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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam merupakan agama yang sarat dengan tuntunan dan ajaran 

mulia yang memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Salah satu tuntunan 

dan ajaran agama Islam adalah mengenai dakwah. Dakwah merupakan bagian 

yang sangat penting di dalam Islam, karena berkembang tidaknya ajaran agama 

Islam dalam kehidupan masyarakat merupakan aktifitas dari berhasil tidaknya 

dakwah yang dilaksanakan. Setiap muslim senantiasa berada dalam kisaran fungsi 

dan misi risalah melalui media dakwah, baik ke dalam maupun ke luar lingkungan 

umat Islam.
1
 

Menurut Muhammad Sulthon dalam bukunya “Desain Ilmu Dakwah” 

dakwah merupakan setiap usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan dan 

lainnya yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk 

beriman dan mentaati Allah SWT, sesuai dengan garis-garis aqidah dan syariat 

serta akhlak islamiyah.
2
 Adapun menurut Amrullah Ahmad dalam bukunya 

“Dakwah Islam dan Perubahan Sosial”, dakwah Islam ialah aktualisasi imani 

(teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman 

dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur utuk 

mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak manusia pada 

dataran kenyataan individual dan sosio kultural dalam mengusahakan terwujudnya 

                                                           
1
J. A Saefudin,  Fiqhul Dakwah K.H.E.Abdurrahman, (Bandung : Al – Huda Fathi, 
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ajaran Islam dalam semua segi kehidupan.
3
 Dakwah dapat dilakukan dengan bil-

lisan yang lebih banyak memfokuskan pada penekanan  informatif persuasif atau 

dakwah bil-hal yang lebih menekankan pada hal-hal  yang bersifat praktis yang 

mampu merangsang agar mad’unya atau orang yang didakwahi  lebih cepat dalam 

melakukan perubahan dalam kegiatan sehari-hari.
4
 

Dari dua definisi tersebut terlihat bahwa dakwah Islam mengandung arti 

seruan, anjuran, ajakan dan panggilan umat yang beriman untuk membawa umat 

lainnya  dalam kehidupan Islami. Dalam hal ini dakwah itu bersifat mengajak 

bukan kekerasan. Ia lebih mengarah pada suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

perubahan positif dalam diri manusia. Perubahan positif ini diwujudkan dalam 

rangka peningkatan iman, yang termanifestasi dalam peningkatan pemahaman, 

kesadaran dan perbuatan yang lebih baik dalam kehidupan.  

Untuk  mencapai perubahan positif pada diri manusia atau umat, berupa 

peningkatan iman dan perbuatan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan, 

diperlukan sosok mubalig atau tokoh yang memiliki kemampuan lebih dibanding 

manusia lainnya. Tokoh yang mampu  bersikap menuntun, mengajak, menjadi 

teladan bagi umat serta memiliki metode atau cara yang bijak ketika berdakwah.  

Hal  ini diperlukan karena sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur’an Surah 

an-Nahl ayat 125, mengenai metode dakwah yang patut dilakukan seorang 

mubaligh.  

ْْسْبيْلهْْْْعنْْْْضلِْْْبْنْْْأْْعْلمْْْْهوْْْْرْبكْْْْإنْْْْأْحْسنْْْْهيْْْبْاْلْتْْْوْجاْدْْلْمْْْاْلْْْسْنةْْْْواْلْمْوْعْظةْْْبْاْلْْْكْمةْْْرْْبكْْْْسْبيلْْْْإْلْْادْعْْ

