiliki tujuan menyampaikan pesan dakwah sesuai dengan Al-Qur’an 

dan Hadist dengan menanamkan nilai-nilai ajaran tasawuf agar lebih konsisten 

dalam beribadah dan melakukan ibadah tersebut semata-mata karena Allah 

semata.  

Pada bab-bab sebelumnya telah di paparkan kegiatan dakwah sufistik yang di 

lakukan oleh Perguruan Alif Lam Mim untuk menjadikan manusia agar lebih taat 

beribadah dan patuh pada perintah Allah SWT sehingga memperoleh hubungan 

atau kedekatan langsung dengan Tuhan. Adapun pelaksanaan komunikasi dakwah 

sufistik yang dilakukan perguruan Alif Lam Mim  melalui : 

1. Istighosah  

Istighosah adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Perguruan Alif Lam 

Mim yang biasanya dilakukan setelah sholat Isya dan biasa dilaksanakan 

selama 30 menit. Kegiatan ini biasa nya di Imami langsung oleh sesepuh 

ataupun pengurus yang mendapat amanah langsung dari sesepuh. Kegiatan 

istighosah ini bertujuan untuk menambah rasa kecintaan kepada Allah serta 

agar mendapat ketenangan dalam melakukan kegiatan pengajian rutin di 

perguruan Alif Lam Mim. Kegiatan ini di awali dengan pembacaan dua 

kalimah syahadat, kemudin dilanjutkan dengan dzikir bersama dan ditutup 

dengan doa.  

Kegiatan istighosah merupakan kegiatan yang diharapkan agar seluruh 

jama’ah dapat menambah ketenangan dan kedekatan mereka kepada Allah, 

karena dengan melakukan istighosah sebelum pengajian rutin diharapkan 

mengangkat beban yang ada dalam diri seseorang agar lebih tenang serta 
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damai hal ini diperkuat oleh ungkapan pada bab sebelumnya bahwa istighosah 

kegiatan penenangan diri agar lebih fokus dalam menerima materi yang 

disampaikan oleh Sesepuh. 

2. Pengajian  

Kegiatan dakwah sufistik yang di lakukan oleh Perguruan Alif Lam Mim 

yang pokok adalah pengajian. Pengajian ini dipimpin langsung oleh Sesepuh 

K.H. Ramsi Nursa’ad. Pengajian ini biasa dimulai pada jam 21:00 – 00:00 

WIB. Sebelum memulai pengajian sesepuh membuka pengajian dengan 

membaca hadarah yang terutama ditujukan pada baginda Muhammad SAW, 

kemudian para sahabat, para puyang-puyang, para aulia-aulia Allah, dan 

sebagainya. Setelah selesai membaca hadarah langsung dilanjutkan dengan 

membaca surat Yasin dan ditutup dengan doa, setelah selesai sesepuh 

langsung menyampaikan materi dakwahnya. Proses penyampaian materi yang 

dilakukan oleh Sesepuh memiliki tahap-tahap yakni ketahaudian atau 

keimanan kita kepada Allah, lalu melaksanakan segala perintah dan menjauhi 

segala larangannya, dan membiasakan diri selalu mematuhi segala 

perintahNya dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, lalu setelah 

melaksanan semua nya maka akan memilki kecintaan dan hubungan langsung 

dengan Allah. Adapun pengajian yang dilakukan oleh Perguruan Alif Lam 

Mim yaitu: 

a. Pengajian rutin tiap malam jum’at pengajian rutin ini dilakukan tiap 

malam jum’at bertepatan di Aula Perguruan Alif Lam Mim itu sendiri 

pengajian ini biasa di isi dengan membaca hadarah kemudian 
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dilanjutkan dengan membaca surat Yasin lalu ditutup dengan do’a. 

