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MOTTO

ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ َ ِّع اِلَى سبِي ِل ر ب
َك ُه َو ا
َ لح َسنَ ِة َو َجا ِد ل ُْه ْم بِا لّتِي ِه َي اَ ْح َس ُن ا ن َر ب
َ ك بِا لْح ْكمة َو ال َْم ْو عظَة ا
َ ْ َ َ ُ اُ ْد
) 125 :ضل َع ْن َسبِْيلِه َو ُه َو اَ ْعلَ ُم بِا ل ُْم ْهتَ ِد يُ َن (سورة النّحل
َ ْعلَ ُم بِ َم ْن
“serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang
baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah
yang lebih mengetahui siapa yang mendapat”. (Q.S An-Nahl:125)1

Al-Qur’an Tajwid dan TerjemahannyaDilengkapi dengan Asbabun nuzul dan Hadist
Sahih( Departemen Agama Jakarta,2007) 421.
1

v

ABSTRAK
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh
dakwah yang dilakukan oleh H. Ruslan Nusi dalam merealisasikan dakwahnya,
disamping itu juga untuk mengetahui tentang aktifitas apa saja yang dilakukan
H.Ruslan dalam berdakwah baik melalui perbuatan nyata, melalui ucapan atau
lisan serta melalui tulisan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan untuk memperoleh sebanyak mungkin pendapat para pakar
tentang permasalahan yang berkaitan dengan dakwah ialam, hal ini dilakukan
dengan menela’ah buku-buku dakwah dan buku-buku yang ada hubungannya
dengan masalah yang dibahas. Terutama buku yang menjadi fokus penelitian ini
adalah naskah sya’ir H. Ruslan Nusi yang ditulis pada tahun 1958 dengan judul
“Untuk Mengingat Bagi Kawan-kawanku Yang Lalai Dari Belajar Ilmu Agama”.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan terfokus
menganalisis isi kandungan sya’ir yang memuat pesan-pesan dakwah serta
menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara terhadap
orang-orang yang pernah mengikuti pengajian ataupun mendengar dakwah H.
Ruslan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah yang dilakukan oelh
H. Ruslan Nusi merupakan dakwah yang efektif, karna dapat berpengarus dalam
kehidupan masyarakat dalam mengamalkan ajaran agama, dari tulisan yang
ditinggalkannnya melalui sya’ir yang mana pesan dakwahnya masih dapat dibaca
hingga sekarang.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini
mengacu Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dakwah dalam artinya yang luas ialah bersumber kepada Ad-din al-islam,
kadang-kadang dakwah juga dapat diartikan sebagai al-amr bil al-ma’ruf wa alnahy an-munkar.2 Penjelasan tersebut mengartikan bahwa dakwah sangat
berperan penting dalam merubah kehidupan sosial masyarakat, tujuannya adalah
untuk mengajak, memanggil dan menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah
dan melaksanakan hukum-hukumnya sebagai pengabdian kepadaNya. Rasul-rasul
yang diutus dengan tujuan untuk melaksankan tugas-tugas dakwah agar mencapai
kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Tugas ini turut dibebankan
kepada semua umat islam sehingga ke hari kiamat.3
Dakwah merupakan satu bagian yang harus ada dalam kehidupan umat
beragama, yang merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh agama kepada
penganutnya. Sebagaimana telah disebutkan pada surat Al-Asr ayat 3 yang
berbunyi:

ِ ِ َّ اِ الَّ ا لّ ِذ ين ا منُو ا و ع ِملُو ا ا
ِ َ ت و تَو ا
) 3 ( لص ِْْب
َّ ص ْو ا بِا
َ ص ْو با ْْلَ ِّق َو تَ َو ا
ْ َ َ ْ َ َْ
َ َ لصل َح
“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan
serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati
untuk kesabaran” (QS. Al-Asr: 3).4
Dakwah sering kali dibebankan kepada para ulama, mubaligh, dan tokohtokoh islam lainnya, akan tetapi dakwah juga dibebankan kepada setiap individu
yang tidak mengenal batas usia, tempat, dan keadaan yang dapat dilakukan baik
oleh sekelompok orang maupun dalam bentuk organisasi.
Tim penterjemah dan penafsir AL-Qur’an, Al-Qur’an dan terjemahannya (Jakarta:
Departemen RI., 1985), Q.S AL-imran, 104.
3
Abdul rasyid abdul aziz salim, hidayatul anam, ttp, tt, hal 353.
4
Tim penterjemah dan penafsir AL-Qur’an, Al-Qur’an dan terjemahannya (Jakarta:
Departemen RI., 1985), 601.
2