ْ(٥٢١)ْبْاْلْمْهْتْدينْْْأْْعْلمْْْْوْهوْْ
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Dari ayat di atas  terlihat bahwa perlunya ada seorang mubalig yang 

menyeru umat dengan jalan bijak serta metode yang tepat dalam berdakwah. Hal 

ini karena dalam sejarah perubahan masyarakat, mubalig memiliki peran sangat 

besar dan universal, ia nyaris memiliki andil dalam setiap lini dan detik dalam 

perubahan masyarakat yang bermuara pada kesadaran kolektif masyarakat untuk 

melakukan perubahan. Maka mubaligh dinyatakan sebagai sumber dan insipirasi 

perubahan.
5
  

Desa Barambai Kolam Kiri Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, 

merupakan salah satu wilayah pedesaan yang dalam sejarahnya tercatat sebagai 

desa yang masyarakatnya mengalami perubahan dari tidak mengenal ajaran 

agama, tidak berpendidikan, menjadi desa yang mayoritas penduduknya memeluk 

Islam dan berpendidikan. Perubahan itu terjadi berkat datangnya salah satu  

mubaligh bernama Kyai Haji Ladi Nawidi, seorang da’i yang puluhan tahun 

menghabiskan waktunya berdakwah di desa tersebut, dengan berbagai perjuangan 

dan pengorbanan bahkan sempat menggunakan obor demi menghadapi gelapnya 

malam dengan bersepeda ontel ketika berdakwah. Hal ini sebagaimana yang 

diceritakan oleh Ahmad Sufiyar  ketika wawancara, berikut paparnya.  

“… Hal yang sidin lakukan dalam berdakwah di desa kami ini 

yang paling saya ingat  adalah Yasinan setiap malam Jumat di  rumah-

rumah warga, dengan cara membawa obor supaya jalan terang 

bersepeda ontel sidin … “
6
  

 

Ladi Nawidi  dilahirkan pada 12 Mei tahun 1953 di Desa Gedung Suko, 

Kecamatan Tamban Kabupaten Batola. Ketika berumur kurang lebih dua puluh 
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tahun di masa pendidikan dan produktifnya ia mulai berdakwah ke Desa Barambai 

Kolam Kiri, tepatnya sekitar tahun 1974. Ia merupakan salah satu murid serta 

kader dakwah dari seorang ulama Banjar yang terkenal pada masa itu yakni Kyai 

Haji Muhammad Rafi’ie Hamdie.
7
  

Dakwahnya Ladi Nawidi ke Desa Barambai Kolam Kiri Kabupaten Barito 

Kuala, berawal dari tugasnya menjadi kader da’i sebagai  seorang mahasiswa 

fakultas dakwah yang melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ketika itu Desa 

Barambai Kolam Kiri dipilih sebagai desa pilihan yang perlu diprioritaskan untuk 

dibina, sebab pada masa itu wilayah  desa Barambai Kolam Kiri merupakan salah 

satu wilayah target lokasi misionaris agama Kristen, hal ini terlihat dengan 

dikibarkannya bendera agama Kristen di desa tersebut.
8
  

Desa Barambai Kolam Kiri adalah sebuah pedesaan yang mayoritas 

penduduknya bersuku dan berasal dari transmigrasi Jawa. Ditinjau dari aspek 

keagamaan tepatnya sekitar tahun 1974, ada berbagai agama yang dianut 

warganya,  ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan bahkan sebagian 

kecil penduduknya juga masih ada yang menganut kaharingan. Perekonomian 

desa pada masa itu sangat memprihatinkan, dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat  hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, masyarakat tidak 

memiliki lahan atau penghasilan tetap. Sebagian warga bahkan ada yang rela 

menganut agama tertentu demi bisa mengambil sembako dari pihak-pihak 

tertentu.
9
  

                                                           
7
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Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik meneliti lebih lanjut 

mengenai bagaimana kegiatan Ladi Nawidi semasa berdakwah di Desa Barambai 

Kolam Kiri tersebut dan Metode dakwah apa yang ia lakukan sehingga desa 

tersebut berhasil mengalami perubahan. Ketertarikan ini penulis 

pertanggungjawabkan dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul 

“Metode Dakwah Kyai Haji Ladi Nawidi (Studi Kasus Di Desa Barambai 

Kolam Kiri Pada Tahun 1975-1985)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kegiatan dakwah Kyai Haji Ladi Nawidi di Desa Barambai 

Kolam Kiri Tahun 1975-1985? 

2. Apa metode dakwah Kyai Haji Ladi Nawidi di Desa Barambai Kolam Kiri 

Tahun 1975-1985? 

