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ABSTRAK 

Umi Maisaroh, NIM.  B01209026, 2013. 

Metode Dakwah Jamaah al Khidmah di Desa Berbek Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo. Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.  

Keyword : metode dakwah, Jamaah al Khidmah, zikir  dan doa.    

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : Bagaimana 

metode dakwah Jamaah al Khidmah di desa Berbek Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo ? dan Faktor apa yang melatar belakangi Jamaah al 

Khidmah menggunakan metode dakwah tersebut ?. Tujuan penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui metode dakwah Jamaah al Khidmah dan 

untuk mengetahui faktor atau alasan yang melatar belakangi Jamaah al 

Khidmah menggunakan metode dakwah tersebut. Untuk 

mengidentifikasi permasalahan tersebut Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif, serta analisis deskriptif, domain. Pengumpulan 

data menggunakan metode wawancara, observasi ( pengamatan) dan 

dokumentasi, dengan pendekatan ( model) fenomenologi.  

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Jamaah al Khidmah 

ketika berdakwah menggunakan metode dakwah bil Hikmah melalui 

zikir  dan doa   yang di wujudkan melalui pembacaan  manakib, 

sholawat, istigasah, tahlil, dan kegiatan lainnya yang menjadi rutinitas 

kegiatan dakwah Jamaah al Khidmah. Sedangkan faktor yang melatar 

belakangi penggunaan metode tersebut adalah Zikir  merupakan salah 

satu cara atau metode untuk mengajak para Jamaah kembali kepada 

Allah, karena dengan zikir  manusia bisa mengingat Allah, menyebut 

asma Allah, dapat menumbuhkan rasa malu dan takut ketika akan 

melakukan kemaksiatan. Dengan menegakkan amar ma’ruf nahi 

mungkar pada zaman sekarang, zaman yang banyak permusuhan, 

kemaksiatan, hati yang memanas, sehingga hati manusia saat ini 

membutuhkan sesuatu yang bisa meredamkan hati, menyejukkan hati, 

yaitu dengan berzikir. 

Berdasarkan masalah dan kesimpulan tersebut, penelitian ini belum 

menjawab lebih jauh tentang pengaruh Jamaah al Khidmah 

menggunakan zikir  dan doa   ketika berdakwah terhadap perilaku 

ibadah pada masyarakat Berbek kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo 

dan keefektifan Jamaah al Khidmah menggunakan metode dakwah 

tersebut, kiranya masalah ini dapat dijadikan masalah untuk penelitian 

selanjutnya. 
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