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Pengantar 

Ketua Umum Pimpinan Pusat 
Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dakwah adalah manifestasi perlawanan agama terhadap 
penindasan dan kebodohan. Dakwah lahir untuk menjadi 
alat dan cara membebaskan dua hal tersebut. Sebagaimana 
firman Allah Swt ‘ Kamu (umat islam) adalah umat terbaik 
yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh berbuat ma’ruf dan 
mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah ’ Al-Imran 
110. Karena dakwah bukan hanya sebuah ajakan, namun 
juga perlawanan dan pembelaan terhadap umat yang masih 
tertindas kebodohan serta pemahaman agama yang sempit.

Ikatan Pelajar Muhammadiyah menyadari ditengah 
kompleksnya persoalan pelajar, mulai gempuran budaya 
pop, free sex, konsumerisme dan hedonisme. Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah selalu berbicara persoalan budaya tanding 
sebagai counter budaya yang menjangkit para pelajar dan 
remaja yang jauh dari nilai-nilai keislaman dan memunculkan 
budaya alternatif sebagai jawaban terhadap gempuran budaya 
disemua sektor kehidupan.

Buku panduan ini menjadi bagian langkah strategis dan riiel 
yang dilakukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk berandil 
menyelesaikan problematika anak bangsa. Kita semua bahkan 
terhenyak survey BKKBN tahun 2010 yang menunjukkan bahwa 
51% remaja di Jabodetabek telah melakukan hubungan seks diluar 
nikah. Kondisi ini tak hanya terjadi di Jabodetabek, tren mengerikan 
juga terjadi di berbagai kota. Surabaya (54 %), Bandung (47 %), dan 
Medan (52 %). Usia remaja yang notabene usia pelajar sebagai data 
survei tersebut sangat menyakitkan, serasa ada yang hilang dari jati 
diri bangsa ini.
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Pelajar sebagai subjek dari perubahan namun disisi lain 
menjadi objek berbagai kebijakan, trend pergaulan bebas inipun 
karena pelajar menjadi pasar empuk untuk digempur berbagai 
ternd mode budaya yang jauh dari nilai ketimuran. Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah harus hadir dan tampil sebagai avant guard 
dalam melakukan advokasi dan pendampingan terhadap 
komunitas pelajar, sebagai kerja dakwah konkrit diusianya 
semakin dewasa. 

Ikatan Pelajar Muhammadiyah memasuki usia emas 
ke 50 tahun semoga semakin banyak peran dan kerja yang 
dilakukan. Berbagai karya berbentuk tulisan (buku) adalah 
bukti mengukuhkan eksistensi Ikatan Pelajar Muhammadiyah 
sebagai embrio gerakan intelektual dan perkaderan 
diMuhammadiyah. Buku dakwah ini terbit juga bagian dari 
kampanye gerakan iqra’ yang didengungkan Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah sejak 2002. Semoga kehadiran buku dakwah 
ini bermanfaat dan digunakan sebagai panduan oleh semua 
elemen pelajar serta pimpinan ranting, cabang, daerah dan 
wilayah seluruh Indonesia.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 4 Juli 2011

Slamet Nur Achmad Effendy
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Kata Pengantar

Ketua Bidang Kajian Dakwah Islam 
Pimpinan Pusat  Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Alhamdulillah dengan memanjatkan syukur ke hadirat Allah 

SWT akhirnya buku panduan dakwah IPM yang sederhana ini dapat 
terselesaikan. Buku panduan ini tersusun bermula dari kegelisahan 
banyak pihak yang menganggap IPM sebagai gerakan dakwah 
namun kering dari kegiatan dakwah. Oleh karena itu, kami selaku 
yang diamanahi untuk mengemban tugas di PP IPM sebagai bidang 
dakwah merasa perlu menyusun buku panduan yang kiranya dapat 
dijadikan panduan bagi ipmawan/ipmawati mulai dari ranting 
sampai pusat dalam menjalankan gerakan dakwahnya.

IPM sebagai ortom Muhammadiayah yang mengemban misi 
dakwah amar ma’ruf nahi munkar di kalangan pelajar berkewajiban 
melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah dan keislaman dimanapun 
ia berada baik di tingkatan ranting, cabang, daerah, wilayah 
bahkan di tingkatan pusat. Dengan lahirnya buku sederhana ini 
diharapkan dapat membantu kader-kader IPM dalam menjalankan 
dakwahnya, sekaligus kami mengajak para pimpinan dan kader 
IPM bersama-sama meningkatkan ghirah dakwahnya sehingga IPM 
sebagai gerakan dakwah tidak hanya sekedar jargon tetapi mampu 
diwujudkan dalam gerakan nyata.

Dalam buku panduan ini ada lima bab yang terdiri atas mengenal 
masa remaja, dakwah dan unsur-unsurnya, panduan pelatihan dai, 
panduan pengajian Islam rutin (PIR) dan instrumen ibadah yaumiah. 
Buku ini sangat berbeda dengan buku panduan yang disusun oleh 
Bidang KDI PP IPM peridode 2008-2010. Perbedaannya buku 
panduan ini lebih aplikatif dan dapat dijadikan acuan langsung bagi 
kader dan pimpinan IPM mulai dari pusat hingga ranting dalam 
menjalankan gerakan dakwahnya. 
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Penyusunan buku panduan yang baru dan berbeda dengan buku 
panduan dakwah periode 2008-2010 ini bukan berarti kami tidak 
menghargai usaha yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya 
tetapi lebih pada pertimbangan bahwa IPM saat ini membutuhkan 
buku panduan yang bersifat aplikatif tidak teoritis. Oleh karenanya 
buku panduan ini bisa menjadi pelengkap kekurangan yang ada 
pada buku panduan dakwah yang sebelumnya.

Akhirnya, semoga kehadiran buku ini dapat menggugah 
kembali semangat dakwah kita dan tentunya buku ini masih jauh 
dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari para pembaca dan 
pengguna buku panduan ini sangat kami nantikan. 

Nuun Walqalami Wa maa yasthurun
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Juli 2011 

      Agus Suroyo 
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Pendahuluan
 

Dalam perjalanan sejarah telah tertoreh dengan tinta emas 
bagaimana dominasi generasi muda (remaja) dalam menyingkap 
dan membangun peradaban. Hampir semua pentas perubahan 
dunia tidak lepas dari campur tangan generasi muda, termasuk juga 
penghancuran peradaban Islam oleh pemuda Turki Kemal Attaturk. 
Merekalah tumpuan pancaran semangat idealisme kehidupan. 
Perhatikan bagaimana Rasulullah saw. merekrut para sahabat 
muda pada awal-awal penyampaian risalah Islam. Sebutlah Ali bin 
Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Mush ab bin Umair, Ammar bin Yasir, 
Bilal dan yang lainnya. Ingatlah bagaimana para pemuda Indonesia 
mempelopori persatuan dan kesatuan lewat Sumpah Pemuda 
-nya. Perhatikan bagaimana arek-arek muda Surabaya mengasung 
keangkaramurkaan tentara sekutu-NICA dengan keperkasaan 
mereka di bawah sulutan takbir Bung Tomo. Lihat bagaimana para 
pemuda menjadi motor reformasi. Perhatikan bagaimana kualitas 
mereka di panggung sejarah.  

 Namun sekarang, tengoklah zaman dan keadaan. Sepuluh atau 
lima belas tahun terakhir ini, remaja-remaja kota besar di Indonesia 
(bahkan kini merambah ke kota-kota kecil), menampakkan 
berbagai penyimpangan perilaku sosial dan seksual yang semakin 
mengkhawatirkan. Budaya tawuran, perkelahian pelajar, seolah 
merupakan penyakit warisan yang sulit disembuhkan. Selama 
periode ini ratusan pelajar SMU/SMK (bahkan SLTP) menjadi korban, 
belum termasuk yang meninggal dunia serta aneka kendaraan 
bermotor dan bangunan yang ikut hancur. Sulit dimengerti bahwa 
mereka ternyata mayoritas remaja muslim. Mereka terbenam dalam 
hingar bingar musik, pesta, cinta, dan perilaku yang destruktif. 
Gersang iman dan ketenangan jiwa. Belum lagi penyimpangan 
perilaku seksual mereka yang memprihatinkan.

 Titik sentral upaya kebangkitan ruhil Islam adalah kebangkitan 
para pemuda. Sebab pemuda-pemudilah sebagai tunggak atas tiang 
yang sangat diperlukan untuk mendekati mereka para pemikir atau 
berdialog dengan mereka secara kebapakan, tidak menyaingi mereka 
dan tidak selalu mencurigai mereka. Pemuda mukmin merupakan 
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potensi termahal dalam ummah. Mereka adalah kekayaan ummah. 
Oleh sebab itu kita memberi sepenuh perhatian kepadanya kerana 
apabila perlekehkan mereka maka dengan siapa lagi mereka 
membangun dan memajukan agama dan umat?

Pendekatan dakwah di kalangan remaja memakai method multi 
dimensional, baik melalui kajian-kajian intensif, melalui latihan 
kepimpinan dengan menyerahkan tugas tertentu, melalui media 
massa, tulisan ataupun uswatun hasanah. Mungkin perlu diuji cuba 
sebuah pilut projek Islamic Center yang dikelola sepenuhnya oleh 
remaja. Untuk itu buku saku ini patut dijadikan sebagai salah satu 
panduan dalam menggerakan dan menyemarakkan dakwah islam 
dikalangan pelajar.
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BAB I
MENGENAL MASA REMAJA

Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang sebelumnya bernama 
Ikatan Remaja Muhammadiyah merupakan organisasi otonom 
Muhamadiyah yang memiliki basis masa usia remaja. Oleh karena 
itu dalam buku panduan dakwah ini secara sekilas akan dibahas 
mengenai masa remaja. Dengan bahasan ini diharapkan para 
pembaca khsususnya pengguna buku panduan ini lebih mudah 
memahami bagaimana berdakwah di kalangan remaja itu termasuk 
membantu merumuskan strategi dakwah yang tepat bagi para 
remaja. 

Dalam ilmu psikologi khususnya psikologi perkembangan akan 
kita dapati tahap-tahap perkembangan manusia. Secara ringkas 
tahap perkembangan manusia itu meliputi masa bayi, masa kanak-
kanak, masa anak sekolah, masa remaja, masa dewasa dan masa 
tua. Para ahli memiliki perbedaan pendapat tentang pembagian 
tahapan perkembangan ini. Aristoteles misalnya membagi tahap 
perkembangan menjadi 3 tahapan yaitu periode anak kecil (kleuter) 
untuk yang berusia 0-7 tahun, periode anak sekolah untuk usia 7-14 
tahun, dan periode pubertas untuk yang berusia 14-21. Sedangkan 
menurut Oswald Kroh perkembangan manusia diberi istilah trotz 
periode yang meliputi trotz periode pertama pada periode ini anak 
mengalami masa krisis yang pertama ketika ia berusia 3 tahun, trotz 
periode kedua anak mengalami masa krisis kedua ketika ia berusia 
12 sampai 14 tahun, dan trotz periode ketiga yang terjadi ketika 
anak mengalami akhir masa remaja.

Dari dua pendapat ahli di atas tidak ada yang menggunakan 
istilah remaja. Seorang ahli yang menggunakan istilah remaja pada 
tahapan perkembangan manusia adalah Kohnstamm. Kohnstamm 
membagi tahapan manusia menjadi 5 yaitu masa vital (penyusu) 
ketika usia 0-1,5 tahun, masa anak kecil ketika usia 1,5-7 tahun, 
masa anak sekolah ketika usia 7-14 tahun, masa remaja ketika usia 
14-21 tahun dan masa dewasa ketika usia 21 tahun ke atas.
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Menurut pendapat Kohnstamm di atas masa remaja adalah 
masa ketika manusia berumur 14-21 tahun. Masa ini oleh Aristoteles 
disebut dengan masa pubertas. Istilah lain untuk masa ini adalah 
adolesen atau dalam Islam disebut dengan akil baligh.

Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak ke masa 
dewasa yaitu saat-saat ketika anak tidak mau lagi diperlakukan 
sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari pertumbuhan fisiknya ia 
belum dapat dikatakan orang dewasa. Masa remaja sebagai tahap 
perkembangan memiliki beberapa karakteristik antara lain akan 
diuraikan di bawah ini.

A. Ciri-Ciri Remaja
a. Pertumbuhan fisik, pertumbuhan fisik remaja mengalami 

perubahan dengan cepat, lebih cepat dibandingkan dengan 
masa kanak-kanak dan masa dewasa. Untuk mengimbangi 
pertumbuhan yang cepat tersebut maka remaja membutuhkan 
makan dan tidur yang lebih banyak. 

b. Perkembangan seksual, salah satu hal yang menonjol pada 
masa remaja adalah perkembangan seksual. Tanda-tanda 
perkembangan seksual pada remaja laki-laki antara lain mulai 
berfungsi alat reproduksi yang ditandai dengan mimpi basah 
(mengeluarkan sperma pada saat tidur) sedangkan pada remaja 
putri ditandai dengan menstruasi pertama yang menandakan 
bahwa rahimnya telah siap dibuahi.

c. Cara berpikir kausalitas, berpikir kausalitas adalah berpikir 
yang menyangkut sebab akibat. Cara berpikir yang demikian 
mendorong anak remaja memiliki pola berfikir yang kritis. 
Mereka tidak mudah percaya begitu saja dengan kata-kata 
orang jika tidak didasari dengan alasan yang rasional.  

d. Emosi yang meluap-luap, keadaan emosi remaja masih labil 
karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Pada 
saat-saat tertentu bisa sangat sedih sekali tetapi tiba-tiba bisa 
menjadi sangat bergembira. Emosi remaja lebih kuat dan lebih 
menguasai dibandingkan pikiran yang realistis.

e. Mulai tertarik kepada lawan jenisnya, dalam kehidupan 
sosialnya remaja mulai tertarik dengan lawan jenisnya  dan 
mulai berpacaran. 
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f. Menarik terhadap lingkungannya, pada masa remaja ini 
remaja mulai mecari perhatian dari lingkungannya, berusaha 
mendapatkan status dan peranan seperti kegiatan remaja 
di kampung-kampung yang diberi peranan. Bila tidak diberi 
peranan, ia akan melakukan perkelahian atau kenakalan yang 
lain. Remaja akan berusaha mencari peranan di luar rumah 
bila orang tua tidak memberi peranan kepadanya karena 
menganggapnya anak kecil.

g. Terikat dengan kelompok, remaja dalam kehidupan sosial 
sangat tertarik kepada kelompok sebayanya sehingga tidak 
jarang orang tua dinomorduakan sedangkan kelompoknya 
dinomorsatukan. Hal ini ditandai dengan kecendurangan 
remaja membentuk gang atau kelompok teman sebaya. Adanya 
gang atau kelompok ini sebenarnya tidak membahayakan asal 
diarahkan.

B. Perkembangan Pada Masa Remaja
a. Perkembangan Jasmani

Dalam kaitannya dengan perkembangan jasmani remaja 
yang paling menonjol adalah perkembangan organ seksual 
pada masa remaja yang dapat digolongkan menjadi 2 macam 
yaitu ciri-ciri primer dan ciri-ciri sekunder. Ciri-ciri primer 
perkembangan jasmani pada remaja pria adalah pada tahun 
pertama dan kedua, kemudian tumbuh secara lebih lambat 
dan mencapai ukuran matangnya pada usia 20 atau 21 tahun. 
Sebenarnya testis ini ada sejak kelahiran, tetapi baru 10 % dari 
ukuran matangnya. Setelah testis mulai tumbuh, penis pun 
mulai bertambah panjang, pembuluh mani dan kelenjar prostat 
semakin membesar. Matangnya organ-organ seks tersebut, 
memungkikan remaja pria (sekitar 14-15 tahun) mengalami 
“mimpi basah” (mimpi berhubungan seksual. Pada remaja 
wanita, kematangan organ-organ seksnya ditandai dengan 
tumbuhnya rahim, vagina dan ovarium. Ovarium mengeluarkan 
telur dan mengeluarkan hormon-hormon yang diperlukan untuk 
kehamilan, menstruasi dan perkembangan seks sekunder. Pada 
masa inilah (sekitar usia 11-15 tahun) untuk pertama kalinya 
remaja wanita mengalami menstruasi pertama. Menstruasi 
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pertama sering disertai dengan sakit kepala, sakit punggung 
dan mudah tersinggung, dll.

