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 Penelitian ini bertolak dari adanya perjuangan   seorang da’i yang puluhan tahun 

menghabiskan waktunya dalam membangun sebuah pedesaan yang kompleks dengan 

berbagai  permasalahan  hidup. Da’i  tersebut bernama Kyai Haji Ladi Nawidi, ia adalah 

salah satu murid serta kader dakwah dari seorang ulama Banjarmasin bernama Kyai Haji  

Muhammad Rafi’e Hamdie, salah seorang yang juga berpengaruh dalam pembangunan umat. 

Desa Barambai Kolam Kiri Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu 

desa yang  banyak  mengalami berbagai permasalahan hidup khususnya pada tahun 1974. 

Mayoritas  penduduk desa tersebut berasal dari transmigrasi Jawa, berbagai agama 

kepercayaan dan budaya terdapat di desa tersebut. Namun berkat datangnya seorang da’i 

yang bernama Ladi Nawidi, desa tersebut akhirnya mengalami berbagai perubahan menjadi 

sebuah desa yang berbudaya dan mayoritas masyarakatnya memeluk  agama Islam.  

 Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kegiatan dakwah Ladi Nawidi di Desa 

Barambai Kolam Kiri dan metode dakwah apa yang Ladi Nawidi terapkan ketika dakwah di 

desa tersebut hingga desa tersebut mengalami banyak perubahan. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana kegiatan dakwah Ladi Nawidi di Desa Barambai Kolam Kiri 

dan untuk mengetahui metode dakwah apa yang Ladi Nawidi lakukan dalam kegiatan 

dakwahnya tersebut hingga menjadikan desa tersebut menjadi desa yang mayoritas 

penduduknya memeluk Islam dan berbudaya islami.  

 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif historis koreksi dalam menemukan dakwah Ladi Nawidi di Desa 

Barambai Kolam Kiri Tahun 1975-1985. Subjek penelitian ini meliputi orang-orang yang 

berhubungan serta mengetahui proses dakwah Ladi Nawidi semasa di Desa Barambai Kolam 

Kiri. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah observasi sistematik, wawancara 

terstruktur dan dokumentasi.  

 

 Hasil penelitiannya dianalisis dengan metode logika deduktif. Dari analisis diperoleh 

bahwa, ada berbagai kegiatan yang Ladi Nawidi lakukan ketika berdakwah di Desa Kolam 

Kiri, di antaranya: membentuk Yasinan, Majelis, TPA, Madrasah Tsanawiyah dan Mushola. 

Adapun mengenai metode dakwah yang Ladi Nawidi terapkan meliputi:  Metode Hikmah dan 

pengajaran yang baik (bi-al-hikmah wa al-maw’izah al-hasanah), Metode Tanya Jawab 

(jadilhum billati hiya ahsan), Metode pemberian teladan yang baik (uswatun hasanah) dan 

Metode tindakan nyata (bi al-hal). 
 