 

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui kegiatan dakwah Kyai Haji Ladi Nawidi Di 

Barambai Desa Kolam Kiri Tahun 1975-1985. 
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b. Untuk mengetahui metode dakwah Kyai Haji Ladi Nawidi di Desa 

Barambai Kolam Kiri Tahun 1975-1985. 

2. Signifikansi Penelitian 

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, diharapkan  penelitian ini dapat menjadi sumbangan 

pemikiran untuk fakultas dakwah khususnya di dalam menambah 

khazanah pengetahuan tentang metode dakwah, terutama metode 

dakwah yang digunakan Kyai Haji Ladi Nawidi di Desa Barambai 

Kolam Kiri.  

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan 

para peneliti yang akan datang yang menyangkut metode dakwah. 

 

D. Definisi Operasional 

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami judul dan rumusan 

masalah  dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah 

yang terkait hal tersebut, di antaranya:  

Metode secara bahasa berasal dari dua kata yakni meta (melalui) dan 

hedos (jalan atau cara). Dari dua makna kata tersebut dapat dipahami bahwa 

metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.
10

  

Dakwah ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab “da’wah” 

 ,yang berarti memanggil, mengundang, meminta tolong, meminta (الدعوة)

memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, 

                                                           
10

M. Munir, Metode Dakwah (Jakarta: kencana, 2009), h. 6. 
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mendatangkan, mendoakan, menangisi dan meratapi.
11

 Adapun dari segi istilah 

sebagaimana yang dikatakan Syekh Ali bin Shalih al-Mursyid yang dikutip Ali 

Aziz, dakwah ialah sistem yang berfungsi menjelaskan kebenaran, kebajikan dan 

petunjuk (agama); sekaligus menguak berbagai kebathilan beserta media dan 

metodenya melalui sejumlah teknik, metode dan media yang lain.
12

  

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud metode 

dakwah dalam penelitian ini ialah serangkaian cara atau tata cara yang dilakukan 

Kyai Haji Ladi Nawidi dalam berdakwah di Desa Barambai Kolam Kiri 

Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. 

Kegiatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah aktivitas, usaha, 

pekerjaan. Adapun kegiatan yang penulis maksud dalam  penelitian ini ialah 

aktivitas apa yang saja yang Kyai Haji Ladi Nawidi lakukan ketika berdakwah di 

Desa Kolam Kiri pada tahun 1975-1985 dalam mendakwahkan ajaran Islam. 

Kyai Haji Ladi Nawidi adalah seorang da’i yang dulu berdakwah di Desa 

Barambai Kolam Kiri Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Ia 

merupakan seorang murid dari Kyai Haji Muhammaf Rafi’ie Hamdie, seorang 

ulama Banjarmasin pendiri Kursus Dakwah Praktis (KDP)  kota Banjarmasin.  

Barambai Kolam Kiri ialah salah satu desa dari Kecamatan Berambai 

Kabupaten Barito Kuala. Merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya 

bersuku dan berasal dari transmigrasi Jawa, desa yang sebelumnya pernah 

menjadi wilayah sasaran misionaris agama Kristen, tepatnya pada tahun 1974.   
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E. Penelitian Terdahulu 

  Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan metode dakwah yang 

penulis temukan, di antaranya, penelitian dengan judul: 

1. Berupa skripsi “Metode Dakwah di Kalangan Remaja Perkotaan (Studi 

Kasus Aktivitas Dakwah Forum Komunikasi Remaja “Romansa” di Kel. 

Tambakaji Ngaliyan Semarang”. Oleh Ahmad Soleh, Mahasiswa Jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam 

Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana metode dakwah pada forum komunikasi remaja “Romansa” di 

Kel. Tambakaji Ngaliyan Semarang dan apa hasil-hasil yang dicapai  

forum komunikasi remaja “Romansa” tersebut dalam dakwahnya. Hasil 

penelitian menerangkan bahwa metode dakwah yang digunakan 

“Romansa” meliputi tiga metode, pertama metode ceramah yang 

membahas permasalahan-permasalahan remaja, kedua metode pendidikan 

atau pengajaran agama Islam, dan ketiga metode bil hal. Adapun hasil 

yang dicapai dari dakwahnya; pertama remaja di Tambakaji lebih bisa 

menghargai dan menghormati yang lebih tua serta menurunnya tingkat 

kenakalan remaja di kelurahan tersebut. Kedua mayoritas remaja di 

Tambakaji menjadi fasih dalam membaca al-Qur’an. Ketiga meningkatnya 

aktivitas positif di kalangan remaja Tambakaji khususnya pada saat bulan 

Ramadhan. 