Adapun ciri-ciri sekunder  meliputi tumbuh rambut atau 
bulu disekitar kemaluan dan ketiak, bertambah besarnya buah 
dada,dan bertambah besarnya panggul. Pada remaja pria yaitu, 
tumbuh rabut atau bulu disekitar kemaluan dan ketiak, terjadi 
perubahan suara, tumbuh kumis, dan tumbuh jakun.

b. Perkembangan Psikologis
Perkembangan psikologis remaja ditandai dengan 

perkembangan emosi masa remaja yang masih labil. Secara 
tradisional masa remaja dianggap sebagai periode “badai dan 
topan”, suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai 
akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Ciri perkembangan 
psikologis remaja adalah adanya emosi yang meledak-ledak, 
sulit dikendalikan, cepat depresi (sedih, putus asa) dan 
kemudian melawan dan memberontak. Emosi tidak terkendali 
ini disebabkan oleh konflik peran yang senang dialami remaja. 
Oleh karena itu, perkembangan psikologis ini ditekankan pada 
keadaan emosi remaja.

c. Perkembangan Intelektual
Tidak ada perubahan dramatis dalam fungsi intelektual 

selama masa remaja. Kemampuan untuk mengerti masalah-
masalah kompleks berkembang secara bertahap. Psikolog 
Perancis Jean Piaget menentukan bahwa masa remaja adalah 
awal tahap pikiran formal operasional, yang mungkin dapat 
dicirikan sebagai pemikiran yang melibatkan logika pengurangan/
deduksi. Piaget beranggapan bahwa tahap ini terjadi di antara 
semua orang tanpa memandang pendidikan dan pengalaman 
terkait mereka. Namun bukti riset tidak mendukung hipotesis 
ini; bukti itu menunjukkan bahwa kemampuan remaja untuk 
menyelesaikan masalah kompleks adalah fungsi dari proses 
belajar dan pendidikan yang terkumpul.

d. Perkembangan Agama
Perkembangan agama masa remaja sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan emosi yang labil dan perkembangan 
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intelektual remaja yang semakin kritis terhadap fenomena 
atau keadaan yang ada disekelilingnya. Oleh karena itu 
cirri khas perkembangan agama  pada masa remaja adalah 
ambivalensi  artinya perkembangan agama pada masa remaja 
bersifat maju mundur atau dengan kata lain keberagamaan 
usia remaja tidak bisa stabil. Pada saat tertentu mereka sangat 
rajin ibadah namun di waktu lain justru sebaliknya ia sangat 
bermalas-malasan. Disamping itu perkembangan intelektual 
yang semakin kritis membuat para remaja tidak mau begitu 
saja menjalankan hal-hal yang menurut ia kurang masuk akal. 
Oleh karena itu menanamkan nilai-nilai agama tidak tepat 
jika hanya dilakukan dengan pendekatan doktriner tatapi juga 
diperlukan pendekatan rasional sehingga ia mampu memahami 
perintah agama tersebut dengan nalar rasional mereka yang 
baru berkembang.

e. Perkembangan Bahasa
Pengaruh pergaulan dalam masyarakat (teman sebaya) 

terkadang cukup menonjol, sehingga bahasa anak (remaja) 
menjadi lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang 
didalam kelompok sebaya. Dari kelompok itu berkembang 
bahasa sandi, bahasa kelompok tertentu yang bentuknya 
amat khusus (bahasa prokem). Perkembangan bahasa anak 
dilengkapi dan piperkaya oleh lingkungan masyarakat dimana 
mereka tinggal. Hal ini berarti bahwa proses pembentukan 
kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat 
sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. 
Bersamaan dengan kehidupannya dalam masyarakat luas, anak 
(remaja) mengikuti proses belajar di sekolah.

f. Perkembangan Moral
Masa remaja adalah periode di mana seseorang mulai 

bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi 
di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan 
nilai diri mereka. Elliot Turiel (1978) menyatakan bahwa para 
remaja mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi 
masalah-masalah populer yang berkenaan dengan lingkungan 
mereka, misalnya: politik, kemanusiaan, perang, keadaan 



6 Ikatan Pelajar Muhammadiyah

sosial, dsb. Remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran yang 
kaku, sederhana, dan absolut yang diberikan pada mereka 
selama ini tanpa bantahan. Remaja mulai mempertanyakan 
keabsahan pemikiran yang ada dan mempertimbangan lebih 
banyak alternatif lainnya. Secara kritis, remaja akan lebih banyak 
melakukan pengamatan keluar dan membandingkannya dengan 
hal-hal yang selama ini diajarkan dan ditanamkan kepadanya. 
Sebagian besar para remaja mulai melihat adanya “kenyataan” 
lain di luar dari yang selama ini diketahui dan dipercayainya. Ia 
akan melihat bahwa ada banyak aspek dalam melihat hidup dan 
beragam jenis pemikiran yang lain. Baginya dunia menjadi lebih 
luas dan seringkali membingungkan, terutama jika ia terbiasa 
dididik dalam suatu lingkungan tertentu saja selama masa 
kanak-kanak.

Kemampuan berpikir dalam dimensi moral (moral reasoning) 
pada remaja berkembang karena mereka mulai melihat adanya 
kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka 
percayai dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. 
Mereka lalu merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi 
pola pikir dengan “kenyataan” yang baru. Perubahan inilah yang 
seringkali mendasari sikap “pemberontakan” remaja terhadap 
peraturan atau otoritas yang selama ini diterima bulat-bulat. 
Misalnya, jika sejak kecil pada seorang anak diterapkan sebuah 
nilai moral yang mengatakan bahwa korupsi itu tidak baik, 
pada masa remaja ia akan mempertanyakan mengapa dunia 
sekelilingnya membiarkan korupsi itu tumbuh subur bahkan 
sangat mungkin korupsi itu dinilai baik dalam suatu kondisi 
tertentu. Hal ini tentu saja akan menimbulkan konflik nilai 
bagi sang remaja. Konflik nilai dalam diri remaja ini lambat 
laun akan menjadi sebuah masalah besar, jika remaja tidak 
menemukan jalan keluarnya. Kemungkinan remaja untuk tidak 
lagi mempercayai nilai-nilai yang ditanamkan oleh orangtua 
atau pendidik sejak masa kanak-kanak akan sangat besar jika 
orangtua atau pendidik tidak mampu memberikan penjelasan 
yang logis, apalagi jika lingkungan sekitarnya tidak mendukung 
penerapan nilai-nilai tersebut.
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g. Perkembangan Sosial
Menurut Fardian Fallah dkk Remaja pada tingkat 

perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang 
dewasa. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja telah cukup 
kompleks, cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah 
cukup luas. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, 
remaja telah mulai memperlihatkan dan mengenal berbagai 
norma pergaulan, yang berbeda dengan norma yang berlaku 
sebelumnya di dalam keluarganya. Remaja menghadapi berbagai 
lingkungan, bukan saja bergaul dengan berbagai kelompok 
umur. Dengan demikian, remaja mulai memahami norma 
pergaulan dengan kelompok remaja, kelompok anak-anak, 
kelompok dewasa, dan kelompok orang tua. Pergaulan dengan 
sesama remaja lawan jenis dirasakan yang paling penting tetapi 
cukup sulit, karena di samping harus memperhatikan norma 
pergaulan sesama remaja, juga terselip pemikiran adanya 
kebutuhan masa depan untuk memilih teman hidup.
• Pada masa remaja, anak mulai memperhatikan dan 

mengenal berbagai norma pergaulan. Pergaulan sesama 
teman lawan jenis dirasakan sangat penting, tetapi cukup 
sulit, karena di samping harus memperhatikan norma 
pergaulan sesame remaja juga terselip pemikiran adanya 
kebutuhan masa depan untuk memilih teman hidup.

• Kehidupan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya 
fungsi intelektual dan emosional. Remaja sering mengalami 
sikap hubungan sosial yang tertuutup sehubungan dengan 
masalah yang dialaminya.

• Menurut “Erick Erison” Bahwa masa remaja terjadi masa 
krisis, masa pencarian jati diri. Dia berpendapat bahwa 
penemuan jati diri seseorang didorong oleh sosiokultural. 
Sedangkan menurut Freud, Kehidupan sosial remaja 
didorong oleh dan berorientasi pada kepentingan seksual.

• Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk 
kelompok – kelompok, baik kelompok besar maupun 
klelompok kecil.
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C. Kebutuhan-kebutuhan Remaja
a. Kebutuhan Biologis

Menurut Sofyan S. Willis kebutuhan biologis disebut juga 
dengan istilah physiological drive atau biological motivation. 
Pengertian kebutuhan atau motif ialah segala alasan yang 
mendorong makhluk hidup untuk bertingkah laku mencapai 
sesuatu yang diinginkan atau dituju (goal). Kebutuhan biologis 
ialah motif yang berasal daripada dorongan-dorongan biologis. 
Motif ini sudah dibawa sejak lahir, jadi tanpa dipelajari artinya 
bahwa motif biologis bersifat naluriah (instingtif). Motif biologis 
bersifat universal, artinya dipunyai oleh manusia dan binatang. 
Untuk lebih jelasnya, motif biologis dapat dirinci sebagai 
berikut: 
1. Motif untuk makan, minum, bernafas dan istirahat
2. dorongan seks bertujuan untuk mengembangkan jenis 

keturunan makhluk manusia dan binatang. Pada masa 
remaja perkembangan seksual dapat mempengaruhi 
tingkah laku misalnya pada anak wanita suka bersolek, 
tertarik pada laki-laki begitu juga dengan laki-laki tertarik 
pada wanita.

b. Kebutuhan Psikologis
1. Kebutuhan Beragama

Kebutuhan semacam ini didasarkan bahwa manusia 
pada dasarnya adalah butuh agama. Dalam Islam terdapat 
konsep fitrah. Dalam konsep Islam disebutkan bahwa 
setiap bayi yang lahir selalu dilahirkan dalam keadaan fitrah 
(suci) orang tuanyalah yang membuatnya Yahudi, Nasrani 
maupun Majusi. Dalam konteks ini berarti fitrah dimaknai 
dengan fitrah agama yang lurus (dinul qayim).

Pada masa remaja kebutuhan bergama ini juga 
menonjol. Akan tetapi beragamanya didasarkan atas 
didikan dari kecil. Kalau dari kecil kurang didikan agama 
maka di waktu remaja mungkin menjauhkan diri dari 
agama. Sebaliknya jika ia sejak kecil dididik agama dengan 
baik maka remajanya otomatis akan menjadi remaja yang 
taat beragama.
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Perasaan gelisah pada remaja dapat merupakan dasar 
bagi tumbuhnya kepercayaan kepada Allah (iman). Banyak 
ajaran agama khususnya Islam yang menerangkan bahwa 
dengan beribadah akan menentramkan jiwa. Dengan 
demikian ajaran-ajaran agama adalah obat rohani (psikis) 
yang ampuh.

2. Kebutuhan Akan Rasa Aman
Kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan pokok bagi 

manusia. Pada manusia rasa aman itu dibutuhkan sejak 
kecil. Rasa aman yang ditimbulkan oleh situasi di waktu 
anak mengisap (periode oral) misalnya menyusu, mengisap 
jari, merupakan aspek terpenting bagi perkembangan 
kepribadian anak untuk masa selanjutnya. 

Pada masa remaja kebutuhan rasa aman sangat 
dibutuhkan untuk perkembangan psikisnya yang lebih baik 
tanpa adanya rasa aman maka ia akan mengalami kesulitan 
dalam melakukan aktualisasi diri.

c. Kebutuhan Sosial
Kebutuhan social adalah kebutuhan yang berhubungan 

dengan orang lain atau ditimbulkan oleh orang lain/ hal-hal 
lain di luar dirinya. Menurut W.I Thomas kebutuhan social 
manusia itu meliputi kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan 
untuk mendapat response dari orang lain, kebutuhan untuk 
memiliki, dan kebutuhan untuk memperoleh pengalaman yang 
baru. Sedangkan menurut Sofyan S. Willis kebutuhan social 
meliputi kebutuhan untuk dikenal, kebiasaan, kebutuhan untuk 
berkelompok, dan kebutuhan untuk memperoleh penghargaan.
1. Kebutuhan untuk dikenal

Kebutuhan untuk dikenal ini erat kaitannya dengan 
kebutuhan untuk mendapatkan respon dari orang lain. 
Kebutuhan untuk dikenal juga ada kaitannya dengan 
kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan/harga 
diri. Jika harga diri sudah didapat, menyusul keinginan 
untuk berperan di dalam masyarakat. Bila masyarakat 
menyalurkan keinginan para remaja, berarti memberikan 
peranan aktif kepadanya secara wajar dan terhormat.
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2. Kebutuhan berkelompok
Salah satu kecenderungan masa remaja adalah 

menyukai kelompok-kelompok atau peer group. Kelompok-
kelompok atau gang yang mereka bentuk dapat berupa 
diawali dari kesamaan hobi misalnya membentuk group 
musik, gang motor, tim sepak bola dan sebagainya. Pada 
dasarnya kebutuhan berkelompok merupakan potensi 
positif bagi berkembangnya kemampuan mereka dalam 
bersosialisasi dengan orang lain. Oleh karena itu kebutuhan 
berkelompok ini jika dipenuhi dan diarahkan dengan baik 
akan memberi dampak positif begi perkembangan social 
pada remaja.

Salah satu aspek keinginan berkelompok pada masa 
remaja adalah keinginan untuk berkawan dengan lawan 
jenis yang sering disebut dengan pacaran. Tumbuhnya 
rasa cinta dengan lawan jenis pada dasarnya merupakan 
sesuatu yang alami.  Namun perlu adanya bimbingan dan 
arahan agar potensi naluriah tersebut tidak disalahgunakan 
yang justru akan menimbulkan dampak negatif. Dengan 
demikian dalam memenuhi kebutuhan berkelompoknya 
para remaja perlu dibimbing dan diarahkan agar tidak 
menimbulkan dampak negatif yang akan mengganggu 
perkembangan sosialnya

3. Habit (kebiasaan)
Habit merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan karena pengaruh lingkungan. Kebiasaan 
biasanya dimulai dari coba-coba kemudian karena sering 
dilakukan maka berkembang menjadi kebiasaan. Kebiasaan 
seseorang dapat berupa kebiasaan positif dan juga 
kebiasaan negative.  Kebiasaan positif inilah yang perlu 
dikembangkan dimasa remaja sehingga terbentuk karakter 
positif pada diri remaja. 

4. Aktualisasi diri
Menurut Abraham  Maslow untuk dapat mencapai 

tahap aktualisasi diri maka ada beberapa kebutuhan manusia 
yang harus terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 
meliputi : kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan yang 
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berhubungan dengan fisik manusia seperti makan, minum, 
oksigen, dan termasuk juga seks, kebutuhan rasa aman 
dan rasa cinta, dan kebutuhan harga diri, Jika kebutuhan-
kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka manusia dapat 
melakukan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri 
berkaitan dengan terlaksananya kemampuan, cita-cita dan 
tujuan yang telah direncanakan. Artinya orang seperti ini 
telah menjalani proses hidup yaitu bertahan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang telah dapat 
mengaktualisasikan diri berarti sangat normal dan dewasa 
dalam bertindak. Mentalnya sehat, penyesuaian diri positif, 
dan dalam mengambil keputusan cukup realistis. Sikap diri 
dewasa, mudah bersahabat, dan sangat dapat dipercaya. 

D. Beberapa Problem Remaja
Sebagai masa transisi remaja memiliki problem sangat 

kompleks. Menurut Sofyan S. Willis setidaknya ada 11 problem yang 
dihadapi seseorang dimasa remaja antara lain sebagai berikut :

a. Problem penyesuaian diri
Menurut Sofyan S. Willis, penyesuaian diri adalah 

kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar 
terhadap lingkungannya, sehingga ia merasa puas terhadap 
dirinya dan lingkungannya. Setiap orang dituntut untuk dapat 
menyesuaikan diri baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, 
sekolah maupun masyarakat. Ketidakmampuan seseorang 
dalam menyesuaikan diri dengan keadaan bisa berdampak 
buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Misalnya seorang 
remaja yang dilahirkan dari keluarga miskin jika tidak mampu 
menyesuaikan dengan keadaan akan sangat berdampak 
negative misalnya saja melakukan perampokan, pencurian dsb. 
Kondisi salah suai ini dalam istilah psikologi disebut dengan 
maladjustment. 