1

2

Dakwah secara harfiyah dapat diartikan dengan menyeru, mengajak
kepada keinsafan atau sebuah usaha untuk mengubah suatu suasana yang ada pada
diri seseorang atau masyarakat kepada suasana yang lebih baik dan sempurna.
Mewujudkan dakwah bukanlah hanya sebatas usaha peningkatan pemahaman
keagaman dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga mempunyai
tujuan yang lebih luas, maka dakwah berperan menuju kepada pelaksaan ajaran
islam secara lebih menyeluruh baik menyangkut bidang aqidah, bidang hukum,
maupun bidang akhlak yang dapat dipraktekan dalam segala segi kehidupan yang
kohoprensif.
Al-Quran Al-Karim adalah Kitab Suci yang diturunkan Allah kepada nabi
Muhammad SAW yang isi dan kandungannya menyangkut sekian banyak
permasalahan atau unsur dakwah, seperti da’i (pemberi dakwah), mad’u
(penerima dakwah). Dakwah (materi-materi dakwah), metode dakwah, media
dakwah, dan sasaran dakwah serta cara penyampaiannya. 5
Dalam masalah da’I banyak sekali metode yang telah digunakan dan
dipraktekan dalam menyampaikan dakwah seperti ceramah, dialog, konseling,
nasihat, teladan dan sebagainya. Semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan
susasana yang dihadapi atau keadaan para penerima dakwah. Perlu digaris bawahi
bahwa metode yang baik tidak menjamin hasil yang baik secara otomatis, karna
metode bukanlah satu-satunya kunci keberhasilan dan kesuksesan dalam
berdakwah, keberhasilan pencapaian dakwah itu akan tercapai bila da’inya yang
komunikatif, penerimanya yang merasa perlu ajaran tentang agama, dan tematema yang disampaikan menyentuh dengan kehidupan masyarakat.
Tidak dipungkiri hingga saat ini menunjukkan bahwa metode ceramah
masih menjadi metode yang paling banyak digunakan oleh para Da’I,
penyampaian melalui pertuturan atau lisan dianggap instrument dasar dalam
penyampaain dakwah, sehingga banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur’an yang

M. Quraish Shihab, membumikan Al-qur’an: fungsi dan peranan wahyu dalam
kehidupan masyarakat (Bandung: Mizan, Cet III, 1993), 193.
5

3

memerintahkan rasul-rasulnya supaya menggunakan lisan dalam menyebarkan
pesan islam.6
Dalam menyampaiakan dakwah bi Al-qaul (penyampaian secara lisan)
kata qaul dalam bentuk perintah (amar) terdapat beberapa prinsip yang tercantum
dalam Al-Qur’an: Qaulan Sadidan,

7

Qaulan Balighan,

8

Qaulan Maysuran,9

Qaulan Layyinan,10 Qaulan Kariman,11 dan Qaulan Ma’rufan.12
Sebagaiama yang telah disebutkan di atas bahwasanya dalam berdakwah
para da’I menggunakan metode serta media untuk menyampaikan dakwahnya,
6