Kemudian baru di isi dengan materi ceramah yang disampaikan oleh 

Sesepuh. alam pengajian ini sesepuh biasa menyampaikan materi 

dakwah nya yang berkenaan langsung dengan tasawuf, dimana 

tonggak pengajian ini selalu berpegang pada syariat, hakikat, tarikat, 

dan ma’rifat. Setelah selesai sesepuh memberikan sesi tanya jawab 

bagi para jama’ah yang masih belum paham tentang materi yang di 

sampaikan tetapi jama’ah boleh juga bertanya di luar materi yang di 

sampaikan, hal ini dilakukan agar para jama’ah yang kurang paham 

dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Sesepuh. 

b. Pengajian pertemuan (sarasehan) kegiatan ini dilakukan secara rutin 

setiap hari Selasa dan Kamis pukul 20.00 WIB di rumah jama’ah 

perguruan yang memang menginginkan. Khusus malam jumat kliwon 

untuk pengajian rutin dan sarasehan dilaksanakan langsung dirumah 

sesepuh perguruan tersebut. Acara sarasehan ini biasanya dihadiri oleh 

seluruh jama’ah. Terkadang malah sebagian saja yang hadir. Hal ini 

dikarenakan jama’ah mungkin ada yang berhalangan, misalnya sakit, 

ataupun punya acara lain.  Acara sarasehan dimulai dengan doa yang 

kemudian dilanjut dengan adanya nasehat-nasehat mengenai ajaran 

perguruan. Selain itu juga ada ajaran tentang taubat dan budi pekerti. 

Dengan demikian pelaksanaan dakwah sufistik perguruan Alif Lam Mim 

di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung 

selalu mengutamakan kedekatan dan kepatuhan seluruh jama’ah untuk selalu 
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melakukan ibadah nya semata-mata hanya untuk Allah dan mengetahui secara 

lebih mendalam tentang ibadah tersebut sehingga tidak setengah-setengah 

dalam beribadah hal ini diperkuat oleh ungkapan pada bab sebelumnya bahwa 

setelah pengajian sesepuh memberikan sesi tanya jawab agar para jama’ah 

dapat bertanya bila ada sesuatu yang kurang jelas saat materi dakwah  

disampaikan. 

B. Metode Dakwah Perguruan Alif Lam Mim 

Berdasarkan fakta yang telah penulis dapatkan dari hasil penelitian, metode 

yang digunakan oleh Perguruan Alif Lam Mim berbeda dengan lembaga yang lain 

karena pemakaian metode nya dengan menambahkan nilai-nilai ajaran tasawuf 

disetiap proses penyampaiannya. Maka untuk melakukan Komunikasi Dakwah 

Sufistik Perguruan Alif Lam Mim memiliki beberapa metode, yaitu:  

1. Pembaiatan (ikrar janji) 

Pada bab sebelum nya telah dijelaskan aspek-aspek spiritual Islam salah 

satunya adalah akal (al-‘Aql). Dalam kehidupan spiritual manusia, akal harus 

didayagunakan untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai 

makna dan realitas yang lebih tinggi. Akal merupakan alat spiritual untuk 

memahami kebenaran dan mencapai kearifan. Namun, bagaimanapun 

tingginya kemampuan akalnya, manusia tidak menafikan fungsi naql. Manusia 

harus pula mendengarkan wahyu yang pernah diajarkan oleh nabi dan rasul. 

Oleh karena itu metode yang pertama di lakukan adalah pembaiatan atau ikrar 

janji, pembaiatan adalah pengucapan janji yang dilakukan oleh seluruh calon 

jama’ah yang dipimpin langsung oleh Sesepuh agar para calon jama’ah kelak 
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dapat menjadi jama’ah yang konsisten dan tidak setengah-setengah dalam 

melakukan proses pengkajian diri. Pembaiatan merupakan langkah pertama 

yang wajib di lakukan pada seluruh calon jama’ah untuk masuk dalam 

Perguruan Alif Lam Mim. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa 

proses pembaiatan  dilakukan dengan cara perkenalan dan penjelasan langkah-

langkah yang akan ditempuh oleh calon jama’ah bila kelak telah sudah sah 

menjadi jama’ah Perguruan Alif Lam Mim. 