Pada masa remaja penyesuaian diri menjadi salah satu 
problem yang harus diatasi oleh remaja. Apalagi masa remaja 
adalah masa transisi dimana seorang remaja berada pada 
posisi masa anak-anak dan dewasa, maka posisi ini merupakan 
posisi tersulit bagi karena remaja tidak mau dianggap sebagai 
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anak-anak disisi lain ia juga belum bisa dikatakan sebagai orang 
dewasa. Oleh karena itu memperlakukan remaja membutuhkan 
kebijaksanaan.  

b. Problem Beragama
Menurut Sofyan S Willis, masalah agama pada masa 

remaja sebenarnya terletak pada tiga hal yaitu keyakinan dan 
kesadaran beragama, pelaksanaan agama secara teratur, dan 
perubahan tingkah laku karena agama.

Keyakinan dan kesadaran beragama harus ditumbuhkan 
sejak kecil namun demikian pada masa remaja bisa saja hal 
itu dilakukan. Dalam menumbuhkan keyakinan dan kesadaran 
beragama ini hendaknya kita lakukan dengan pendekatan 
pembiasaan. Oleh karena itu IPM juga membuat sebuah konsep 
ibadah yaumiah yang merupakan sebuah konsep membiasakan 
kebiasaan beribadah bagi para kadernya. Jika pembiasaan 
tersebut berhasil menjadi sebuah kebiasaan yang melekat pada 
diri remaja maka  meraka dapat melaksanakan amalan agama 
secara teratur  sehingga akan terjadi perubahan tingkah laku 
karena agama.

c. Problem Kesehatan
Masa remaja memang bisa disebut sebagai masa 

transformasi antara perubahan dari anak-anak menuju proses 
dewasa. Disini terjadi banyak sekali pergolakkan entah itu 
dari segi perkembangan psikologi ataupun dari segi kesehatan 
remaja.

Remaja yang tidak mampu menjaga kesehatannya akan 
mudah terjangkit berbagai macam penyakit. Oleh karena itu 
yang tepenting bagi remaja adalah menumbuhkan sikap positif 
terhadap kesehatan diri, lingkungan dan masyarakat. Untuk 
menumbuhkan sikap positif tersebut remaja memerlukan 
bimbingan dan penyuluhan. 

Problem yang mengancam kesehatan remaja yang sangat 
berbahaya adalah ancaman kesehatan yang disebabkan oleh 
penyalahgunaan narkoba dan seks bebas. Untuk itu diperlukan 
bimbingan dan penyuluhan yang efektif untuk memahamkan 
para remaja agar tidak jatuh pada kedua persoalan tersebut.
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d. Problem Ekonomi dan Mendapatkan Pekerjaan
Problem ekonomi juga mejadi masalah bagi remaja 

khususnya mereka yang lahir dari keluarga tidak mampu. Banyak 
remaja yang lebih suka bekerja daripada sekolah penyebabnya 
adalah karena kondisi ekonomi orang tua yang tidak mampu 
untuk membiayai sekolah mereka.

e. Problem Perkawinan dan Hidup Berumah Tangga
Problem perkawinan dan hidup berumah tangga pada 

masa remaja sangat berkaitan erat dengan kebutuhan fisiologis 
manusia yang menyangkut kebutuhan seksual manusia. 
Disamping itu kehidupan berumah tangga juga bagian dari 
kebutuhan seseorang untuk mendapatkan kasih sayang.

Pada masa remaja perkawinan dan hidup berumah tangga 
terkadang juga menjadi problem misalnya saja problem 
perkawinan yang dijodohkan oleh orang tua, problem sex bebas 
yang saat ini merajalela, problem kawin muda dsb.

f. Problem Ingin berperan di Masyarakat
Sebagai manusia, remaja juga mempunyai kebutuhan 

berperan di masyarakat. Hal ini didorong oleh keinginan 
beraktualisasi diri pada diri setiap insan. Oleh karena itu perlu 
adanya ruang bagi remaja untuk dapat berperan di masyarakat. 
Jika kebutuhan tersebut tidak terakomodir maka justru akan 
menjadi problem baru dalam masyarakat. 

Munculnya kelompok-kelompok remaja seperti geng 
motor dan sejenisnya merupakan implikasi dari tidak adanya 
ruang beraktualisasi diri bagi mereka sehingga mereka 
membuat komunitas sendiri untuk mendapatkan perhatian dari 
masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan 
ruang atau komunitas bagi remaja untuk bisa beraktualisasi diri 
melalui komunitas-komunitas yang positif. Dengan demikian 
remaja dapat berperan di masyarakat secara sehat.

g. Problem Pendidikan
Problem ini berhubungan dengan kebutuhan akan ilmu 

pengetahuan yang diperlukan para remaja dalam rangka 
mencapai kepuasan ingin mengetahui atau meneliti hal-hal 
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yang belum terungkapkan secara ilmiah. Kebutuhan ini juga 
berguna bagi tercapainya masa depan yang gemilang dan ada 
kaitannya dengan status ekonomi mereka nantinya.

Kebutuhan mereka akan pendidikan terkadang menjadi 
problem karena mereka terlahir dari keluarga yang tidak 
mampu. Mereka terpaksa tidak bersekolah karena orang tua 
tidak mampu membiayainya. Disamping itu ada juga masalah 
lain yang berkaitan dengan pendidikan remaja yaitu masalah 
yang ditimbulkan  salah pergaulan seperti bolos sekolah, 
tawuran remaja antar sekolah, tidak mentaati tata tertib dan 
sebagainya. 

h. Problem Mangisi Waktu Luang
Mengisi waktu luang adalah salah satu problem yang 

dihadapi remaja. Hal ini dikarenakan remaja umumnya belum 
mampu mengatur waktunya secara ketat dan disiplin sehingga 
banyak waktu terbuang sia-sia bahkan justru digunakan untuk 
hal-hal yang negatif. Oleh karena itu orang tua atau  sekolah 
hendaknya benar-benar membimbing mereka untuk dapat 
memanfaatkan waktu dengan baik.

i. Problem Pekerjaan dan Pengangguran
Problem lain yang juga menjadi masalah pada masa remaja 

adalah pekerjaan. Saat ini banyak sekali pengangguran terdidik 
di negeri ini dikarenakan tidak tersedianya lapangan kerja. 
Masalah seperti ini harus segera di atasi misalnya dengan 
menyediakan lapangan kerja baru atau mendidik mereka untuk 
dapat menciptakan lapangan kerja baru. Jika hal tersebut 
tidak dilakukan maka pengangguran akan semakin meningkat 
sehingga akan menjadi masalah baru bagi masyarakat.

j. Dampak Pengangguran di Usia Muda
Pengangguran yang tidak teratasi akan menimbulkan 

masalah baru. Masalah-masalah yang dapat muncul antara 
lain adalah kriminalitas. Hampir 99 % pelaku kriminalitas yang 
diberitkan oleh televisi berkisar usia 15 s.d 30 tahun. Hal ini 
membuktikan bahwa ketiadaan pekerjaan bagi mereka akan 
mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal demi 
memenuhi kebutuhan mereka.
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k. Kebebasan Seks
Kebebasan seks di kalangan remaja semakin 

menggelisahkan. Pergaulan ala barat nampaknya memicu 
keinginan untuk bergaul bebas antara wanita dan laki-laki. 
Budaya barat menyebarkan virus-virus free sex melalui mode 
pakaian, gaya rambut, vcd porno, film-film porno di internet, 
dan sebagainya. Hal ini menjadi tantangan berat bagi remaja 
oleh karena itu perlu ada upaya untuk membentengi remaja 
dari virus-virus seks bebas ini. 

Untuk mengatasi hal tersebut di atas Sofyan Willis 
mengemukakan beberapa solusi sebagai berikut : Pertama, 
harus ada kepercayaan orang tua terhadap remaja sehingga 
mereka mampu bertanggungjawab terhadap dirinya dan 
keluargannya. Kedua, hendaklah ada pendidikan agama sejak 
dini. Ketiga, komunikasi yang lancar antara orang tua dan 
anggota keluarga lainnya. Dengan cara demikian diharapkan 
dapat meminimalisir remaja melakukan pergaulan bebas.
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BAB II
DAKWAH DAN UNSUR-UNSURNYA

A. Pengertian Dakwah
Secara etimologis, dakwah berasal dari Bahasa Arab, yaitu da’a, 

yad’u, du’a yang diartikan  sebagai mengajak/menyeru, memanggil, 
seruan, permohonan, dan permintaan. Istilah ini sering diberi  arti 
sama dengan istilah-istilah tabligh, amr ma’ruf, dan nahi munkar, 
mau’idzah hasanah, tabsyir, indzhar, washiyah, tarbiyah, ta’lim, dan 
khotbah.

Sedangkan secara terminologis, sebagaimana dikutip Aliyudin 
dan Enjang, dakwah merupakan mengajak manusia kepada 
jalan Allah (sistem Islam) secara menyeluruh, baik dengan lisan 
maupun tulisan, maupun dengan perbuatan sebagai ikhtiar muslim 
mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam realitas kehidupan 
pribadi (syahsiyah), keluarga (usrah), dan masyarakat (jama’ah) 
dalam semua segi kehidupan secara menyeluruh  sehingga terwujud 
khairul ummah (masyarakat madani). 

Enjang dan Aliyudin memandang dakwah kedalam empat 
persepektif yaitu secara praktis, implementatif, teologis dan 
sosiologis. Secara praktis, dakwah dalam prakteknya merupakan 
kegiatan yang sudah cukup tua yaitu sejak adanya tugas dan fungsi 
yang harus diemban oleh manusia dibelantara kehidupan dunia 
ini. Oleh sebab itu eksistensi dakwah tidak dapat dipungkiri oleh 
siapapun, karena kegiatan dakwah sebagai proses penyelamatan 
manusia dari berbagai persoalan yang merugikan kehidupannya, 
merupakan bagian dari tugas dan fungsi manusia yang sudah 
direncanakan sejak awal penciptaan manusia  sebagai khalifah  fil 
ardh.

Dakwah dalam implementasinya, merupakan kerja dan karya 
besar manusia –baik secara personal maupun kelompok- yang 
dipersembahkan untuk Tuhan dan sesamanya adalah kerja sadar 
dalam rangka menengakkan keadilan,  meningkatkan kesejahteraan, 
menyuburkan persamaan, dan mencapai kebahagiaan atas dasar 
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ridha Allah SWT. Dengan demikian, baik secara teologis maupun 
sosiologis dakwah akan tetap ada selama umat manusia masih ada 
dan selama Islam masih menjadi agama manusia.

Secara teologis, dakwah merupakan tugas suci (ibadah) umat 
Islam. Kemudian secara sosiologis, kegiatan dakwah apapun 
bentuk dan konteksnya akan dibutuhkan oleh umat manusia dalam 
rangka menumbuhkan dan mewujudkan keshalehan individual dan 
keshalehan social, yaitu pribadi yang memilliki kasih sayang terhadap 
sesamanya dan mewujudkan tatanan masyarakat marhamah yang 
dilandasi oleh kebenaran tauhid, persamaan derajat, semangat 
persaudaraan, kesadaran akan arti penting kesejahteraan bersama, 
dan menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

M. Munir dan Wahyu Ilahi merangkum cakupan pengertian 
Dakwah sebagai berikut :
a. Dakwah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat 

menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan 
ajaran Islam.

b. Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajaran Islam yang 
dilakukan secara sadar dan sengaja.

c. Dakwah adalah suatu aktivitas yang pelaksanaannya bisa 
dilakukan dengan berbagai cara dan metode.

d. Dakwah adalah kegiatan yang direncanakan dengan tujuan 
mencari kebahagiaan hidup dengan dasar keridhaan Allah.

e. Dakwah adalah usaha peningkatan pemahaman keagamaan 
untuk mengubah pandangan hidup, sikap batin dan perilaku 
umat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menjadi sesuai 
dengan tuntutan syariat untuk memperoleh kebahagiaan hidup 
di dunia dan di akhirat.

Dari beberapa cakupan pengertian dakwah di atas maka tujuan 
dakwah adalah menjadikan manusia muslim mampu mengamalkan 
ajaran Islam dalam kehidupan keluarga dan  masyarakat serta 
menyebarluaskan kepada masyarakat yang mula-mula apatis 
terhadap Islam menjadi orang yang suka rela menerimanya sebagai 
petunjuk aktivitas duniawi dan ukhrawi.

Tujuan dakwah hakikatnya sama dengan diutusnya 
nabi Muhammad saw. membawa ajaran Islam dengan tugas 
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menyebarluaskan dinul haq itu kepada seluruh umat manusia sesuai 
dengan kehendak Allah swt.

Berikut akan diuraikan tentang tujuan dakwah :
• Mengajak umat manusia (meliputi orang mukmin maupun 

orang kafir atau musyrik) kepada jalan yang benar agar dapat 
hidup sejahtera di dunia maupun di akhirat.

• Mengajak umat Islam untuk selalu meningkatkan taqwanya 
kepada Allah swt.

• Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari 
fitrahnya.

• Menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang 
gawat yang meminta segera penyelesaian dan pemecahan.

• Menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang 
terjadi sewaktu-waktu dalam masyarakat.

Dengan memahami tujuan dakwah ini diharapkan kita bisa 
meluruskan aktivitas dakwah kita dari tujuan-tujuan yang tidak 
tepat sebagaimana sering kita lihat beberapa golongan umat Islam 
yang mencampuradukkan aktivitas dakwah dengan kepentingan 
politik, bisnis atau kepentingan lain yang tidak ada keterkaitannya 
dengan dakwah. Dengan demikian dakwah hanya dijadikan kedok 
untuk memuluskan kepentingannya. Oleh karena itu seorang da`i 
harus memahami tujuan dakwah, sehingga segala kegiatannya 
benar-benar mengarah kepada tujuan seperti dikemukakan di atas. 
Seorang da`i harus yakin akan keberhasilannya, jika ia tidak yakin 
dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan di 
bidang dakwah

 B. Urgensi Dakwah
Dakwah merupakan aktivitas penting yang tidak boleh 

ditinggalkan. Ada beberapa alasan mengenai pentingnya dakwah 
sebagaimana diungkap Abu Muslih  sebagai berikut :

a. Dakwah merupakan jalan hidup Rasul dan pengikutnya
Hal ini dapat kita lihat dalam Al Qur’an surat Yusuf ayat 

108 Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Katakanlah, Inilah 
jalanku; aku menyeru kepada Allah di atas landasan ilmu yang 
nyata, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku…”
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Berdasarkan ayat yang mulia ini Syaikh Muhammad bin 
Abdul Wahhab rahimahullah mengambil sebuah pelajaran yang 
amat berharga, yaitu : Dakwah ila Allah (mengajak manusia 
untuk mentauhidkan Allah) merupakan jalan orang yang 
mengikuti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagaimana 
yang beliau tuliskan di dalam Kitab Tauhid bab Ad-Du’a ila 
syahadati an la ilaha illallah.

b. Dakwah merupakan karakter orang-orang muflih
Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Hendaknya ada di 

antara kalian segolongan orang yang mendakwahkan kepada 
kebaikan, memerintahkan yang ma’ruf, melarang yang mungkar. 
Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang beruntung.” (QS. 
Ali-’Imran : 104).

Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat dari Abu 
Ja’far Al-Baqir setelah membaca ayat “Hendaknya ada di antara 
kalian segolongan orang yang mendakwahkan kepada kebaikan” 
maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Yang 
dimaksud kebaikan itu adalah mengikuti Al-Qur’an dan Sunnah-
ku.” (HR. Ibnu Mardawaih)

c. Dakwah merupakan ciri umat terbaik
Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Kalian adalah umat 

terbaik yang dikeluarkan bagi umat manusia, kalian perintahkan 
yang ma’ruf dan kalian larang yang mungkar, dan kalian pun 
beriman kepada Allah…” (QS. Ali-’Imran : 110).