Dzulkifli bin Abdl Ghani, implementasi komunikasi tanpa lisan dalam dakwah, dpt
dilihat dlm dinamika dakwah dlm masyarakat, jabatan pengajian dakwah dan kepemimpinan
fakulti pengajian islam UKM, 1997 hal 104.
7
Q.s, 4: 9, 33, 70, kata qaulan sadidan disebutkan dua kali dalam al-qur’an pertama, allah
menyeru manusia menyampaiakn qaulan sadidan dalam urusan anak yatim yatim “dan hendaklah
oarng-orang takut kalau-kalau dibelakang hari, mereka meninggalkan keturunan yang lemah
yang mereka khawatirkan (kesejahteraannya), hendaklah mereka bertaqwah kepada allah dan
berkata dengan qaulan sadida” kedua Allah SWT memerintahkan qaulan sadidan sesudah taqwa,
sebagaiamana yang dijelaskannya “hai orang-orang ayng beriman, bertaqwalah kamu kepada
Allah dan ucapkanlah qaulan sadidan, nanti Allah akan membaikkan amal-amal kamu,
mengampuni dosa-dosa kamu, siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, ia mencapai
keberuntungan yang besar”. Qaulan sadidan adalah pembicaraan yang benar, jujur (pckthaall
menerjemahkannya “straight to the point”), lurus tidak bohong, tidak berbelit-belit, prinsip
dakwah yang pertama menurut Al-Qur’an adalah menyampaiakan kebenaran. Lihat Muhsin
Ruslan, majlis taklim dan kegiatan dakwah di kotamasya Jambi, disertasi (Malaysia, Universitas
Kebangsaan Malaysia Bangi 2000), 5.
8
Q.S .4: 63, membawa arti kepada penyampaian yang membawa kesan yang jelas dan
mengenai sasaran, hal ini sesuai dengan padanan katanya yaitu baligh. Baligh dalam bahasa Arab
artinya sampai, mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Baligh juga berarti fasih, jelas maknanya,
terang, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki. Karna itu prinsip Qaulan balighan dapat
diterjemahkan sebagai prinsip dakwah yang berkesan.
9
Q.S. 17: 28. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari
tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka “qaulan maysuran” ucapan yang
patut. Kata Qaulan maysuran adalah perkataan yang baik, agar mereka tidak kecewa lantaran
mereka belum mendapatkan bantuan dari kamu. Lihat, al-quran dan terjemahannya, proyek
pengadaan kitab suci Al-quran (Departemen agama RI, 1985), 428.
10
Q.S.20: 4. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan perkataan “qaulan
layyinan” (kata-kata lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ibid Departemen agama
RI, 480.
11
Q.S. 17: 23. Perintah Allah kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua,
dengan berlaku ihsan kepadanya “ihsan”, ini mengandung pengertian bahwa orang tua bersikap
baik kepada anak, anak wajib pula bersikap baik kepada orang tuanya. Meskipun orang tuanya
bersikap tidak baik, anakpun wajib bersikap baik kepada kedua orang tuanya, sekurang-kurangnya
berkatalah kepada kedua orang tua dengan “qaulan kariman.”, perkataan yang mulia.
12
Q.S. 4: 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna
akalnya, anak yatim yang belum baligh, atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta
bendanya- harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai modal
kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada
mereka kata-kata yang baik.
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baik dalam bentuk dakwah yang menggunakan lisan, bi al-hal maupun bi alqalam. Dalam hal bentuk bi al-lisan, yakni menyampaikan informasi atau pesan
dakwah dengan lisan seperti ceramah atau komunikasi secara langsung antara da’i
dan penerima dakwah.13
Dalam bentuk dakwah bi al-hal yakni dengan mengedepankan perbuatan
nyata, dengan cara memberikan teladan yang baik, dakwah bi al-hal termasuk
pada metode dakwah yang lebih efektif, karena penerima dakwah dapat lebih
mudah dan dapat lebih cepat menyerap pesan-pesan agama melalui contoh
kongkrit antara ucapan dan perbuatan.14
Berdakwah dalam bentuk Bi Al-qalam, yakni dakwah melalui tulisan,
tidaklah semua orang dapat melakukannya jika tidak memiliki kemampuan dalam
hal menulis, seperti kenyataan hari ini bahwa tidak banyak tulisan para ulama
besar khususnya provinsi Jambi yang dapat kita telusuri karya-karya tulisnya, baik
yang termuat di dalam surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Dakwah melalui
tulisan baik berupa buku, majalah, dan puisi biasanya memiliki jangkauan yang
lebih luas dan memakan waktu yang lebih panjang selama tulisannya masih dapat
dibaca, dan metode penulisan ini juga tidak terbatas dengan waktu dan tempat.
Penyampaian dakwah dalam bentuk Bi Al-qalam (tulisan) seorang
pendakwah yang bernama H.Ruslan Nusi merupakan salah seorang penulis materi
dakwah yang dituangkannya dalam bentuk puisi dan sya’ir, alasan kuat mengapa
H.Ruslan Nusi menuangkan isi pesan dakwahnya melalui sya’ir, pertama ia
memiliki bakat dalam bidang menulis, ia juga gemar membuat pantun serta sya’ir,
kedua pada zamannya orang-orang masih sering berkomunikasi menggunakan
bahasa sastra contoh: petatah-petitih, pantun, termasuklah sya’ir.
H.Ruslan Nusi adalah seorang pendakwah aktif yang menyampaikan
dakwah nya baik dalam bentuk lisan, teladan, serta tulisan. Dalam penyebaran
Agung
Sasongko,
“6
metode
dakwah”,
diakses
melalui
alamat
https://republika.co.id/berita/olv2d3313/6-metode-dakwah, tanggal 23 oktober 2020.
14
Siep Saputra, “music gambus sebagai media dakwah islamiyah (analisis terhadap music
gambus Ash-shofa)”, skripsi (Jambi: program strata satu satu IAIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi,2007-2008),32.
13
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dakwahnya disampaikannya kepada jama’ah disetiap tempat ia melakukan tugas
pengabdiannya kepada Negara dengan tidak melupakan untuk melakukan dakwah
di tanah kelahirannya sendiri, adapun daerah binaan dakwahnya ialah: pada
kabupaten Batanghari tepatnya di desa Durian Luncuk, desa Aurgading, desa
Jelutih, desa Matagual, dan desa Paku Aji.
H. Ruslan Nusi memiliki bakat seni dalam bidang menulis dalam bentuk
puisi, seperti mengarang pantun, sya’ir serta seloka, ketinggiaan sastra itulah
dimanfaatkan H. Ruslan Nusi untuk menyampaikan dakwahnya melalui bait-bait
sya’ir, dan itu telah dilakukannya semenjak dia masih duduk di kls II (dua)
Madrasah Tsanawiyah As’ad. Tulisan sya’ir pertamanya yang diberi judul
“Kewajiban Menuntut Ilmu”, maka karya inilah yang menjadi bahan untuk kajian
dalam menulis skripsi ini.
Sya’ir adalah merupakan bentuk puisi kesusastraan lama yang merupakan
sebuah rangkaian tema yang dirangkai melalui kata-kata yang tersusuan dengan
menggunakan kesamaan bunyi atau yang disebut dengan bersajak akhir a,a,a,a.
Menurut Admin (2013) dalam Yulita fitriana (2017) secara konvensi struktur
sya’ir terdiri dari 4 larik yang berirama (bersajak) dengan sebuah huruf hidup atau
vocal ditambah huruf mati atau konsonan, atau sebaliknya, konsonan dan vocal.
Dalam pengertian sederhana pola sya’ir dikatakan mempunya rima a-a-a-a.15
Syair merupakan puisi yang digubah melalui suatu bahasa yang ditata
secara apik yang keluar dari kejujuran dan kedalaman perasaan seorang penyair,
sya’ir memiliki makna khusus baik tersurat maupun tersirat, dengan kata lain
sya’ir adalah sebuah karya seni yang di dalamnya memiliki pesan, baik secara
tersirat maupun tersurat.16 Diantara pendakwah yang menggunakan sya’ir sebagai
media dakwahnya, H. Ruslan Nusi merupakan salah satunya.