Pembaiatan adalah sebutan yang biasa digunakan oleh jama’ah sedangkan, 

menurut Sesepuh dan pengurus Peguruan Alif Lam Mim biasa nya disebut 

dengan di dudukan dalam pengajian ataupun di syahadatkan kembali hal ini di 

perkuat dengan ungkapan pada bab sebelumnya. 

2. Mengamalkan Dzikir 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa metode mengamalkan dzikir 

adalah mengucapkan nama-nama baik Allah dengan tujuan agar mendekatan 

ketenangan dalam diri seseorang, hal ini sesuai dengan aspek-aspek spiritual 

yang telah dijelaskan dalam bab sebelum nya bahwa dengan menjaga hati 

(Qolbu) serta hati harus tetap bersih yakni salah satu caranya adalah 

mengamalkan dzikir. Maka hal yang sangat penting bagi Perguruan Alif Lam 

Mim. Karena dengan melakukan dzikir para jama’ah akan selalu mengingat 

Allah dengan maksud agar lebih mendekatkan diri dengan Allah. Para jama’ah 

diwajibkan untuk mengamalakn dzikir karena dzikir merupakan cara yang 

paling efektif dan efisien untuk membersihkan jiwa dari kotoran dan penyakit-

penyakit hati. Dzikir yang harus dilakukan ada dua yakni dzikir keramat 
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(wajib) dan dzikir sunnah. Dzikir keramat adalah dzikir yamg dilakukan 

dengan tata cara pengamalannya telah ditetapkan oleh sesepuh, sedangkan 

dzikir sunnah adalah dzikir yang tata cara pengamalannya tidak berpatok pada 

sesepuh yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terikat oleh 

hitungan, waktu, dan tempat. 

Metode mengamalkan dzikir ini sangat berpengaruh pada kepribadian 

seluruh jama’ah karena dengan berdzikir para jama’ah merasa ketenangan dan 

ketentraman serta merasa lebih dekat dengan Allah hal ini diperkuat dengan 

ungkapan pada bab sebelumnya 

3. Muraqabah (merasa diawasi) 

Pada bab sebelumnya telah di jelaskan aspek-aspek spiritual dalam Islam 

salah satunya adalah ruh (ar-Ruh). Ruh dalam diri manusia dipandang 

merupakan substansi spiritualitas manusia, bahkan diklaim sebagai inti 

keberadaannya. Maka muqarabah adalah merenung dengan sepenuh hati agar 

jama’ah menjadi insan yang selalu merasakan kehadiran Allah serta merasa di 

awasi oleh Allah sehingga akan selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. 

Kegiatan muqarabah dilakukan bila telah mendapat izin dari sesepuh setelah 

mengamalkan dzikir. 

Metode muraqabah adalah metode yang digunakan oleh Perguruan Alif 

Lam Mim agar para jama’ah dalam melakukan muqarabah dapat pula 

mengamalkan bacaan dzikir yang telah dilakukan sebelumnya supaya mereka 

selalu berhati-hati dan sadar bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi apa 

yang umat nya lakukan. Hal ini diperkuat dengan ungkapan pada bab 
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sebelumnya bahwa muqarabah adalah kegiatan yang dilakukan seolah-olah 

kita berhadapan langsung dengan Allah.  

4. Kaji Diri 

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa aspek-aspek spiritual Islam 

adalah jiwa (An-Nafs), Jiwa merupakan jati diri manusia, yang didalamnya 

tercakup segala sifat kelengkapan manusia sebagai pribadi yang baik maupun 

yang buruk. Kebanyakan pengkaji spiritualitas yang mengalamatkan 

keburukan jiwa. Selain itu, jiwa yang menjadi sumber keburukan itu tidaklah 

berkaitan dengan dirinya sendiri melainkan hubungannya dengan Allah. 