Ibnu Katsir mengatakan, “Pendapat yang benar, ayat 
ini umum mencakup segenap umat (Islam) di setiap jaman 
sesuai dengan kedudukan dan kondisi mereka masing-masing. 
Sedangkan kurun terbaik di antara mereka semua adalah masa 
diutusnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian 
generasi sesudahnya, lantas generasi yang berikutnya.”

d. Dakwah merupakan sikap hidup orang beriman
Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Orang-orang yang 

beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah 
penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan 
yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar,…” (QS. 
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At-Taubah : 71). Inilah sikap hidup orang yang beriman, 
berseberangan dengan sikap hidup orang-orang munafiq yang 
justru memerintahkan yang mungkar dan melarang dari yang 
ma’ruf. Allah ta’ala menceritakan hal ini dalam firman-Nya 
(yang artinya), “Orang-orang munafiq lelaki dan perempuan, 
sebahagian mereka merupakan penolong bagi sebahagian yang 
lain. Mereka memerintahkan yang mungkar dan melarang yang 
ma’ruf…” (QS. At-Taubah : 67).

e. Meninggalkan dakwah akan membawa petaka
Meninggalkan dakwah akan menimbulkan petaka bagi 

manusia karena tanpa adanya dakwah maka kemunkaran akan 
semakin merajalela dan ini berdampak buruk bagi manusia. 
Bahkan jika kita amati banyaknya bencana yang melanda 
bangsa ini bisa jadi karena banyaknya kemunkaran yang kita 
biarkan bahkan banyak aktivitas maksiat yang justru dilegalkan 
misalnya lokalisasi PSK, mabok-mabokan yang dibiarkan, dan 
sebagainya.

f. Orang yang berdakwah adalah orang yang akan mendapatkan 
pertolongan Allah

Pernyataan diatas  didasarkan pada firman Allah di bawah 
ini :

Allah berfirman (yang artinya), “Dan sungguh Allah benar-
benar akan menolong orang yang membela (agama)-Nya. 
Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Mereka 
itu adalah orang-orang yang apabila kami berikan keteguhan 
di atas muka bumi ini, mereka mendirikan shalat, menunaikan 
zakat, memerintahkan yang ma’ruf dan melarang dari yang 
mungkar. Dan milik Allah lah akhir dari segala urusan.” (QS. Al-
Hajj : 40-41).

g. Dakwah adalah tali pemersatu umat
Setelah menyebutkan kewajiban untuk berdakwah atas 

umat ini, Allah melarang mereka dari perpecahan, “Dan 
janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah 
dan berselisih setelah keterangan-keterangan datang kepada 
mereka. Mereka itulah orang-orang yang berhak menerima 
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siksaan yang sangat besar.” (QS. Ali-’Imran : 105).  Syaikh Ibnu 
Utsaimin rahimahullah mengatakan, “Kalaulah bukan karena 
amar ma’ruf dan nahi mungkar niscaya umat manusia (kaum 
muslimin) akan berpecah belah menjadi bergolong-golongan, 
tercerai-berai tak karuan dan setiap golongan merasa bangga 
dengan apa yang mereka miliki…”

Itulah beberapa alasan pentingnya berdakwah, adapun 
pentingnya dakwah dikalangan pelajar ada beberapa alasan yang 
bisa dikemukakan yaitu :
a. Pelajar merupakan pilar kebangkitan
b. Pelajar hari ini adalah pemimpin di masa depan
c. Masa belajar adalah masa yang idealis
d. Masa belajar adalah masa transisi
e. Pelajar adalah generasi semangat

Dengan melihat beberapa alasan di atas maka dakwah di 
kalangan pelajar merupakan hal yang sangat penting mengingat 
dipundak para pelajar lah kunci kebangkitan Islam. 

C. Unsur-Unsur Dakwah
a. Dai 

Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, 
tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, 
kelompok atau lewat organisasi/lembaga. Secara umum kata dai 
sering disebut juga mubaligh. Mubaligh maknanya adalah orang 
yang menyampaikan ajaran Islam, namun sebenarnya sebutan 
ini memiliki konotasi yang lebih sempit karena masyarakat 
cenderung mengartikannya  sebagai orang yang menyampaikan 
ajaran Islam secara lisan, seperti penceramah agama, khatib 
(orang yang berkhotbah). Nasrudin Lathief mendefinisikan 
bahwa dai adalah muslim muslimat yang menjadikan dakwah 
sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama. Ahli dakwah 
adalah wa’ad, mubaligh mustama’in (juru penerang) yang 
menyeru, memberi pengajaran dan pelajaran agama.

Pada dasarnya tugas seorang dai adalah meneruskan tugas 
Rasul Muhammad SAW, ia adalah pewaris Nabi (Warasatu al 
nabiy), yang berarti harus menyampaikan ajaran-ajaran Allah 



23Panduan Dakwah Pelajar

seperti termuat dalam Al Qur’an yang 30 juz atau 114 surat. 
Sebagai pewaris nabi ia juga harus menyampaikan ajaran-ajaran 
Nabi Muhammad SAW (al sunah). Adapun fungsi dai antara lain 
adalah sebagai berikut :
1. Meluruskan akidah
2. memotivasi umat untuk beribadah dengan baik dan benar.
3. Amar ma’ruf nahi munkar
4. Menolak kebudayaan yang merusak.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di atas seorang 
dai harus memiliki kredibilitas dan kepribadian yang baik 
karena seorang dai akan dijadikan contoh dan tauladan 
oleh umat. Seorang dai yang berkredibilitas tinggi adalah 
seorang yang mempunyai kompetensi dibidang yang ingin 
ia sebarkan, mempunyai jiwa yang tulus dalam beraktivitas, 
senang terhadap pesan-pesan yang ia miliki, berbudi luhur 
serta mempunyai status yang cukup walau tidak harus tinggi. 
Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa aspek yang mampu 
membangun kredibilitas adalah aspek yang berhubungan 
dengan kepribadian, sebuah sifat hakiki pada seorang dai.

Kepribadian seoarang dai meliputi kepribadian yang 
bersifat ruhaniah maupun jasmaniah. Kepribadian tersebut 
meliputi :
1. Iman dan takwa kepada Allah
2. Ihsan yaitu berbuat baik kepada sesame dan merasa selalu 

diawasi Allah dimanapun berada
3. Amanah, sifat memiliki rasa tanggungjawab terhadap tugas 

yang diembannya.
4. Istiqamah, sebuah sikap yang konsisten dan teguh pendirian 

dalam menegakkan kebenaran.
5. Raja’ dan hub. Raja’ adalah penuh pengharapan dan 

optimisme kepada rahmat Allah yang melahirkan sikap 
percaya diri dan jauh dari perasaan putus asa.

6. Al haya adalah perasaan malu, baik malu kepada Allah 
maupun sesame makhluk Allah.

7. Ridha menerima segala sesuatu yang diberikan Allah SWT.
8. Tulus ikhlas dan tidak mementingkan kepentingan diri 
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pribadi.
9. Ramah dan penuh pengertian yaitu menunjukkan sikap 

hormat dan menghargai kepada siapapun.
10. Tawadhu (rendah hati)
11. Jujur dan amanah
12. Tidak egois
13. Sifat antusias, sikap semangat dan positif dengan apa yang 

dilakukan.
14. Sabar dan tawakal
15. Khasyah, yaitu hadirnya perasaan takut kepada Allah yang 

diwujudkan dengan menjalankan segala perintah-Nya dan 
menjauhi larangan-Nya semata-mata karena takut kepada 
Allah SWT.

16. Tidak memiliki penyakit hati, membersihkan diri dari sifat 
sombong, takabur, riya, iri, hasud, dan lain sebagainya.

17. Berakhlak mulia 
18. Menjadi teladan, kreatif inovatif, dan memotivasi secara 

positif.
19. disiplin dan bijaksana
20. Wara’I dan berwibawa yaitu menjaga nama baik dan 

kehormatan diri
21. Berpandangan yang luas, artinya memiliki wawasan luas 

dan menghindari berfikir picik
22. berpengetahuan yang luas, yaitu memiliki pengetahuan 

secara memadai.

Sedangkan kepribadian secara jasmaniah meliputi :
1. Sehat jasmani, segala aktivitas yang dilakukan manusia 

sudah barang tentu akan optimal bila dikerjakan dalam 
keadaan sehat, termasuk aktivitas dakwah.

2. Berpakaian necis dan pantas (estetis dan etis) atau 
berpakaian yang dipandang baik menurut agama dan 
masyarakat.

b. Mad’u
Mad’u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau 

manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun 
sebagai kelompok. Secara umum Al Qur’an membagi tipe 
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mad’u menjadi tiga yaitu mukmin, kafir dan munafik. M.Munir 
dan Wahyu Ilahi kemudian membagi klasifikasi besar ini,mud’u  
dikelompokkan lagi dalam berbagai macam pengelompokkan, 
misalnya mukmin dibagi menjadi dzalim bi nafsihi, muqtashid, 
dan sabiqun bil khairat. Kafir bisa dibagi menjadi kafir harbi dan 
dzimmi.

Muhammad Abduh membagi mad’u menjadi tiga golongan 
yaitu  :
1. Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kebenaran, dapat 

berpikir kritis, dan cepat dapat menangkap persoalan
2. Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum 

berpikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat 
menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.

3. Golongan yang berbeda dengan kedua kelompok tersebut, 
mereka senang membahas sesuatu tetapi hanya batas 
tertentu saja dan tidak mendalam.

c. Maddah Dakwah
Maddah adalah isi pesan atau meteri yang di sampaikan 

Da’i kepada Mad’u. Secara umum materi dakwah dapat 
diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu:
1. Masalah akidah [Keimanan]
2. Masalah syariah [Hukum]
3. Masalah muamalah [hubungan sosial]
4.  Masalah Akhlak [Tingkah laku]

d. Wasilah Dakwah
Wasilah/media dakwah adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan ajaran islam kepada umat, Hamzah Ya’qup 
membagi wasilah dakwah menjadi lima macam, yaitu:
1. Lisan [berpidato, ceramah, bimbingan, penyuluhan, dan 

sebagainya]
2. Tulisan [karya tulis,majalah, Surat kabar,dan sepanduk]
3. Lukisan [gambar dan Karikatur]
4. Audiovisual [televisi,radio, internet dan sebagainya]
5. Akhlak [melalui perbuatan-perbuatan nyata yang 

mencerminkan ajaran islam yang secara langsung dapat 
dilihat dan didengarkan oleh mad’u].
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e. Thariqah Dakwah
Metode adalah suatu cara yang di tempuh atau cara yang 

ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan 
suatu tujuan, rencana sistem, tata pikir manusia. Metode 
dakwah adalah jalan atau cara yang di pakai juru dakwah untuk 
menyampaikan ajaran materi dakwah islam. Secara garis besar 
ada tiga pokok metode dakwah, yaitu:
1. Bi al-Hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik 
beratkan pada kemampuan mereka, sehingga mudah di 
mengerti dan mereka tidak merasa bosan dan apa yang 
da’i sampaikan.

2. Mau’izatul Hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan 
nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran islam dengan 
rasa kasih sayang (lemah lembut), sehingga apa yang 
disampaikan dai tersebut bisa menyentuh hati si madu.

3. Mujadalah Billati Hiya Ahsan, yaitu berdakwah dengan 
cara bertukar fikiran atau tanya jawab. Dengan ini dai bisa 
mengetahui apa yang menjadi pertanyaan oleh sekelompok 
orang/individu tentang suatu masalah dalam kehidupan

f. Atsar Dakwah
Dalam setiap aktifitas dakwah pasti akan menimbulkan efek 

atau reaksi. Artinya jika dakwah telah dilakukan oleh seorang 
dai dengan materi dakwah, Wasilah dan Thariqah tertentu 
maka akan timbul respon dan efek pada si Mad’u.

Atsar [efek] sering di sebut dengan Feedback [umpan 
balik] dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak 
menjadi perhatian para da’i. Kebanyakan mereka menganggap 
bahwa setelah berdakwah, maka selesailah dakwah,. Padahal, 
atsar sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah 
dakwah berikutnya.

D. Sejarah Dakwah Pada Masa Rasulullah
a. Muhammad diangkat sebagai Rasul

Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul ketika beliau 
berusia 40 tahun , sewaktu sedang bertafakur di Gua Hira’. 
Tepat pada tanggal 17 Ramadhan, beliau mendapatkan wahyu 
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pertama yaitu Q.S. Al Alaq : 1-5. Dengan turunnya wahyu 
pertama ini menjadi pertanda diangkatnya Muhammad 
sebagai Rasul. Setelah menerima wahyu inilah kemudia Nabi 
Muhammad diberi tugas berdakwah.

Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah terbagi dalam 
2 periode, yaitu di Mekkah dan Madinah. Pada awal periode 
Mekkah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, 
mendatangi orang-orang dekat Beliau antara lain istri Beliau 
Khadijah, keponakannya Ali, budak Beliau Zaid, untuk diajak 
masuk Islam. Ketika turun surat al Muddatstsir : 1-2, Rasululah 
mulai melakukan dakwah di tengah masyarakat, setiap bertemu 
orang Beliau selalu mengajaknya untuk mengenal dan masuk 
Islam (masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi). Ketika Abu 
Bakar menyatakan masuk Islam, dan menampakkannya kepada 
orang-orang yang dia percayai, maka muncullah nama-nama 
seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman 
bin Auf, Saad bin Abi Waqash dan Thalhah bin Ubaidillah  
yang juga masuk Islam. Dan seterusnya diikuti oleh yang lain 
seperti Abu ‘Ubaidah, Abu Salamah, Arqom bin Abi al Arqom, 
dll. Beliau menjadikan rumah Arqom bin Abi al Arqom sebagai 
pusat pengajaran dan sekaligus pusat kutlah (kelompok) yang 
dalam bahasa kita tepatnya disebut sekretariat. Di tempat ini 
Rasulullah mengajarkan hukum-hukum Islam, membentuk 
kepribadian Islam serta membangkitkan aktivitas berpikir para 
sahabatnya tersebut. Beliau menjalankan aktivitas ini lebih 
kurang selama 3 tahun dan menghasilkan 40 orang lebih yang 
masuk Islam.

Selama 3 tahun membangun kutlah kaum muslim dengan 
membangun pola pikir yang islami (‘aqliyah islamiyah) dan jiwa 
yang islami (nafsiyah islamiyah), maka muncullah sekelompok 
orang yang memiliki syakhsiyah islamiyah (kepribadian Islam) 
yang siap berdakwah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah 
pada saat itu. Hal ini bertepatan dengan turunnya surat al 
Hijr : 94, yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah 
secara terang-terangan dan terbuka. Ini berarti Rasulullah dan 
para sahabatnya telah berpindah dari tahapan dakwah secara 
sembunyi-sembunyi (daur al istikhfa’) kepada tahapan dakwah 



28 Ikatan Pelajar Muhammadiyah

secara terang-terangan (daur al i’lan). Dari tahapan kontak 
secara individu menuju tahap menyeruh seluruh masyarakat. 
Sejak saat itu mulai terjadi benturan antara keimanan dan 
kekufuran, antara pemikiran yang haq dan pemikiran yang 
batil. Tahapan ini disebut marhalah al tafa’ul wa al kifah yaitu 
tahap interaksi dan perjuangan. Di tahapan ini kaum kafir mulai 
memerangi dan menganiaya Rasulullah dan para sahabatnya. 
Ini adalah periode yang paling berat dan menakutkan di antara 
seluruh tahapan dakwah. Bahkan sebagian sahabat yang 
dipimpin oleh Ja’far bi Abi Thalib diperintahkan oleh rasul 
untuk melakukan hijrah ke Habsyi. Sementara Rasulullah dan 
sahabat yang lain terus melakukan dakwah dan mendatangi 
para ketua kabilah atau ketua suku baik itu suku yang ada di 
Mekkah maupun yang ada di luar Mekkah. Terutama ketika 
musim haji, dimana banyak suku dan ketua sukunya datang ke 
Mekkah untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah mendatangi 
dan mengajak mereka masuk Islam atau minimal memberikan 
dukungan terhadap perjuangan Rasulullah.

Dalam menjalankan dakwahnya tersebut banyak tantangan 
yang dihadapi oleh Rasulullah namun beliau tetap teguh dan 
sabar dalam menghadapi tentangan dari umatnya. Kesabaran 
dan ketugan hati inilah yang mendorong Nabi untuk tetap 
bertahan di jalan dakwahnya. Sampai kemudian pada musim 
haji beliau bertemu dengan penduduk Yastrib yang sedang 
menunaikan ibadah haji yang kemudian mereka mengikuti 
ajaran Nabi yang disebut dengan Perjanjian Aqabah I yang 
kemudian diikuti dengan perjanjian Aqabah II.

