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ABSTRAKSI SKRIPSI 

Oleh: M. Aiwan Handoko. NIM: 141510000177. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) UNISNU Jepara. Pembimbing I: Abdul 

Wahab, S.Sos.I, M.S.I. Pembimbing II: Muhammad Nasrul Haqqi, S.Th.I., M.Hum. 

Skripsi ini berjudul “Strategi Dakwah KH. Muhammad Afif Zubaidi (W.2008) di Desa 

Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ”.  

Strategi dakwah memang bermacam-macam bentuk dan ditempuh dengan berbagai 

cara-cara tertentu yang didukung dengan kapital maupun dengan modalitas yang 

mempuni, sehingga  strategi dakwah yang diterapakan bisa berhasil dan bisa mencapai 

tujuan yang da’i inginkan, untuk mengajak, membimbing dan merangkul ummat 

manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT. Hal ini tercermin pada sosok figur 

yang selalu dikenang oleh masyarakat Desa Banjar Agung, atas jasa-jasa dan 

dedikasinya mengabdi untuk Desa Banjar Agung, beliau adalah KH. Muhammad Afif 

Zubaidi (selanjutnya ditulis : mbah Afif ), mbah Afif  lahir pada tangga 4 Juli 1939 M, 

dan mbah Afif wafat pada tanggal 12 Januari 2008 M atau 3 Muharrom 1429 H. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode ini 

menjelaskan fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dan dengan 

cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penulis juga 

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena suatu metode dalam meneliti 

status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, ataupun suatu peristiwa yang 

terjadi di masa  sekarang yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat. 

Hasil dari penelitian ini adalah Strategi dakwah KH. Muhammad Afif Zubaidi di Desa 

Banjar Agung sangat bermacam-macam, bentuk, diantaranya adalah berdirinya 

pondok pesantren pada tahun 1970 M yang diberi nama “ Darul Musyawaroh “, 

berdirinya juga Majlis ahadan/ Majis thoriqoh Sadziliyah , Majlis Ta’lim  wa Dzikir 

Asma’ul Husna¸Majlis Mujahadah, dan ziarah bersama ke makam para waliyuallah 

dan guru-gurunya mbah Afif. Strategi tersebut merupakan strategi yang bersifat fisik, 

ada juga strategi mbah Afif yang bersifat perilaku yaitu akhlaqul karimah dan 

tawadhu’. Semua strategi tersebut beliau rancang dan hanya untuk tujuan 

menyebarkan agama Islam di Desa Banjaragung. 

 

Kata kunci: Strategi Dakwah, KH. Muhammad Afif Zubaidi (W 2008), Desa 

Banjaragung. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, tidak lupa pula kami ucapkan 

shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammmad SAW, yang mana Beliau 

adalah uswatun hasanah yang patut kita telusuri jejaknya dan semoga kita tergolong 

ummatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat AMIN. Bahwa akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan tugas menulis skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 

mencapai gelar sarjana komunikasi penyiaran islam. Dalam menjalankan tugas ini, 

penulis sering kali mengalami kesulitan, namun semata-mata karena petunjuk dan 

bimbingan-Nya, Alhamdulillah semua kesulitan dapat penulis atasi. 

Dakwah dalam kehidupan manusia memiliki nilai-nilai yang sangat penting, 

karena dari sifat itulah , dalam kenyataannya dakwah harus tetap eksis di tengah-

tengah kehidupan ummat manusia. Sebab, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun 

manusia senantiasa memerlukan pencerahan maupun dakwah. Karena dengan 

dakwalah ummat manusia mampu memperoleh kedamaian, ketenangan, kesejahteraan 

dan kebahagiaan. Karena dakwah merupakan suatu kebutuhan rohani yang tidak bisa 

di pungkiri oleh semua ummat manusi. 

Menurut Syaikh Muhammad al-Ghazali dalam kitab al-Bayanuni, dakwah 

adalah program sempurna yang menghimpun semua pengetahuan yang dibutuhkan 

oleh manusia disemua bidang, agar ia dapat memahami tujuan hidupnya serta 
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menyelidiki petunjuk jalan yang mengarahkan menjadi orang-orang yang mendapat 

petunjuk 

Dewasa ini, perkembangan dakwah sudah merambah kepada dunia tekhnologi 

informasi. Saat ini kita bisa menikmati dakwah Islam melalui media sosial seperti 

Facebook, You Tube, Twitter, Whatsapp, dan media sosial lainnya, yang dengan 

mudah kita bisa menikmatinya baik saat bekerja, di rumah, dan di tempat yang kita 

suka.  