2. Berupa skripsi “Hubungan Penggunaan Metode Dakwah Ustadz Andrew 

Irfan Tanudjaja dengan Mutu Jamaah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia 

(PITI) Jakarta”. Oleh Suci Annisaa Istari, Mahasiswi Jurusan Komunikasi 
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dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011. Skripsi ini membahas 

tentang bagaimana hubungan penggunaan metode dakwah ustadz Andrew 

Irfan Tanudjaja dengan mutu jamaah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia 

(PITI) Jakarta. Hasil penelitian menerangkan bahwa telah terjadinya 

hubungan positif antara penggunaan metode dakwah ustadz Andrew 

dengan mutu jamaah PPTI, selain itu juga ada korelasi yang kuat dan 

tinggi dari penggunaan metode dakwahnya dalam membina hubungan 

tersebut. 

3. Berupa skripsi “Metode Dakwah KH. Kosim Nurzeha”. Oleh Muhammad 

Maulana, Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

Tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang Apa metode dakwah KH. 

Kosim Nurzeha dan bagaimana penerapan metode dakwah KH. Kosim 

Nurzeha. Hasil penelitian menerangkan bahwa metode dakwah yang 

digunakan KH. Kosim Nurzeha, yaitu: metode ceramah, tanya jawab dan 

metode demonstrasi/praktek. Adapun dalam penerapan metodenya KH. 

Kosim Nurzeha membuka metode tanya jawab tidak hanya dalam ruangan 

atau majelis, tetapi juga menggunakan media berupa radio untuk 

melangsungkan interaktif langsung.  

4. Berupa skripsi “Dakwah KH. Noer Muhammad Iskandar (Studi Metode 

dan Media Dakwah)”. Oleh Dwi Ismiyati, Mahasiswi Jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang, Tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang apa 
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metode yang digunakan KH. Noer Muhammad Iskandar dalam berdakwah 

dan media dakwah apa yang digunakannya. Hasil penelitian menerangkan 

bahwa metode dakwah yang digunakan KH. Noer Muhammad Iskandar, 

yaitu; metode ceramah, metode bandongan, metode keteladanan dan 

metode tanya jawab. Adapun media yang ia gunakan antara lain; media 

auditif, media lisan, media lingkungan keluarga, peringatan hari besar 

Islam, organisasi Islam dan lembaga pendidikan. 

5. Berupa skripsi “Metode Dakwah Para Da’i Dalam Penyampaian Pesan-

Pesan Keagamaan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”. Oleh 

Lina Karlina, Mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin, Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang metode dakwah 

apa saja yang digunakan serta faktor  pendukung dan penghambat dalam 

penyampaian pesan-pesan keagamaan di Kecamatan Lampihong 

Kabupaten Balangan. Hasil penelitian menerangkan bahwa ada beberapa 

metode yang digunakan para da’i dalam dakwah; pertama metode ceramah 

yang diselangi dengan arisan ibu-ibu, kedua metode tanya jawab, dan 

metode uswatun hasanah. Adapun faktor pendukung dari dakwah tersebut 

antara lain; kepribadian da’i, profesionalisme da’i serta sarana dan 

prasarana, sedangkan penghambatnya, antara lain; juru dakwah yang tidak 

dapat hadir dan terlambat hadir, faktor terbatasnya waktu, serta keadaan 

cuaca. 