Adanya dukungan dari penduduk Madinah tersebut telah 
mendorong Rasulullah untuk mengajak hijrah pengikutnya ke 
Madinah. Akhirnya Rasulullah membangun kekuatan dakwahnya 
di Madinah. Dari kota Madinah inilah dakwah Rasulullah 
tersebar luas sampai akhirnya Rasulullah mampu membangun 
negara dengan kepala negaranya adalah Rasulullah sendiri. 
Dengan kekuatan inilah Rasulullah mampu menyebarluaskan 
dakwahnya ke berbagai negara disekililingnya hingga akhirnya 
Rasulullah mampu menaklukkan Makkah (Fathul Makkah).
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b. Lima Tugas Utama Nabi Muhammad sebagai Rasul
Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai 

Rasul mengemban lima tugas utama yaitu sebagai syahidun, 
mubasyiran, nadziiran, daa’iyan ilallah dan siraajam muniira 
seperti firman Allah dalam Q.S. Al Ahzab : 45-46.

Ahli Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kelima tugas Nabi 
tersebut sebagai berikut:

 1. Menjadi saksi (Syahidan)
Saksi bagi Allah dengan menegaskan bahwa tidak ada 

Tuhan selain Allah dan menjadi saksi bagi manusia pada 
hari kiamat tentang apa saja yang telah mereka lakukan 
(Q.S. Al Baqarah : 143).

 2. Pembawa kabar gembira (Mubasyiran)
Yaitu menyampaikan berita gembira bagi orang-orang 

yang beriman dan beramal shaleh dengan balasan yang 
disediakan oleh Allah untuk mereka.

 3. Pembawa peringatan (Nadziran)
Yaitu peringatan untuk orang-orang yang kafir dengan 

adzab yang pedih di akhirat dari Allah.
 4. Penyeru kepada agama Allah (Daa’iyan Ilallah)

Yaitu penyeru ke jalan Allah yang hak untuk beribadah 
kepada Allah SWT.

 5. Pelita yang menerangi (Sirajaam muniira)
Yaitu menampakkan tuntutan dan ketentuan Allah 

itu bagaikan matahari yang memancarkan sinar yang 
cemerlang.

c. Teknik Dakwah Nabi Muhammad SAW
1. Memberi peringatan (Al Indzar) yaitu penyampaian dakwah 

dimana isinya berupa peringatan terhadap manusia tentang 
adanya kehidupan akhirat dengan segala konsekuensinya. 
Al Indzar ini sering dibarengi dengan ancman hukuman 
bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah 
dan Rasul-Nya.

2. Menggembirakan ( Al Tabsyir) yaitu penyampaian dakwah 
yang berisi kabar gembira yang menggembirakan bagi 
orang-orang yang mengikuti dakwah. Bagi orang yang 
beriman dan beramal saleh akan menerima balasan surga 
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yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Teknik dakwah 
ini bertujuan memantapkan iman orang yang telah masuk 
Islam.

3. Kasih Sayang dan Lembah Lembut (Al Rifq wa Al Lin)
Teknik ini digunakan Rasulullah ketika berhadapan 

dengan orang-orang yang budayanya masih rendah. Selain 
itu, sikap kasih sayang dan lemah lembut baik dalam 
perlakuan maupun tutur kata ini tidak hanya dilakukan oleh 
Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga menjadi perilaku 
Nabi-nabi sebelumnya.

 4. Memberikan Kemudahan (al Taisir)
Di dalam berdakwah Rasulullah menggunakan 

prinsip memudahkan bukan mempersulit. Ajaran Islam 
banyak mengandung kemudahan-kemudahan misalnya 
saja orang yang tidak dapat shalat dengan berdiri dapat 
menjalankannya dengan duduk jika tidak mampu dapat 
dilaksanakan dengan berbaring. Disamping itu Islam 
juga mengenal adanya rukhshah (keringanan) yaitu 
kemudahan-kemudahan yang diperoleh karena sebab-
sebab tertentu. Bahkan dalam keadaan darurat, babi 
yang haram diperbolehkan untuk dimakan bahkan wajib 
dimakan untuk menghindari kematian.

Contoh dakwah Rasulullah SAW yang menunjukkan 
kemudahan adalah kasus Amr Bin Ash ketika perang Dzat 
Al Salasil. Pada waktu terjadi perang Dzat Al Salasil, Amr 
bin Ash bermimpi bersenggama hingga ia mengeluarkan 
sperma. Setelah bangun pagi hari, ia berpikir, seandainya 
ia mandi junub menjelang shalat Subuh, ia khawatir jatuh 
sakit, bahkan mungkin bisa mati karena suhu sangat dingin 
dan tidak ada pemanas. Akhirnya ia putuskan untuk tidak 
mandi, melainkan hanya bertayamum. Kemudian ia shalat 
berjamaah dengan para sahabat yang lain.

Setelah selesai shalat, Nabi SAW diberitahu bahwa 
Amr bin Ash tadi shalat dalam keadaan junub. Beliau lalu 
memanggil Amr bin Ash dan bertanya, “Hai ‘Amr, benarkah 
kamu tadi shalat berjamaah sementara kamu masih dalam 
keadaan junub?” Untuk menjawab pertanyaan ini Amr 
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menjelaskan alasan-alasannya, mengapa ia tidak mandi, 
seraya mengutip firman Allah SWT : ”Dan Janganlah kalian 
membunuh diri kalian, karena sesungguhnya Allah itu Maha 
Penyayang kepada kalian (Q.S An Nisa : 29). Mendengar 
jawaban Amr bin Ash tersebut Nabi SAW tertawa dan tidak 
berkomentar apa-apa. Dan tertawa beliau menandakan 
beliau rela terhadap apa yang dilakukan oleh Amr bin Ash.

 5. Tegas dan Keras (Al Syiddah)
Selain dengan teknik kasih saying dan lemah lembut, 

Rasulullah juga menggunakan teknik tegas dan keras. Hal ini 
jika menyangkut aqidah, seperti yang telah dilakukan oleh 
Rasulullah ketika diajak kompromi orang-orang kafir agar 
bergantian dalam menyembah Tuhan antara tuhan orang 
kafir dengan Tuhan Muhammad maka beliau menolak 
dengan tegas.

 6. Ofensif dan Aktif (Hujumi wa Fa’ali)
Ofensif maksudnya adalah bahwa dakwah yang 

dilakukan oleh Rasulullah selalu memulai  artinya dakwah 
yang dilakukan Rasulullah tidak hanya dilakukan ketika 
orang lain yang memulai baru memulai dakwah. Dakwah 
juga bersifat aktif, karena ia merupakan upaya persuasive 
yang berusaha untuk meyakinkan pihak lain agar mau 
mengikuti isi dakwah itu.

d. Pendekatan Dakwah Nabi Muhammad SAW
1. Pendekatan Personal merupakan pendekatan yang bersifat 

individu. Pendekatan semacam ini dilakukan oleh Rasulullah 
diawal dakwahnya. Beliau memulai berdakwah kepada 
keluarga dan sahabat-sahabatnya secara personal. Hampir 
tiga tahun beliau melakukan dakwah dengan pendekatan 
personal ini. Setelah jumlah orang-orang yang masuk 
Islam mencapai sekitar 30 orang, Nabi SAW kemudian 
memilih rumah salah seorang sahabat dari para sahabat 
untuk mengajar agama. Rumah pilihan beliau adalah milik 
seorang sahabat bernama Al Arqam bin Abu al Arqam 
yang lokasinya dekat dengan Masjidil Haram. Pendekatan 
Dakwah secara personal ini sering disebut dengan dakwah 
fardiyah.
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2. Pendekatan Pendidikan yaitu pendekatan dengan cara 
memberikan pendidikan agama kepada umatnya. Rasullah 
membimbing agama kepada para sahabatnya. Adapun 
tempat-tempat pendidikan Nabi SAW antara lain adalah 
Dar Al Arqam, Rumah Nabi SAW, Al Shuffah, Dar Al Qurra, 
Kuttab, dan Masjid.

3. Pendekatan Penawaran merupakan pendekatan dakwah 
Rasulullah dengan cara menawarkan diri untuk diberi 
jaminan keamanan dari para kabilah-kabilah yang beliau 
dakwahi. Seperti tawaran Rasulullah kepada kabilah-
kabilah Arab.

4. Pendekatan Misi (Bitsah) adalah pendekatan dengan 
mengirim tenaga-tenaga dai ke daerah-daerah sasaran 
dakwah. Pendekatan ini dilakukan oleh Rasulullah ketika 
beliau masih tinggal di Makkah, kemudian dilakuka secara 
besar –besaran ketika beliau berada di Madinah. Contoh 
pendekatan misi itu antara lain misi dakwah ke Yastrib, 
Najd, Khaibar, Yaman, Najran, dan Mekkah.

5. Pendekatan Korespondensi (Muktabah) merupakan 
pendekatan dakwah dengan cara mengirimkan surat-surat 
ajakan untuk masuk Islam kepada para penguasa di Jazirah 
Arab seperti kerajaan Romawi, Mesir, Persia. Pendekatan 
korespondensi ini beliau lakukan dengan mengirim surat 
kepada Najasy Raja Habsyah, Kaisar Heraclius, Raja Kisra, 
Maqauqis (Raja Mesir), Al Haris Al Ghassani (Raja Balqa), 
dan Hudzah al Hanafi (penguasa Yaman).

6. Pendekatan Diskusi (Mujadalah) adalah pendakatan 
dakwah dengan cara melakukan adu argumentasi bagi para 
mad’u yang membutuhkan penjelasan secara meyakinkan. 
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BAB III

PANDUAN PELATIHAN DAI 
PELAJAR MUHAMMADIYAH

(PDPM)

A. PENDAHULUAN
IPM merupakan organisasi otonom Muhammadiyah untuk 

kalangan pelajar yang mengamban misi dakwah amar ma’ruf nahi 
munkar yang memiliki tujuan terbentuknya pelajar Islam yang 
berakhlak mulia dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi 
agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama yang adil dan 
makmur yang diridhai Allah SWT.

Dalam melaksanakan tugas suci tersebut dibutuhkan actor-
aktor dakwah atau yang sering disebut dengan da’I atau mubaligh 
yang mumpuni baik secara keilmuan maupun metodologis. 
Oleh karenanya diperlukan sebuah pelatihan dai sebagai upaya 
memberikan bekal baik bekal keilmuan maupun metode dakwah. 

Pelatihan Dai bagi Pelajar Muhammadiyah saat ini merupakan 
kebutuhan yang mendesak mengingat sulitnya  mencari kader dai 
yang siap terjun ke lapangan dalam rangka melakukan aktivitas 
dakwah dikalangan pelajar. Sekalipun telah banyak dilakukan 
pelatihan dai di IPM namun kenyataannya belum juga menunjukkan 
hasil yang memuaskan. Hal ini dikarenakan pelatihan dai yang 
dilakukan selama ini tidak dilakukan secara sistematis dan sesuai 
dengan kebutuhan di lapangan. Disamping itu pelatihan dai antara 
wilayah/daerah yang satu dengan yang lain berbeda-beda dan tidak 
memilik standar yang jelas. Dengan kesadaran itulah maka Bidang 
Kajian Dakwah Islam PP IPM merasa perlu untuk menyusun sebuah 
panduan pelatihan dai yang berjenjang dan sistematis sehingga 
dapat menghasilkan kader dai yang professional dan siap terjun 
melaksanakan dakwah di lapangan. 

Pelatihan Dai Pelajar Muhammadiyah ini terdiri atas empat 
jenjang pelatihan yaitu; 1) Pelatihan Dai Pelajar Muhammadiyah 
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Tingkat I (PDPM I) yang diselenggarakan di Ranting, 2) Pelatihan Dai 
Pelajar Muhammadiyah Tingkat II (PDPM II) yang diselenggarakan di 
daerah, 3) Pelatihan Dai Pelajar Muhammadiyah Tingkat III (PDPM 
III) yang diselenggarakan oleh Wilayah, dan 4) Pelatihan Dai Pelajar 
Muhammadiyah Nasional (PDPM Nasional) yang diselenggarakan di 
tingkat pusat. 

Untuk mempermudah pelaksanaan pelatihan dai tersebut maka 
di bawah ini akan jabarkan petunjuk teknis pelatihan dai mulai dari 
pelatihan dai tingkat I sampai pelatihan dai nasional.

B. DASAR 
a. Al Qur’an dan Al Hadits

Diantara dalil qur’an yang menjadi dasar perintah dakwah 
antaraa lain:
1. Q.S Ali Imran : 104
2. Q.S An Nahl : 125
3. Q.S Ali Imran : 110
4. Q.S. At Taubah : 71
5. Q.S. Al Maidah : 78-79

Adapun hadits yang dapat dijadikan dasar perintah dakwah 
banyak sekali salah satunya adalah :

Dari Abu Sa’id Al Khudry r.a berkata : “Aku telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa diantara kamu melihat 
kemunkaran hendaklah dia mencegah dengan tangannya, 
jika tidak mampu maka dengan lidahnya, jika tidak sanggup 
cegahlah dengan hatinya, dan dengan demikian itu selemah-
lemah iman.

b. AD/ART
1. Anggaran Dasar IPM Pasal 3 tentang Identitas IPM
2. Anggaran Dasar IPM Pasal 6 tentang Maksud dan Tujuan 

IPM
3. Anggaran Dasar IPM Pasal 7 tentang Usaha IPM ayat 1 dan 2
4. Anggaran Rumah Tangga IPM Pasal 28 tentang Bidang 

Wajib IPM

c. Tanfidz muktamar IPM 2-8 Juli 2010 tentang arah strategi 
gerakan pelajar kreatif yaitu IPM menjadikan pelajar generasi 
Qur’ani
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d. Tanfidz muktamar tentang Arah Kebijakan Bidang Kajian 
Dakwah Islam

e. Program Kerja Bidang Kajian Dakwah PP IPM  Periode 2010-
2012

C. URGENSI PELATIHAN DAI
a. Pelatihan dai merupakan salah satu upaya pelaksanaan Gerakan 

Jamaah Dakwah Jamaah yang dimulai dari pembentukan inti 
jamaah.

b. Pelatihan dai merupakan upaya peningkatan kapabilitas kader 
dalam melakukan gerakan dakwah

c. Pelatihan dai merupakan upaya untuk mengatasi krisis kader 
dai di IPM

d. Pelatihan dari merupakan upaya awal untuk mengembangkan 
keilmuan dan metode dakwah IPM

D. TUJUAN PELATIHAN DAI
a. Mencetak kader dai pelajar Muhammadiyah yang mumpuni 

dalam keilmuan dan metode dakwah
b. Memperkuat ideology muhammadiyah
c. Menghidupkan kegiatan dakwah mulai dari ranting sampai 

pusat
d. Mewujudkan gerakan pelajar Qur’ani

E. KONSEP PELATIHAN DAI PELAJAR MUHAMMADIYAH
a. Pelatihan Dakwah Pelajar Muhammadiyah Tingkat I (PDPM I)

1. Deskripsi Umum
Pelatihan Da’I Pelajar Muhammadiyah Tingkat I 

(PDPM I)  merupakan pelatihan da’I yang diselenggarakan 
oleh Pimpinan Ranting atau Pimpinan Cabang. PDPM 
I merupakan pelatihan da’I paling bawah. PDPM I ini 
bertujuan untuk mencetak da’I – da’I tingkat cabang dan 
ranting  yang akan menjadi inti jama’ah bagi pelaksanaan 
kegiatan dakwah di tingkat ranting dan cabang.