Namun dengan adanya perkembangan di zaman sekarang, para da’i tetap ikut 

memberikan pengembangan dan juga perluasan ilmu-ilmu agama Islam, baik melalui 

mimbar pidato maupun melalui perbuatan, perkataan, contoh yang baik, dan lain-lain,  

dengan salah satu strategi inilah, para da’i nantinya bisa menciptakan masyarakat yang 

berbudaya dan saling mengeratkan antara da’i dan si mad’u, mengeratkan para alim 

ulama’ dengan ummat masyarakat dengan nilai-nilai Islami. 

Strategi dakwah memang bermacam-macam bentuk dan ditempuh dengan 

berbagai cara-cara tertentu yang didukung dengan kapital maupun dengan modalitas 

yang mempuni, sehingga  strategi dakwah yang diterapakan bisa berhasil dan bisa 

mencapai tujuan yang da’i inginkan, untuk mengajak, membimbing dan merangkul 

ummat manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT. 

Hal ini tercermin pada sosok figur yang selalu dikenang oleh masyarakat Desa 

Banjar Agung, atas jasa-jasa dan dedikasinya mengabdi untuk Desa Banjar Agung, 

beliau adalah KH. Muhammad Afif Zubaidi (selanjutnya ditulis : mbah Afif ), mbah 
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Afif  lahir pada tangga 4 Juli 1939 M, dan mbah Afif wafat pada tanggal 12 Januari 

2008 M atau 3 Muharrom 1429 H. 

Berkat ketekunan dan berdakwah mbah Afif, umum di Jepara dan khusus di 

Desa Banjar Agung, nama beliau selalu dikenang dan harum di masyarakat Jepara 

khususnya masyarakat Desa Banjar Agung, walaupun beliau sudah meninggal dunia 

tetapi ajaran dan nama beliau  harum dan tidak dilupakan bagi masyarakat Desa Banjar 

Agung umum masyarakat kota Jepara. Setiap acara yang diadakan di Desa Banjar 

Agung dan sekitarnya nama mbah Afif selalu disebut untuk dikirimkan bacaan-bacaan 

kalimat toyyibah atau disebut dengan bacaan tahlil, ini menandakan bahwa mbah Afif 

mempunyai pengaruh yang besar dan  kuat di Desa Banjar Agung dan sekitarnya. 

Melihat begitu besar peran mbah Afif, dalam menyebarkan agama Islam 

(Dakwah) di Desa Banjaragung, maka penulis sengaja mengangkat strategi dakwah 

mbah Afif sebagai topik kajian skripsi dengan judul “Strategi dakwah KH. 

Muhammad Afif Zubaidi (W. 2008) di Desa Banjar Agung Kecamatan Bangsri 

Kabupaten Jepara”.  

 Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang 

tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya 

kepada yang terhormat :  

1. Dr. H. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag.  Selaku Rektor UNISNU Jepara. 

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak KH. Noor Rohman Fauzan 

B.Ed, M.A, beliau sebagai Pimpinan Fakultas beserta segenap stafnya yang 

telah memberikan fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswi selama perkuliahan. 
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3. Kaprodi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Abdul Wahab Saleem, 

S.Sos.I., M.S.I, dan sekaligus beliau menjadi Pembimbing I yang selalu 

memberikan pengarahan dan membimbing dengan penuh kesabaran. 

4. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Musyawarah, yang telah 

berkenan memberikan izin research serta memberi kemudahan dalam proses 

research. 

5. Para pimpinan dan dosen UNISNU Jepara, yang telah memberikan dukungan 

moral dengan penuh keikhlasan. 

6. Ayahanda dan Ibu tercinta, saudara, dan keluarga yang selalu mendukung dan 

mendo’akan kepada Allah SWT, sehingga mendapatkan kemudahan dalam 

penyelesaian penulisan skripsi, serta demi tercapainya  cita-cita penulis.  

7. Teman-teman mahasiswa-mahasisiwi UNISNU Jepara yang terkasih yang 

selalu memberi do'a dan memacu semangat untuk segera menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatunya. 

Semoga amal baik dan jasa mereka diterima sebagai amal shalih yang mendapat 

balasan yang melimpah disisi-Nya. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Namun demikian, dengan penuh harapan semoga hasil yang tertuang 

dalam skripsi ini semoga bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. Amin. 

Jepara, 20 April 2019 

 

M. Aiwan Handoko 
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MOTTO 

 

                  ................    

  “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 

jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”. (Al-Isra’: 7) 

 

Rasulullah SAW bersabda: 

أنفعهم للناسخير الناس    

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”. (HR. 

Ahmad, Thabrani, Daruqutni. Dishahihkan Al Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah). 

 

Anak seorang petani belum tentu menjadi seorang petani, anak tukang becak 

belum tentu menjadi tukang becak, semangat belajar, tanpa kenal lelah, pasrahkan 

semua kepada Allah SWT,  tawakkal alallah. ( M. Aiwan Handoko ) 
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