Mertode kaji diri telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kaji diri adalah 

mengenal diri sendiri. Kaji diri adalah tahap terakhir bagi calon jama’ah 

Perguruan Alif Lam Mim. Dalam metode kaji diri para calon jama’ah 

diwajibkan mengenal diri mereka sendiri bila telah mengenal diri sendiri maka 

mereka akan mengenal tuhan mereka. Proses kaji diri ini dilakukan dengan 

cara memohon kepada Allah dengan beberapa metode yang telah dilakukan 

sebelumnya yaitu mengamalkan dzikir dan renungan seperti muqarabah.  

Dalam faktanya Perguruan Alif Lam Mim menggunakan metode kaji diri 

ini untuk memunculkan rasa sadar akan maksud kita kita dihidupkan oleh 

Allah apakah hanya untuk bersenang-senang atau dihidupkan untuk 

melakukan amalan yang telah diperintahkan oleh Allah. Hal ini diperkuat 

dengan ungkapan pada bab sebelumnya bahwa kaji diri adalah proses untuk 

mengenal diri kita dan mengenal tuhan setelah mengenal kedua nya maka kita 

akan paham untuk apa kita dihidupkan didunia ini.  
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Dalam penelitian ini penulis juga menemukan bahwa proses komunikasi 

dakwah sufistik perguruan Alif Lam Mim terjadi dalam kegiatan dakwah 

ataupun metode yang di gunakan karena dalam tiap proses kegiatan ataupun 

metode nya meiliki tahapan-tahapan tertentu dan selalu mengedepankan 

ketenangan hati para seluruh jama’ah yang ada agar menjadi umat yang selalu 

mengingat dan memiliki kedekatan langsung dengan Allah. Bahkan dalam 

proses kegiatan pengajian rutin sesepuh selalu memberikan sesi tanya jawab 

pada seluruh jama’ah agar materi yang disampaikan oleh beliau dapat diterima 

dengan baik serta membebaskan para jama’ah untuk bertanya diluar materi 

dakwah yang disampaikan. 

Berdasarkan teori dan data hasil lapangan, analisis yang penulis dapatkan 

bahwa komunikasi dakwah sufistik Perguruan Alif Lam Mim di Keluarahan 

Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung berupa 

materi-materi yang disampaikan memiliki tahap-tahap yakni syariat, tarikat, 

hakikat, dan makrifat, serta dilaksanakan dengan model tasawuf Akhlaki, 

model tasawuf akhlaki adalah menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji karena 

tiap proses penyampaian metode dakwah nya menggunakan kedisiplinan tiap 

jama’ah nya yakni selalu ingin mewujudkan akhlak mulia seperti selalu 

mengingat Allah kapanpun dan dimanapun berada. Serta melakukan latihan 

kejiwaan untuk membiasakan diri agar berperilaku baik atau biasa di kenal 

istilah takhalli pengosongan diri dari sifat-sifat tercela, dan menghiasi diri 

dengan sifat-sifat terpuji atau dalam istilah tasawuf biasa disebut dengan 

tahalli, dan memiliki hubungan langsung dengan Allah dengan melakukan 
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tahapan-tahapan atau pelatihan yang telah dilakukan dalam proses kegiatan 

pengajian atau biasa disebut dengan tajalli.  

Komunikasi dakwah sufistik Peguruan Alif Lam Mim ini diharapkan agar 

tiap jama’ah yang mengikuti perguruan ini dapat mengaplikasikan sifat-sifat 

terpuji dalam kehidupan bermasyrakat sehingga rasa ketidak puasan tentang 

jiwa atau  spiritual dapat diatasi dan sadar akan ketenangan jiwa sangat 

penting untuk melakukan kegiatan beribadah kepada Allah. 