15
Yulita Fitriana, pola dan pembentukan persajakan syair surat kapal (Madah 6, (1), edisi
April, 2015), 74, Dikutip dari “disertasi” Zulqarnain kiprah dakwah guru Syukur dalam
masyarakat melayu Jambi, 41.
16
Muhammad Al-Mubassyir, pemuda dalam bait syair (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2018),vi.
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Sya’ir merupakan media dakwah yang termasuk ke dalam pola atau
metode dakwah bi al-qalam atau dakwah melalui tulisan, melihat latar belakang
masalah di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian secara mendalam
dengan judul “Efektifitas Dakwah H.Ruslan Nusi Melalui Media Sya’ir”
B. Permasalahan
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan pokok masalah, antara
lain:
1. Metode apa yang digunakan H.Ruslan Nusi dalam berdakwah?
2. Apa saja isi pesan/ajaran dakwah yang disampaikan H.Ruslan Nusi dalam
syair-syairnya?
3. Bagaimana efektivitas dakwah H.Ruslan Nusi ?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, serta di tinjau dari
teks syair H. Ruslan Nusi, untuk pembatasan serta mempermudah penyusunan,
peneliti hanya akan mengkaji tentang unsur-unsur dan nilai-nilai dakwah yang
terdapat pada sya’ir H.Ruslan Nusi.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan dari latar belakang serta pokok permasalahan di atas, maka
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Ingin mengetahui isi pesan dakwah yang terdapat dalam sya’ir H.Ruslan
Nusi.
2. Ingin mengetahui metode yang digunakan H.Ruslan Nusi dalam berdakwah.
3. Ingin mengetahui kefektivitasan dakwah H.Ruslan Nusi melalui media syair
Lebih jauh, adapun terdapat kegunaan penelitian yang di harapkan
bersifat teoritis maupun praktis, yaitu:
1. Sebagai upaya mengetahui metode apa yang digunakan H. Ruslan Nusi dalam
berdakwah melalui media syair.
2. Agar Dapat mengetahui keefektivitasan berdakwah melalui media syair.
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3. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan Strata Satu (S1)
pada fakultas dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN STS
Jambi.
E. Kerangka Teori
1. Dakwah
a. Pengertian Dakwah
Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da’watan dalam bentuk
“masdar” dari kata kerja da’aa, yad’uu, yang sekarang sudah lazim
pemakaiannya dalam pertuturan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia.
Secara harfiah kata dakwah dapat diterjemahkan menjadi: “Seruan, Ajakan,
Panggilan, Undangan”. Dalam