2. Penyelenggaraan
a) PDPM I wajib dijadikan program kerja bidang KDI PR/

PC IPM sebagai upaya mencetak kader-kader dai.
b) Pelaksanaan PDPM I menjadi tanggungjawab bidang 
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KDI PC/PR IPM dan bidang KDI PD IPM wajib melakukan 
pembinaan dalam penyelenggaraan PDPM I

c) Pelaksanaan PDPM I yang diselenggarakan di Ranting 
dapat meminta bimbingan Pembina IPM dan Guru 
Ismuba.

d) PDPM I diselenggarakan minimal 1 kali dalam satu 
periode kepemimpinan pimpinan ranting/pimpinan 
cabang

e) Pemateri, anggaran dan sarana prasarana menjadi 
tanggungjawab PR/PC IPM penyelenggara PDPM I.

f) Kurikulum PDPM harus mengacu pada kurikulum yang 
dirumuskan oleh bidang KDI PP IPM dan diperkenankan 
menambah atau melakukan perubahan sesuai 
keadaan sepanjang tidak mengurangi standar yang 
telah dirumuskan oleh Bidang KDI PP IPM

g) Alokasi waktu untuk PDPM I adalah 3 hari
h) Jumlah peserta PDPM I adalah 7-15 peserta
i) Setelah pelatihan panitia wajib memberikan 

syahadah kepada peserta paling lambat satu bulan 
setelah pelaksanaan PDPM I. Syahadah tersebut 
ditandatangani oleh Sekbid KDI, Kabid KDI dan 
mengetahui Ketua Umum.

3. Target
a) Terciptanya kader dai yang kompeten dalam 

menggerakkan aktivitas dakwah cabang dan ranting.
b) Terciptanya kader dai yang siap terjun dalam kegiatan 

dakwah di masyarakat.
4. Standar Kompetensi Minimal Dai PDPM I

a) Dai PDPM I memiliki aqidah yang benar (salimul 
aqidah)

b) Dai PDPM I beribadah sesuai dengan tuntunan Al 
Qur’an dan As Sunnah (Shahihul Ibadah)

c) Dai PDPM I dapat membaca Al Qur’an dengan benar
d) Dai PDPM I hafal minimal Q.S An Nas s.d As Syams
e) Dai PDPM I hafal minimal 3 hadits pilihan
f)   Dai PDPM I dapat menjadi imam shalat berjamaah
g) Dai PDPM I memahami ideology Muhammadiyah
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5. Ruang Lingkup Materi
a) Aqidah

i. Ketauhidan
ii. Perkara-perkara yang merusak Aqidah

b) Ibadah
i. Thaharah dan Tata Cara Bersuci
ii. Tata Cara Shalat

c) Qur’an hadits
i. Ilmu Tajwid
ii. Hafalan Qur’an : Q.S An Nas-Q.S Asy Syams
iii. Hafalan hadits tematik

d) Sirah Nabawiyah
i. Sejarah Dakwah Nabi periode Mekkah dan 

Madinah
e) Kemuhammadiyahan

i. Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
ii. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup 

Muhammadiyah
f) Metodologi Dakwah dan Adab Da’i

i. Public Speaking
ii. Adab Dai

g) Pelatihan Ustadz TPA (Suplemen)
6. Follow Up

a) Forum Dai
Alumni PDPM I membentuk forum dai sebagai 

ajang silaturahmi sekaligus wadah untuk mengapgrade 
kemampuan dakwah. Dalam forum dai ini kader dai 
dibimbing langsung oleh Bidang KDI PD IPM dan wajib 
mengadakan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas 
dai seperti hafalan qur’an dan hadits, kajian-kajian,  
pengembangan strategi dakwah, dsb.

b) Program Penuntasan Buta Huruf Al Qur’an
Alumni PDPM I harus menjadi motor penggerak 

pelaksanaan program penuntasan butu huruf Alqur’an 
bagi siswa-siswa sekolah Muhammadiyah. Oleh 
karena itu setelah mengikuti PDPM I mereka wajib 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bimbingan baca 
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Qur’an seperti TPA (Taman Pendidikan Al Qur’an) atau 
yang semisal di sekolah-sekolah Muhammadiyah

c) Pengajian Islam Rutin
Dai alumni PDPM I juga menjadi inti jamaah bagi 

pelaksanaan PIR di sekolah-sekolah Muhammadiyah 
yang petunjuk teknis dan pelaksanaannya diatur oleh 
Bidang KDI Pimpinan Daerah.

b. Pelatihan Dakwah Pelajar Muhammadiyah Tingkat II (PDPM 
II)
1. Deskripsi Umum

Pelatihan Da’I Pelajar Muhammadiyah Tingkat II  
(PDPM II)  merupakan pelatihan dai yang diselenggarakan 
oleh Pimpinan Daerah.  PDPM II  ini bertujuan untuk 
mencetak dai – dai tingkat Daerah  yang akan menjadi 
inti jama’ah bagi pelaksanaan kegiatan dakwah di tingkat 
daerah

2. Penyelenggaraan
a) PDPM II wajib dijadikan salah satu program kerja 

Bidang KDI PD IPM dalam rangka mencetak kader-
kader dai pelajar muhammadiyah ditingkat daerah.

b) Penyelenggaraan PDPM II menjadi tanggungjawab 
Bidang KDI PD IPM dan Bidang KDI PW IPM wajib 
melakukan pembinaan dan pengarahan.

c) Penyelenggaraan PDPM II yang dilaksanakan oleh 
Bidang KDI PD IPM dapat bekerjasama dengan Majelis 
Tarjih dan Majelis Tabligh PDM setempat dalam 
penyediaan pemateri

d) PDPM II diselenggarakan minimal 1 kali dalam satu 
periode kepemimpinan Pimpinan Daerah

e) Pemateri, anggaran dan sarana prasarana menjadi 
tanggungjawab PD IPM penyelenggara PDPM II

f) Kurikulum PDPM harus mengacu pada kurikulum yang 
dirumuskan oleh bidang KDI PP IPM dan diperkenankan 
menambah atau melakukan perubahan sesuai 
keadaan sepanjang tidak mengurangi standar yang 
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telah dirumuskan oleh Bidang KDI PP IPM
g) Alokasi waktu pelaksanaan PDPM II adalah 3-5 hari
h) Peserta PDPM II 10-20 orang dengan syarat telah 

mengikuti PDPM I.
i) Setelah pelatihan panitia wajib memberikan 

syahadah kepada peserta paling lambat satu bulan 
setelah pelaksanaan PDPM II. Syahadah tersebut 
ditandatangani oleh Sekbid KDI, Kabid KDI dan 
mengetahui Ketua Umum.

3. Target
a) Terciptanya kader dai yang kompeten dalam keilmuan 

islam dan metode dakwah di tingkat daerah.
b) Terciptanya sebuah komunitas dai yang menjadi motor 

penggerak gerakan dakwah pelajar Muhammadiyah 
ditingkatan daerah.

4. Standar Kompetensi  Minimal PDPM II
a) Dai PDPM II memiliki aqidah yang benar, 

memahami keilmuan materi aqidah dan mampu 
mendakwahkannya kepada orang lain

b) Dai PDPM II memahami tuntunan ibadah praktis dan 
memahami dalilnya serta mampu mendakwahkannya 
kepada orang lain

c) Dai PDM II hafal juz Amma dan mampu membaca Al 
Qur’an dengan qira’ah.

d) Dai PDPM II memiliki pemahaman ideology 
Muhammadiyah yang kokoh.

e) Dai PDPM II mampu menjadi Khatib Jum’at
5. Ruang Lingkup Materi

Materi Keilmuan Kislaman
a) Aqidah

i. Rukun Iman 
ii. Pengenalan Kristologi

b) Ibadah Praktis
i. Praktek Tata Cara Perawatan Jenazah
ii. Bid’ah-Bid’ah dalam Ibadah

c) Akhlak Dai
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i. Menumbuhkan Akhlak Mulia bagi diri sendiri dan 
orang lain

d) Al Qur’an Hadits
i. Qira’ah
ii. Hafalan Juz Amma
iii. Mengenal tingkatan hadits

e) Kemuhammadiyahan
i. Konsep GJDJ dan implementasinya
ii. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah

f) Sirah Nabawiyah
i. Mengenal Sejarah Pendekatan, Teknik dan Strategi 

Dakwah Nabi Muhammad 

Materi Keilmuan Dakwah dan Metodologi
g) Metodologi Dakwah

i. Dakwah Fardiyah
ii. Dakwah Jama’ah

h) Psikologi Dakwah
i. Mengenal Psikologi Remaja : Permasalahan dan 

Perkembangan Remaja
i) Praktek Dakwah

i. Praktek Khatib Jum’at
ii. Kultum
iii. Pidato/Ceramah Tabligh Akbar

6. Follow Up
a) Pembentukan Majelis Dai Pelajar Muhammadiyah 

Daerah
Majelis Dai Pelajar Muhammadiyah merupakan 

komunitas yang beranggotakan alumni PDPM II yang 
merupakan komunitas dibawah koordinasi Bidang 
KDI PD IPM. Tugas dari majelis ini adalah membantu 
Bidang KDI PD IPM  melakukan gerakan dakwah di 
tingkat daerah seperti mengadakan kajian-kajian 
keislaman, pelatihan dai, membuat bulletin-buletin 
dakwah, mubaligh hijrah dsb.

b) Pembinaan Pengajian Islam Rutin
Alumni PDPM II yang tergabung dalam Majelis 



41Panduan Dakwah Pelajar

Dai Pelajar Muhammadiyah Daerah wajib melakukan 
pembinaan pengajian Islam Rutin di ranting-ranting.

c) Pembuatan Media Dakwah
Alumni PDPM II yang tergabung dalam Majelis Dai 

Pelajar Muhammadiyah memiliki media dakwah baik 
bulletin, buku kultum, website dakwah dan sebagainya.

c. Pelatihan Dakwah Pelajar Muhammadiyah Tingkat III (PDPM 
III)
1. Deskripsi Umum

Pelatihan Da’I Pelajar Muhammadiyah Tingkat III  
(PDPM III)  merupakan pelatihan da’i yang diselenggarakan 
oleh Pimpinan Wilayah.  PDPM III  ini bertujuan untuk 
mencetak da’I – da’I tingkat wilayah  yang akan menjadi 
inti jama’ah bagi pelaksanaan kegiatan dakwah di tingkat 
wilayah.

2. Penyelenggaraan
a) PDPM III wajib dijadikan salah satu program kerja 

Bidang KDI PW IPM dalam rangka mencetak kader-
kader dai pelajar muhammadiyah ditingkat wilayah.

b) Penyelenggaraan PDPM III menjadi tanggungjawab 
Bidang KDI PW IPM dan Bidang KDI PP IPM wajib 
melakukan pembinaan dan pengarahan.

c) Penyelenggaraan PDPM III yang dilaksanakan oleh 
Bidang KDI PW IPM dapat bekerjasama dengan Majelis 
Tarjih dan Majelis Tabligh PWM setempat dalam 
penyediaan pemateri.

d) PDPM III diselenggarakan minimal 1 kali dalam satu 
periode kepemimpinan Pimpinan Wilayah

e) Pemateri, anggaran dan sarana prasarana menjadi 
tanggungjawab PW IPM penyelenggara PDPM III

f) Kurikulum PDPM harus mengacu pada kurikulum yang 
dirumuskan oleh bidang KDI PP IPM dan diperkenankan 
menambah atau melakukan perubahan sesuai 
keadaan sepanjang tidak mengurangi standar yang 
telah dirumuskan oleh Bidang KDI PP IPM
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g) Alokasi waktu PDPM III adalah 5-6 hari
h) Jumlah peserta PDPM III adalah 10-30 orang dengan 

syarat telah mengikuti PDPM II
i) Setelah pelaksanaan PDPM III panitia wajib 

mengeluarkan syahadah paling lambat 1 bulan 
setelah pelaksanaan pelatihan. Syahadah tersebut 
ditandatangani oleh Sekbid KDI, Kabid KDI dan 
mengetahui Ketua Umum.

3. Target
a) Terciptanya kader dai yang kompeten dalam 

keilmuan dan metode dakwah di tingkat wilayah.
b) Terciptanya sebuah komunitas dai yang menjadi 

motor penggerak gerakan dakwah pelajar 
Muhammadiyah ditingkatan daerah.

4. Standar Kompetensi Dai Minimal
a) Dai PDPM III mampu memetakan problematika 

dakwah pelajar di wilayahnya
b) Dai PDPM III mampu merumuskan strategi 

pengembangan dakwah pelajar di wilayahnya.
c) Dai PDPM III dapat melahirkan media dakwah 

yang efektif di wilayahnya
d) Dai PDPM III dapat menyusun buku-buku 

keagamaan penunjang dakwah pelajar 
Muhammadiyah

e) Dai PDPM III siap terjun di masyarakat untuk 
melaksanakan gerakan dakwah.

5. Ruang Lingkup Materi
Materi Keilmuan Islam dan Ketarjihan
a) Bedah HPT (Himpunan Putusan Tarjih)
b) Manhaj Tarjih Muhammadiyah 
c) Ushul Fiqh
d) Metode Tafsir Al Qur’an 
e) Masailul Fiqh/Fiqh Kontemporer
f) Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam
g) Hafalan ayat-ayat maupun hadis pilihan dan 

tematik
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Materi Keilmuan Dakwah dan Metodologi
h) Perencanaan Dakwah/Renstra Dakwah
 i. Teori tentang Renstra
 ii. Praktik Penyusunan Renstra
i) Manajemen Dakwah
j) Pengembangan Strategi Dakwah
 i. Dakwah Transformatif
 ii. Dakwah Kreatif
 iii. Dakwah Berbasis IT

6. Follow Up
a) Pembentukan Majelis Dai Pelajar Muhammadiyah 

Wilayah
Majelis Dai Pelajar Muhammadiyah 

merupakan komunitas yang beranggotakan 
alumni PDPM III yang merupakan komunitas 
dibawah koordinasi Bidang KDI PW IPM. Tugas dari 
majelis ini adalah membantu Bidang KDI PW IPM  
melakukan gerakan dakwah di tingkat wilayah 
seperti mengadakan kajian-kajian keislaman, 
pelatihan dai, membuat bulletin-buletin dakwah, 
mubaligh hijrah, menyusun buku materi dakwah 
dsb

b) Pengembangan Kajian  Keislaman dan Dakwah di 
Wilayah

 i. Menyusun renstra dakwah wilayah
 ii. Menyusun peta dakwah
 iii. Menyusun buku materi dakwah

d. Pelatihan Dakwah Pelajar Muhammadiyah Tingkat Nasional 
(PDPM Nasional)
1. Deskripsi umum

Pelatihan Da’i Pelajar Muhammadiyah Tingkat Nasional 
(PDPM N)  merupakan pelatihan da’i yang diselenggarakan 
oleh Pimpinan Pusat.  PDPM N  ini bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan dakwah para dai alumni 
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PDPM III dan merumuskan strategi dan gerakan dakwah 
IPM secara nasional.

2. Penyelenggaraan
a) PDPM N wajib dijadikan salah satu program kerja 

Bidang KDI PP IPM dalam rangka mencetak kader-
kader dai pelajar muhammadiyah ditingkat wilayah.

b) Penyelenggaraan PDPM N menjadi tanggungjawab 
Bidang KDI PP IPM 

c) PDPM N diselenggarakan minimal 1 kali dalam satu 
periode kepemimpinan Pimpinan Pusat

d) Penyelengaaran PDPM N diselenggarakan oleh 
Bidang KDI PP IPM bekerjasama dengan PW IPM yang 
mengajukan penyelengaraan PDPM N di wilayahnya.

e) Kurikulum PDPM N dapat dirumuskan sesuai dengan 
kebutuhan dan menjadi kebijakan Bidang KDI PP 
IPM yang sekurang-kurangnya terdiri dari kurikulum 
pengembangan keilmuan tarjih dan keislaman, 
pengembangan keilmuan dakwah, dan pengembangan 
metodologi dan strategi dakwah.

f)  Alokasi waktu PDPM N dapat diselenggarakan sesuai 
kebutuhan dan sesuai kebijakan Bidang KDI PP IPM

g) Peserta PDPM N adalah perwakilan dai terbaik alumni 
PDPM III masing-masing Wilayah dan masing-masing 
Wilayah mengutus maksimal 2 orang alumni PDPM III.

h) Setelah pelaksanaan PDPM N panitia wajib 
mengeluarkan syahadah paling lambat 1 bulan 
setelah pelaksanaan pelatihan. Syahadah tersebut 
ditandatangani oleh Sekbid KDI, Kabid KDI dan 
mengetahui Ketua Umum.

