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Dakwah Sufistik {Pmdekatan Tasawufdatam Daii\rah)

B. RumusanMasalah
Rumusan masalah dalam pcnclitian ini adalah (1) apa yang dimaksnd

dengan dakwah sufistik? dan (2) bagaimana pola pengembangan dakwah
sufistik?

C. TujuandanKegunaan Penelitian
1. Tujnan Penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk

mengemukakan apa sebenamya dakwah 'iLifislik. Sedangkan secara
spcsifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui
apa yang dimaksud dengan dakwah sufistik? dan memaparkan bagaimana
pola pengembangan  dakwah   sufistik.

2. Kcgunaan Penelitian, yaitu memberikan sumbangan pemikiran terhadap
ilmu kedakwahan dan dapat menjadi bahan rujukan dalam mata kuliah
mctodc dakwah, terutama berkaitan dengan metode dakwah sufisme yang
masih jarang  ditemukan.

D. Metode Penelitian
Di dalam melacak dan menjelaskan obyek kajian secara integral dan

terarah penulis akan mempergunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan dan pcnyajian
kajian ini pada dasamya adalah penelitian kepustakaan (Library
Research). Maka sumber data penelitian ini sepenuhnya bcrdasarkan
kcpada  riset  kepustakaan, yang mengandalkan sumber-sumber primer dan
sckundcr.

2. Tehnikyangdigunakan
Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian kepustakaan ini, penulis
menggunakan metode:
a. Seleksi sumber (source selection), yaitu dengan menyeleksi buku-

buku yang menjadi inti dalam penelitian ini, terutama buku berkaitan
dengan keilmuan tasawuf dan ilmu kcdakwahan
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b. Analisis inti (content analysis), yakni dengan membaca dan
mcnyclidiki scrta mcncermati isi buku-buku yang akan diteliti,
sehingga dapat memudahkan penuiis dalam mcnuangkan statemen
ataupunpersepsi.

3. SumberData
Sumber data yang penulis pergunakan dalam kajian ini terbagi dalam dua
katcgori,yaitu:
a. Sumber data primer, yailu data yang berkaitan dcngan tasawuf

sehingga dapat menjelaskan bagaimana pendekatan tasawuf dalam
dakwah.

b. Sumber data sekunder, yaitu semua data yang mendukungpenelitian di
atas untuk mendapatkan hasil kajian yang diinginkan, baik dari quran
dan hadits, ilmu dakwah dan ilmu snsial yang mendukung hasil
penelitian.

4. TeknikPcngumpulandanAnalisaData
Mengingat j en i s peneti t ian ini lebih fokus pada penelitian
kepustakaan,maka teknik yang akan penulis pergunakan adalah content
analysis, yaitu memilah-milah dan memisah dala, dari bahan-bahan
pustaka yang ada yang sesuai dengan obyek kajian yang dimakyud yailu
fokus pada kajian dakwah sufistik, mulai dari pengcrtian dakwah maupun
tasawuf, bagaimana akhlak da'i dalam dakwah sufistik serta tahapan dan
metade dakwah sufistik
Dalam menganalisa data selain dengan cara content analysis yaitu
menganalisa secara tuntas dan kritis makna sehuah teks,selain itu juga
digunakan meludc dedukiif. Metode deduktif digunakan untuk
menganalisa data yang bersifat umum dan kemudian ditcrapkan kepada
persoalan yang sifatnya lebih khusus, yaitu hal-hal yang menjadi kajian
tasawuf dapat diterapkan dalam pengembangan pola dakwah sufistik.
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F. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat diambil bebcrapa kcsimpulan sebagai

bcrikut:
1. Dalam dakwah sufistik yang menjadi penekanan dalam unsur dakwah

terutama da'i dan mad'u, da'i yang bukan hanya memiliki pengelahuan
kcagamaan yang mumpuni, tetapijuga akhlak nyang mulia. Jika meruntut
apa yang menjadi acuan dalam tasawuf, unruk menjadi da'i tidaklah
garopang. Dari pcmaparan sifal-sifat yang harus dimiliki, seorang da'i
yang dinginkan adalah da'i yang ideal sebagaimana yang telah
dicontohkan uleh Rasulullah. Misi utama seorang da'i adalah
menyempumakan akhlak mad 'unya (baik akiilak terhadap Klialiq maupun
terhadap makhluq).

2. Pola yang dibangun pada dakwah sufistik tcbih menckankan pada tarbiyah
dan ta 'lim (pendidikan dan pengajaran) dengan materi dan pelatihan yang
bcrjcnjang dan bcrkcsinambungan. Tujuan dakwah sufitilik bukan s>ekedar
menyampaikan risalah, namun sampai pada implementasi dalam segala
lini kchidupan. Mctodc dakwali sufistik adalah holistik dan eksklusif.
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