  Hal yang membedakan penelitian yang dikaji penulis ini dengan penelitian 

terdahulu, pertama dari segi tempatnya, kedua waktu dan ketiga sudut pandang 
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atau tinjauan. Pada penelitian ini penulis meneliti mengenai metode dakwah yang 

digunakan salah satu da’i dalam berdakwah menghadapi berbagai kepercyaan 

yang berada di sebuah pedesaan bukan di perkotaan. Selain itu tinjauan yang 

digunakan penulis juga berbeda dengan peneliti terdahulu, pada penelitian 

terdahulu menitik fokuskan tinjauan penelitiannya mengenai metode, media dan 

faktor pendukung serta penghambat dari proses dakwah. Sedangkan pada 

penelitian ini penulis menitik fokuskan pada kajian mengenai bagaimana aktivitas 

yang dilakukan salah seorang da’i ketika dakwah dan metode dakwah apa yang 

digunakan. 

 Hal lain yang juga berbeda dengan penelitian terdahulu yakni metode 

pendekatan yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode 

pendekatan kualitatif yang hanya mendiskripsikan data berupa kata-kata atas apa 

yang terjadi di lapangan. Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan 

metode pendekatan kualitatif historis koreksi yang sifatnya tidak hanya 

mendiskripsikan data berupa kata-kata atas apa yang terjadi di lapangan, tetapi 

juga menampilkan data secara historis koreksi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

  Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

  Pada bab pertama penulis membahas pendahuluan yang berisi beberapa 

sub pembahasan. Pertama latar belakang masalah sebagai gambaran umum dari 

permasalahan objek yang diteliti serta hal-hal yang melatarbelakangi  ketertarikan 

penulis meneliti objek tersebut. Kedua rumusan masalah untuk memfokuskan dan 
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membatasi objek yang diteliti. Ketiga tujuan dan signifikansi penelitian, 

diperlukan agar penelitian ini mempunyai tujuan dan mamfaat yang jelas. 

Keempat  definisi operasional,  diuraikan agar terhindar dari  kesalahpahaman 

terhadap objek sasaran yang jadi fokus penelitian. Kelima penelitian terdahulu 

yang menguraikan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diuraikan untuk 

menghindari keterulangan penelitian dan unsur plagiat. Keenam sistematika 

penulisan yang berisi tentang format laporan hasil penelitian yang akan disusun.   

Bab kedua penulis akan membahas tentang landasan teori yang 

menguraikan tentang ruang lingkup dakwah Islam, yang meliputi pengertian 

dakwah, unsur-unsur dakwah dan metode dakwah. Beberapa poin uraian ini 

ditetapkan penulis untuk dijadikan acuan atau pedoman untuk  menganalisis data 

yang akan terjadi di lapangan. Diletakan pada bab kedua, sebagai langkah awal 

penulis untuk menulis dan landasan untuk menganalis data lapangan.  

Bab ketiga penulis akan membahas  metode penelitian, yang meliputi jenis 

penelitian dan lokasi penelitian,  subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan 

data (observasi, wawancara dan dokumentasi), teknik pengolahan data dan 

analisis data. Sub-sub pembahasan seperti ini penulis tetapkan, untuk 

memudahkan penulis menggali data di lapangan.  

  Bab keempat yakni paparan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi 

beberapa uraian sub bab. Sub bab pertama terkait hasil penelitian meliputi: (i) 

gambaran umum Desa Barambai Kolam Kiri. (ii) riwayat hidup Kyai Haji Ladi 

Nawidi. (iii) kegiatan dakwah dan metode dakwah Kyai Haji Ladi Nawidi. Sub 

bab kedua terkait pembahasan, meliputi: (i) kegiatan dakwah Kyai Haji Ladi 

Nawidi. (ii) metode dakwah Kyai Haji Ladi Nawidi. Uraian seperti ini penulis 
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letakkan pada bab keempat untuk membedakan antara hasil lapangan dengan 

analisis. 

  Pada bab kelima penulis akan menguraikan bab penutup dengan sub 

pembahasan kesimpulan dan saran. Sub kesimpulan ditetapkan untuk memberikan  

gambaran ringkas kepada pembaca mengenai hasil penelitian yang telah lakukan. 

Adapun sub saran-saran ditetapkan untuk memberikan saran agar subjek yang 

telah diteliti atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian  bisa lebih baik 

kedepannya.  

 