3. Target
a) Dai PDPM N dapat merumuskan strategi dan gerakan 

dakwah IPM secara nasional.
b) Dai PDPM N memiliki penguasaan dalam masalah 

tarjih dan dakwah
c) Dai PDPM N dapat memproduksi media dakwah IPM 

secara nasional
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4. Standar Kompetensi Minimal
a) Dai PDPM N memiliki pemahaman masalah metodologi 

hisab dalam penentuan awal bulan ramadhan dan 
waktu shalat

b) Dai PDPM N memiliki pemahaman masalah istimbath 
penentuan hukum Islam

c) Dai PDPM N memiliki pemahaman terkait masalah 
takhrijul hadis

d) Dai PDPM N memiliki pemahaman terkait 
pengembangan strategi dan metodologi dakwah

5. Ruang Lingkup Materi
a) Pelatihan Ketarjihan
b) Pelatihan Hisab Rukyat
c) Pelatihan Takhrijul Hadis
d) Pelatihan Pengembangan Metodologi Dakwah
e) Pengembangan Pemikiran Keislaman Kontemporer
f) Pelatihan Jurnalistik Dakwah
g) Pembahasan Penyusunan Masalah-Masalah 

Kontemporer Pelajar
6. Follow up

a) Pembentukan Majelis Dai Pelajar Muhammadiyah 
Pusat

Majelis Dai Pelajar Muhammadiyah Pusat 
merupakan komunitas yang beranggotakan alumni 
PDPM N yang merupakan komunitas dibawah 
koordinasi Bidang KDI PP IPM. Tugas dari majelis ini 
adalah membantu Bidang KDI PP IPM  melakukan 
gerakan dakwah di tingkat wilayah seperti mengadakan 
kajian-kajian keislaman, kegiatan-kegiatan dakwah 
tingkat nasional, menyusun buku materi dakwah dsb

b) Penyusunan Buku-Buku Dakwah IPM
 i. Buku Fiqh Pelajar
 ii. Buku Panduan Akhlak Pelajar
 iii. Buku Kumpulan Materi Kultum
 iv. Buku Metodologi Dakwah
 v. Buku Silabus Pelatihan Dakwah
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c) Penyelenggaraan Festival Dai Pelajar Muhammadiyah
Festival Dai Pelajar Muhammadiyah merupakan 

festival dai untuk mengembangkan gerakan dakwah 
pelajar. Dalam festival Dai Pelajar Muhammadiyah 
merupakan kegiatan perlombaan (musabaqah) yang 
diselenggarakan oleh PP IPM dibantu alumni PDPM N 
untuk mengembangkan syiar dakwah sekaligus untuk 
mengetahui potensi yang dimiliki oleh dai-dai pelajar 
Muhammadiyah.

d) Merancang Media Dakwah Pelajar Nasional
Alumni PDPM N yang tergabung dalam Majelis Dai 

Pelajar Muhamadiyah Pusat ditugaskan merancang 
media dakwah pelajar nasional.
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BAB IV

PANDUAN PENGAJIAN ISLAM RUTIN
(PIR)

A. PENDAHULUAN
Pengajian Islam Rutin merupakan pengajian yang 

diselenggarakan secara rutin oleh IPM sebagai bagian dari realisasi 
IPM sebagai gerakan dakwah. Pengajian Islam Rutin (PIR) muncul 
pada Muktamar IPM di Surakarta pada tahun 2008. Dalam tanfidz 
muktamar Solo tersebut, PIR hanya dikhususkan bagi Pimpinan 
Ranting. Hal ini berbeda dengan konsep PIR dalam buku panduan 
ini. Konsep PIR dalam buku panduan ini tidak hanya untuk pimpinan 
Ranting tetapi meliputi seluruh tingkatan pimpinan di IPM mulai 
dari ranting sampai pimpinan pusat.

Hal yang menjadi pertimbangan mengapa PIR dilakukan mulai 
dari ranting sampai pusat karena pengajian rutin tidak hanya 
dibutuhkan oleh ranting tetapi juga pimpinan di atasnya. Oleh 
karena itu dalam konsep PIR pada buku panduan ini meliputi PIR 
Ranting, PIR Cabang, PIR Daerah, PIR Wilayah sampai dengan PIR 
Pusat. Pengajian Islam Rutin dalam buku panduan ini meliputi 
pengajian anggota, pengajian pimpinan, pengajian khusus dan 
pengajian umum. Secara rinci konsep pelaksanaan pengajian Islam 
rutin ini akan di bahas di bawah ini.

B. PENGAJIAN ISLAM RUTIN RANTING (PIR RANTING)
a. Pengajian Anggota

1. Penyelenggara : Pimpinan Ranting IPM (Bidang Kajian 
Dakwah Islam PR IPM)

2. Anggota Pengajian : Seluruh siswa anggota PR IPM atau 
anggota IPM Ranting di luar sekolah Muhammadiyah

3. Materi kajian :
a) Masalah-masalah Populer Remaja/masalah-masalah 

Aktual contohnya:
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i. Narkoba dalam pandangan Islam
ii. Islam melarang free sex
iii. Berbagai penyimpangan sexual (Onani/

Massturbasi, homo sexual,dsb) dalam pandangan 
Islam.

iv. Gender dalam pandangan Islam 
v. Islam dan Cinta
vi. Pergaulan Pria dan Wanita dalam Islam dsb 
vii. Tata cara berpakain menurut Islam
viii. Aturan berhias dalam Islam

b) Ibadah Praktis
i. Wudhu’
ii. Tayamum
iii. Mandi Wajib
iv. Shalat lima waktu
v. Shalat Gerhana (Khusuf/Kusuf)
vi. Shalat Istisqa’
vii. Shalat Istikharah
viii. Shalat Jenazah
ix. Tata Cara Perawatan Jenazah
x. Shalat Tahajud/Tarawih

c) Hafalan do’a 
i. Doa mau dan sesudah makan
ii. Doa akan dan sesudah tidur
iii. Doa masuk dan keluar toilet
iv. Doa masuk dan keluar masjid 
v. Doa sesudah adzan
vi. Doa sesudah wudhu
vii. Doa mau bepergian
viii. Doa untuk orang sakit
ix. Doa untuk orang menikah

d) Hafalan Juz Amma
i. Semester I  : An Nas s.d Al Adiyat
ii. Semester II  : Az Zalzalah s.d Al Balad
iii. Semester III   : Al Fajr s.d At Thariq
iv. Semester IV : Al Buruj s.d Al Infithar
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v. Semester V : At Takwir s.d ‘Abasa
vi. Semester VI : An Nazi’at s.d An Naba’

e) Aqidah
i. Rukun Syahadat
ii. Makna Syahadat
iii. Beberapa hal yang dapat membatalkan syahadat
iv. Tauhid Rububiyah
v. Tauhid Uluhiyah
vi. Asma’ Wa Sifah
vii. Al Wala’ wal Bara’
viii. Syirik dan macam-macamnya
ix. Pengertian TBC dan Macam-Macamnya
x. Iman Kepada Allah
xi. Iman Kepada Malaikat
xii. Iman Kepada Rasul
xiii. Iman Kepada Kitab
xiv. Iman Kepada hari Akhir
xv. Iman Kepada Qada’ dan Qadar

f) Sirah Nabawiyah
i. Sejarah Dakwah Nabi Muhammad : Periode 

Mekkah dan Madinah
ii. Perang di zaman Rasulullah
iii. Metode Dakwah Rasulullah
iv. Teknik Dakwah Rasulullah
v. Pendekatan Dakwah Rasulullah

g) Bimbingan Akhlak
i. Akhlak terhadap Allah
ii. Akhlak terhadap diri sendiri
iii. Akhlak terhadap guru
iv. Akhlak terhadap orang tua
v. Akhlak teradap teman
vi. Akhlak terhadap pemimpin
vii. Akhlak terhadap sesame makhluk Allah
viii. Akhlak Terhadap lingkungan

4. Nara Sumber :
a) Alumni PDPM I
b) Guru Ismuba/guru non Ismuba yang kompeten
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5. Waktu Pengajian : Pengajian dilaksanakan seminggu sekali, 
durasi waktu kurang lebih 1 jam

6. Penyelenggaraan
a) Perecanaan

i. Menyediakan tempat pengajian
ii. Mengundang anggota pengajian
iii. Membagi tugas seperti MC, qori’, dll
iv. Mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk 

kajian seperti kapur, spidol, LCD, dll
v. Menghubungi nara sumber jika nara sumber dari 

luar jika dari alumni PDPM I tinggal disesuaikan 
dengan jadwal.

vi. Mempersiapkan dana (jika diperlukan)
b) Pelaksanaan

i. Model pengajian anggota bisa dilakukan dengan 
2 model yaitu modelk mentoring atau model 
klasikal. Model mentoring adalah model pengajian 
yang dilakukan dengan peserta pengajian terdiri 
atas 5-10 anggota yang dipandu oleh seorang 
mentor atau nara sumber. Model klasikal adalah 
model pengajian dengan cara perkelas yang 
dipandu oleh satu nara sumber.

ii. Pengajian anggota ini dapat berupa ceramah 
agama, kajian hafalan, nonton film, atau tuntunan 
praktek ibadah. 

iii. Mengedarkan daftar hadir
iv. Membagikan makalah (jika ada)
v. Menghimpun infak
vi. Susunan Acara Pengajian meliputi :

01. Pembukaan
02. Tadarus Al Qur’an bersama
03. Inti (pengajian)
04. Tanyajawab 
05. Evaluasi ibadah yaumiah (panduan ibadah 

yaumiah terdapat dalam bab V buku panduan 
ini)

06. Penutup
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vii. Metode pengajian dapat berupa : metode diskusi, 
metode hafalan (jika kajiannya berupa hafalan), 
metode semaan (jika semaan baca Al Qur’an), 
metode ceramah, dll

c) Evaluasi
i. Merekap kehadiran peserta dan mencatat peserta 

yang tidak hadir
ii. Menginventaris masalah-masalah yang timbul
iii. Membuat kuesioner tentang pelaksanaan 

pengajian kepada peserta

b. Pengajian Pimpinan
1. Penyelenggara : Pimpinan Ranting IPM
2. Peserta : Seluruh pimpinan ranting IPM 
3. Materi Kajian : 

a) Ideologi Muhammadiyah 
i. Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
ii. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup 

Muhammadiyah
iii. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah

b) Ke- IPM-an
i. Muqadimah IPM
ii. Visi, Misi dan Tujuan IPM
iii. Pedoman permusyawaratan IPM
iv. Sejarah IPM dari masa ke masa
v. IPM sebagai gerakan dakwah
vi. IPM sebagai gerakan kader
vii. IPM sebagai gerakan keilmuan
viii. IPM sebagai gerakan kemasyarakatan
ix. IPM sebagai gerakan sosial
x. Putusan-putusan muktamar IPM
xi. Sistem Perkaderan IPM

c) Muhammadiyah dan Gerakan Dakwah 
i. Ghazwul Fikri dan peran dakwah
ii. Makna purifikasi dan tajdid dalam gerakan 

Muhammadiyah
iii. Konsep GJDJ dalam gerakan dakwah 

Muhammadiyah
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d) Aqidah 
i. Tauhid Sosial
ii. Aqidah Shahihah
iii. Aliran-aliran Sesat di Indonesia

e) Ibadah
f) Akhlak
g) Masalah-masalah aktual (fleksibel)

4. Nara Sumber
a) PRM
b) Guru Ismuba
c) PC IPM
d) PD IPM
e) Personel PR IPM
f) Pihak luar yang kompeten

5. Waktu Kajian : Sekurang-kurangnya satu minggu sekali
6. Penyelenggaraan : 

a) Perencanaan
i. Menyediakan tempat pengajian
ii. Mengundang anggota pengajian
iii. Membagi tugas seperti MC, qori’, dll
iv. Mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk 

kajian seperti kapur, spidol, LCD, dll
v. Menghubungi nara sumber jika nara sumber 
vi. Mempersiapkan dana (jika diperlukan)

b) Pelaksanaan
i. Mengedarkan daftar hadir
ii. Membagikan makalah (jika ada)
iii. Membagikan evaluasi ibadah yaumiah
iv. Menghimpun infak
v. Susunan Acara Pengajian meliputi :

01. Pembukaan
02. Pembacaan tilawah al Qur’an
03. Inti (pengajian)
04. Tanyajawab 
05. Evaluasi ibadah yaumiah (panduan ibadah 

yaumiah terdapat dalam bab V buku panduan 
ini)
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06. Penutup
vi. Mertode pengajian dapat berupa : metode diskusi, 

metode hafalan (jika kajiannya berupa hafalan), 
metode semaan (jika semaan baca Al Qur’an), 
metode ceramah, dll

c) Evaluasi
i. Merekap kehadiran peserta dan mencatat peserta 

yang tidak hadir
ii. Menginventaris masalah-masalah yang timbul
iii. Membuat kuesioner tentang pelaksanaan 

pengajian kepada peserta
iv. Merekap perkembangan ibadah yaumiah 

pimpinan 

c. Pengajian Umum (Tabligh Akbar)
1. Penyelenggara : Pimpinan Ranting IPM
2. Peserta : Seluruh Warga Sekolah atau Masyarakat Umum
3. Materi Kajian : Bebas
4. Nara Sumber : Bebas
5. Penyelenggaraan :

a) Penyelenggaraan tabligh akbar besifat incidental 
dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
warga sekolah.

b) Penyelenggaraan tabligh akbar dapat dilakukan dalam 
rangka pelaksaaan acara tertentu misalnya pelepasan 
siswa kelas XII (untuk SMA/MA/SMK) atau kelas VII 
(SMP/MTs), bakti social, fortasi dan sebagainya.

c) Penyelenggaraan tabligh akbar memiliki susunan acara 
sekurang-kurangnya :
01. Pembukaan
02. Pembacaan ayat suci Al Qur’an
03. Sambutan-sambutan : Ketua Panitia, Kepala 

Sekolah
04. Inti (Pengajian Akbar)
05. Penutup
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d. Pengajian Khusus 
1. Pengajian khusus adalah pengajian yang diselenggarakan 

dengan tujuan khusus.
2. Pengajian khusus ranting dapat meliputi kajian HPT, kajian 

fiqh nisa’, kajian tahsinul qur’an, dan kajian tahfidzul qur’an.
a) Kajian HPT adalah kajian khusus yang membahas dan 

mengupas tuntas masalah Himpunan Putusan Tarjih 
yang terangkum dalam Kitab HPT yang diterbitkan 
oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.

b) Kajian Fiqh Nisa’ adalah kajian keputrian yang 
memfokuskan pada fiqh tentang wanita.

c) Kajian Tahsinul Qur’an adalah program kajian khusus 
yang bertujuan meningkatkan kemampuan membaca 
Al Qur’an secara baik dan benar.

d) Kajian Tahfidzul Qur’an adalah program kajian khusus 
untuk menghafal ayat-ayat Al Qur’an.

3. Setiap pimpinan ranting dianjurkan untuk memiliki 
pengajian khusus di rantingnya minimal 1 Pengajian 
Khusus dengan memilih keempat kajian khusus di atas atau 
melaksanakan seluruh bentuk kajian di atas yang waktunya 
dilakukan secara bergantian.

4. Penyelenggara kajian khusus ini adalah Bidang KDI 
Pimpinan Ranting IPM

5. Peserta kajian khusus adalah alumni PDPM I dan pimpinan 
IPM

6. Waktu kajian khsusus sekurang-kurangnya dua minggu 
sekali.

C. PENGAJIAN ISLAM RUTIN CABANG  (PIR CABANG)
a. Pengajian Pimpinan

1. Penyelenggara : Bidang KDI Pimpinan Cabang IPM
2. Peserta : Seluruh Pimpinan Cabang IPM 
3. Materi Kajian : 

a) Aqidah 
b) Ibadah
c) Akhlak
d) Ideologi Muhammadiyah (MKCH, PHIWM, dsb)
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e) Kajian Al Qur’an
f) Hafalan Ayat-Ayat/Hadits Pilihan
g) Masalah-masalah actual

4. Waktu kajian minimal dua minggu sekali

b. Pengajian Umum
1. Penyelenggara : Pimpinan Cabang IPM
2. Peserta : Perwakilan dari ranting-ranting IPM
3. Materi Kajian : Bebas
4. Nara Sumber : Bebas
5. Penyelenggaraan :

a) Penyelenggaraan tabligh akbar besifat incidental 
dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
anggota IPM tingkat Cabang.

b) Penyelenggaraan tabligh akbar dapat dilakukan 
dalam rangka pelaksaaan acara tertentu misalnya 
musyawarah cabang dan sebagainya.

c) Penyelenggaraan tabligh akbar memiliki susunan acara 
sekurang-kurangnya :
01. Pembukaan
02. Pembacaan ayat suci Al Qur’an
03. Sambutan-sambutan : Ketua Panitia, Ketua PCM
04. Inti (Pengajian Akbar)
05. Penutup

c. Pengajian Khusus
1. Pengajian khusus adalah pengajian yang 

diselenggarakan dengan tujuan khusus.
2. Pengajian khusus cabang dapat meliputi kajian 

HPT, kajian fiqh nisa’, kajian tahsinul qur’an, dan 
kajian tahfidzul qur’an.
a) Kajian HPT adalah kajian khusus yang 

membahas dan mengupas tuntas masalah 
Himpunan Putusan Tarjih yang terangkum 
dalam Kitab HPT yang diterbitkan oleh Majelis 
Tarjih PP Muhammadiyah.

b) Kajian Fiqh Nisa’ adalah kajian keputrian 
yang memfokuskan pada fiqh tentang wanita.
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c) Kajian Tahsinul Qur’an adalah program 
kajian khusus yang bertujuan meningkatkan 
kemampuan membaca Al Qur’an secara baik 
dan benar.

d) Kajian Tahfidzul Qur’an adalah program 
kajian khusus untuk menghafal ayat-ayat Al 
Qur’an.

3. Setiap pimpinan cabang dianjurkan untuk 
memiliki pengajian khusus di cabangnya minimal 
1 Pengajian Khusus dengan memilih keempat 
kajian khusus di atas atau melaksanakan seluruh 
bentuk kajian di atas yang waktunya dilakukan 
secara bergantian.

4. Penyelenggara kajian khusus ini adalah Bidang KDI 
Pimpinan Cabang IPM

5. Peserta kajian khusus adalah alumni PDPM I dan 
pimpinan IPM

6. Waktu kajian khsusus sekurang-kurangnya dua 
minggu sekali.

D. PENGAJIAN ISLAM RUTIN DAERAH (PIR DAERAH)
a. Pengajian Pimpinan

1. Penyelenggara : Bidang KDI Pimpinan Daerah IPM
2. Peserta : Seluruh Pimpinan Daerah IPM 
3. Materi Kajian : 

a) Aqidah 
b) Ibadah
c) Akhlak
d) Ideologi Muhammadiyah (MKCH, PHIWM, dsb)
e) Kajian Al Qur’an
f) Hafalan Ayat-Ayat/Hadits Pilihan
g) Masalah-masalah actual

4. Waktu kajian minimal seminggu sekali atau bisa bersamaan 
dengan rapat rutin.
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b. Pengajian Umum
1. Penyelenggara : Pimpinan Daerah IPM
2. Peserta : Perwakilan dari cabang dan  ranting-ranting IPM
3. Materi Kajian : Bebas
4. Nara Sumber : Bebas
5. Penyelenggaraan :

a) Penyelenggaraan tabligh akbar besifat incidental 
dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
anggota IPM tingkat Daerah.

b) Penyelenggaraan tabligh akbar dapat dilakukan 
dalam rangka pelaksaaan acara tertentu misalnya 
musyawarah daerah dan sebagainya.

c) Penyelenggaraan tabligh akbar memiliki susunan acara 
sekurang-kurangnya :
01. Pembukaan
02. Pembacaan ayat suci Al Qur’an
03. Sambutan-sambutan : Ketua Panitia, Ketua PDM
04. Inti (Pengajian Akbar)
05. Penutup

c. Pengajian Khusus
1. Pengajian khusus adalah pengajian yang diselenggarakan 

dengan tujuan khusus.
2. Pengajian khusus daerah dapat meliputi kajian HPT, kajian 

fiqh nisa’, kajian tahsinul qur’an,  kajian tahfidzul qur’an 
dan kajian tafsir Al Qur’an.
a) Kajian HPT adalah kajian khusus yang membahas dan 

mengupas tuntas masalah Himpunan Putusan Tarjih 
yang terangkum dalam Kitab HPT yang diterbitkan 
oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.

b) Kajian Fiqh Remaja adalah kajian yang memfokuskan 
pada fiqh tentang masalah-masalah remaja.

c) Kajian Tahsinul Qur’an adalah program kajian khusus 
yang bertujuan meningkatkan kemampuan membaca 
Al Qur’an secara baik dan benar.

d) Kajian Tahfidzul Qur’an adalah program kajian khusus 
untuk menghafal ayat-ayat Al Qur’an.
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e) Kajian Tafsir Al Qur’an adalah program kajian khusus 
yang bertujuan mengkaji kitab-kitab Tafsir seperti 
tafsir al misbah, al ahzar, al maraghi, jalalain atau kitab 
tafsir lain yang dikehendaki.

3. Setiap pimpinan daerah dianjurkan untuk memiliki 
pengajian khusus di daerahnya minimal 1 Pengajian 
Khusus dengan memilih kelima kajian khusus di atas atau 
melaksanakan semua kajian khusus dari kelima bentuk 
kajian di atas secara bergantian.

4. Penyelenggara kajian khusus ini adalah Bidang KDI 
Pimpinan Daerah IPM

5. Peserta kajian khusus adalah alumni PDPM II dan Pimpinan 
Daerah IPM

6. Waktu kajian khsusus sekurang-kurangnya dua minggu  
sekali.

E. PENGAJIAN ISLAM RUTIN WILAYAH (PIR WILAYAH)
a. Pengajian Pimpinan

1. Penyelenggara : Bidang KDI Pimpinan Wilayah IPM
2. Peserta : Seluruh Pimpinan Wilayah IPM 
3. Materi Kajian : 

a) Aqidah 
b) Ibadah
c) Akhlak
d) Ideologi Muhammadiyah (MKCH, PHIWM, dsb)
e) Kajian Al Qur’an
f) Hafalan Ayat-Ayat/Hadits Pilihan
g) Masalah-masalah aktual

4. Waktu kajian minimal seminggu sekali atau bisa bersamaan 
dengan rapat rutin.

b. Pengajian Umum
1. Penyelenggara : Pimpinan Wilayah IPM
2. Peserta : Perwakilan dari ranting-ranting, cabang dan 

daerah IPM atau masyarakat umum
3. Materi Kajian : Bebas
4. Nara Sumber : Bebas
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5. Penyelenggaraan :
a) Penyelenggaraan tabligh akbar besifat incidental 

dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
anggota IPM.

b) Penyelenggaraan tabligh akbar dapat dilakukan 
dalam rangka pelaksaaan acara tertentu misalnya 
musyawarah wilayah dan sebagainya.

c) Penyelenggaraan tabligh akbar memiliki susunan acara 
sekurang-kurangnya :
01. Pembukaan
02. Pembacaan ayat suci Al Qur’an
03. Sambutan-sambutan : Ketua Panitia, Ketua PDM
04. Inti (Pengajian Akbar)
05. Penutup

c. Pengajian Khusus
1. Pengajian khusus adalah pengajian yang diselenggarakan 

dengan tujuan khusus.
2. Pengajian khusus pimpinan wilayah dapat meliputi kajian 

HPT, kajian fiqh nisa’, kajian tahsinul qur’an, kajian tahfidzul 
qur’an, kajian tafsir Al Qur’an serta kajian pemikiran Islam 
kontemporer.
a) Kajian HPT adalah kajian khusus yang membahas dan 

mengupas tuntas masalah Himpunan Putusan Tarjih 
yang terangkum dalam Kitab HPT yang diterbitkan oleh 
Majelis Tarjih PP Muhammadiyah atau Buku Tanya 
Jawab Agama yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih PP 
Muhammadiyah.

b) Kajian Fiqh Remaja adalah kajian yang memfokuskan 
pada fiqh tentang masalah-masalah remaja.

c) Kajian Tahsinul Qur’an adalah program kajian khusus 
yang bertujuan meningkatkan kemampuan membaca 
Al Qur’an secara baik dan benar.

d) Kajian Tahfidzul Qur’an adalah program kajian khusus 
untuk menghafal ayat-ayat Al Qur’an.

e) Kajian Tafsir Al Qur’an adalah program kajian khusus 
yang bertujuan mengkaji kitab-kitab Tafsir seperti 
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tafsir al misbah, al ahzar, al maraghi, jalalain atau kitab 
tafsir lain yang dikehendaki.

f) Kajian Pemikiran Islam Kontemporer adalah program 
kajian khusus membahas perkembangan pemikiran di 
dunia Islam

3. Setiap pimpinan Wilayah dianjurkan untuk memiliki 
pengajian khusus  minimal 1 Pengajian Khusus dengan 
memilih kelima kajian khusus di atas atau melaksanakan 
semua kajian khusus dari kelima bentuk kajian di atas 
secara bergantian.

4. Penyelenggara kajian khusus ini adalah Bidang KDI 
Pimpinan Wilayah IPM

5. Peserta kajian khusus adalah alumni PDPM III dan Pimpinan 
Wilayah IPM

6. Waktu kajian khsusus sekurang-kurangnya dua minggu  
sekali.

F. PENGAJIAN ISLAM RUTIN PUSAT (PIR PUSAT)
a. Pengajian Pimpinan

1. Penyelenggara : Bidang KDI Pimpinan Pusat IPM
2. Peserta : Seluruh Pimpinan Pusat IPM 
3. Materi Kajian : 

a) Aqidah 
b) Ibadah
c) Akhlak
d) Ideologi Muhammadiyah (MKCH, PHIWM, dsb)
e) Kajian Al Qur’an
f) Sirah Nabawiyah
g) Hafalan Ayat-Ayat/Hadits Pilihan
h) Masalah-masalah aktual

4. Waktu kajian minimal seminggu sekali atau bisa bersamaan 
dengan rapat rutin.

b. Pengajian Khusus
1. Pengajian khusus adalah pengajian yang diselenggarakan 

dengan tujuan khusus.
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2. Pengajian khusus pimpinan pusat dapat meliputi kajian 
HPT, kajian fiqh nisa’, kajian tahsinul qur’an, kajian tahfidzul 
qur’an, kajian tafsir Al Qur’an dan kajian pemikiran Islam 
kontemporer.
a) Kajian HPT adalah kajian khusus yang membahas dan 

mengupas tuntas masalah Himpunan Putusan Tarjih 
yang terangkum dalam Kitab HPT yang diterbitkan oleh 
Majelis Tarjih PP Muhammadiyah atau Buku Tanya 
Jawab Agama yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih PP 
Muhammadiyah.

b) Kajian Fiqh Remaja adalah kajian yang memfokuskan 
pada fiqh tentang masalah-masalah remaja.

c) Kajian Tahsinul Qur’an adalah program kajian khusus 
yang bertujuan meningkatkan kemampuan membaca 
Al Qur’an secara baik dan benar.

d) Kajian Tahfidzul Qur’an adalah program kajian khusus 
untuk menghafal ayat-ayat Al Qur’an.

e) Kajian Tafsir Al Qur’an adalah program kajian khusus 
yang bertujuan mengkaji kitab-kitab Tafsir seperti 
tafsir al misbah, al ahzar, al maraghi, jalalain atau kitab 
tafsir lain yang dikehendaki.

f) Kajian Pemikiran Islam  adalah program kajian khusus 
membahas perkembangan pemikiran di dunia Islam

3. Pimpinan Pusat dianjurkan untuk memiliki pengajian 
khusus minimal 1 Pengajian Khusus dengan memilih 
keenam kajian khusus di atas atau melaksanakan semua 
kajian khusus dari keenam bentuk kajian di atas secara 
bergantian. 

4. Penyelenggara kajian khusus ini adalah Bidang KDI 
Pimpinan Pusat IPM

5. Peserta kajian khusus adalah Pimpinan Pusat IPM dan 
mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat

6. Waktu kajian khsusus sekurang-kurangnya dua minggu  
sekali.
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BAB V
IBADAH YAUMIAH

A. KONSEP IBADAH YAUMIAH
Ibadah yaumiah dalam buku ini dimaknai ibadah harian. Maksud 

dari bahasan ini adalah memberikan penjelasan kepada pembaca 
mengenai apa saja ibadah yang hendaknya dibiasakan oleh kader 
IPM sehingga tujuan IPM mencetak kader yang berilmu, berakhlak 
mulia dan terampil dapat tercapai jika masing-masing kader IPM 
memiliki kebiasaan ibadah sebagaimana yang akan diurai dalam 
instrument pada sub B bab ini.

Instrumen ibadah yaumiah ini sangat penting sebagai alat 
evaluasi yang terukur tentang sejauh mana tingkat ibadah kader-
kader IPM. Dengan adanya evaluasi yang terukur inilah maka 
masing-masing kader IPM dapat saling mengingatkan dan saling 
mendorong untuk meningkatkan ibadahnya. Dari instrumen ini 
kita dapat mengevaluasi 1 T dari 3T yang dimiliki IPM yaitu tertib 
Ibadah, sedangkan  tertib Organisasi dan tertib Belajar dapat juga 
dirumuskan oleh Bidang Organisasi dan PIP sehingga slogan 3T tidak 
hanya sekedar slogan tetapi ada ukuran yang pasti untuk menilai 
apakah kader IPM telah memenuhi 3T atau belum.

Instrumen yang dituliskan di bawah ini mengacu pada buku 
dr. H. Agus Sukaca, M.Kes yang berjudul Gerakan Pengajian 
Muhammadiyah. Instrumen di bawah ini berisi 5 aspek yang sangat 
baik dibiasakan oleh kader IPM yang meliputi shalat wajib 5 waktu, 
shalat sunnah, puasa sunnah, pembinaan diri, dan silaturahim. 
Kelima aspek tersebut akan penulis tampilkan dalam bentuk 
instrumen sebagaimana penulis tulis di sub bab B dan pedoman 
skoringnya akan diuraikan di sub bab C.
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B. INSTRUMEN EVALUASI IBADAH YAUMIAH IPM 

NO KEGIATAN
SKOR

JML
Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu

1 Shalat Wajib

a. Maghrib

b. Isya’

c. Subuh

d. Dhuhur

e. Asar

2 Shalat Thatawu’

a. Tahajud

b. Dhuha

c. Rawatib

3 Puasa Sunnah

4 Pembinaan Diri

a. Baca Al Qur’an

b. Baca Buku Agama

c. Baca Buku Positif

d. Pengajian Anggota

e. Pengajian Umum

5 Silaturahim

*)  Instrumen ini wajib dibagikan kepada anggota atau pimpinan setiap 
minggu sekali dan direkap sehingga dapat dijadikan evaluasi bagi 
organisasi tentang tingkat ibadah masing-masing anggota atau pimpinan 
IPM.

C. SKORING KEGIATAN IBADAH KADER IPM

KEGIATAN SCORE
Shalat Wajib
a. Sendiri tidak di awal waktu 1
b. Sendiri di awal waktu 2
c. Berjama’ah tidak di masjid 3
d. Berjamaah di masjid 4
Shalat Tahajud
a. < 5 raka’at 1
b. antara 5 s.d 9 raka’at 2
c. 11 rakaat bukan pada 1/3 malam terakhir 3
d. 11 rakaat pada 1/3 malam terakhir 4
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Shalat Dhuha
a. 2-4 rakaat 1
b. > 4 rakaat 2
Shalat Rawatib
a. Pada 1-2 shalat wajib 1
b. Pada 3 atau lebih shalat wajib 2
Puasa sunnah 3
Membaca Al Qur’an
a. <2/10 juz 1
b. 2/10 -5/10 juz 2
c. 5/10-1 Juz 3
d. >1 Juz 4
Membaca buku Agama
a. < 30 menit 1
b. > 30 menit 2
Membaca Buku Positif
a. < 30 menit 1
b. > 30 menit 2
Pengajian Anggota
a. Hadir sebagai peserta 1
b. hadir sebagai nara sumber 2
Pengajian Umum
a. Hadir sebagai peserta 1
b. Hadir sebagai narasumber 2
Silaturahim
a. Dengan telepon > 5 orang 1
b. Berkunjung ke rumah sahabat 2

Penilaian Total Skor dalam Seminggu :

Kurang dari 100  = MASIH KURANG (C)
100 s.d 200   = BAIK (B)
200 s.d 250   = SANGAT BAIK (A)
Lebih dari 250  = MUMTAZ (A+)
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