pada itu menurut pandangan Mahmud

Yunus memberi arti terhadap kata dakwah dengan: “Menyeru, Mengajak,
Menganjurkan, dan Memanggil”.17
Mohd Natsir menterjemahkannya dengan: “Panggilan”.18 Sedangkan
menurut pandangan Prof. Toha Yahya Umar, MA., selain dengan pengertian
“ajakan, seruan, panggilan, undangan”, juga menambhakan kata-kata yang
hampir sama dengan pengertian dakwah yaitu: penerangan, pendidikan,
pengajaran, indoktrinasi, dan propaganda”.19 Menurut ahli bahasa, maka
dakwah diambil dari perkataan da’a ila syai’ii, yang artinya “menyeru, 20
mengajak,21 kepada sesuatu.22

17

Mahmud Yunus, pedoman dakwah islamiyah, (Padang panjan: al-maktabah sa’adiyah,

1968), 5.
18

Mohd. Natsir, dakwah dan praktek. (Banjar Masin, Dewan dakwah islamiyah) 54.
Toha Yahya Umar, ilmu dakwah (Jakarta: wijaya, 1967), 1.
20
Q.S. Yunus ayat 25: “Allah menyeru mereka (manusia) ke Darussalam (surga). Kata
menyeru juga dapat dilihat dalam Q.S. An-nahl, ayat 125, serulah manusia kepada jalan tuhanmu
dengan hikmah: ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan anatar yang haq
dan yang bathil.
21
Q.S. Yusuf ayat 33, “dalam kisah yusuf: yusuf berkata: wahai tuhanku penjara lebih
aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku.
22
Salahuddin Sanusi, pembahasan sekitar prinsip dakwah islam (Semarang: CV.
Ramadhan, 1964), 1.
19
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Perkataan lain yang hampir sama dengan kata dakwah, yang sering
didengar yaitu diantaranya: Tabligh,23 Amar ma’ruf,24 Nahy munkar,25
Mau’izah,26 Tabsyir,27 Inzar,28 Tazkirah,29 Nasehat,30 dan juga Wasiat.31
Kata-kata yang disebutkan diatas mengandung pengertian yang hampir
sama, atau paling tidak mendekati pemahaman dengan kata dakwah yang
terdapat dalam Al-Qur’an.
Sedangkan pengertian dakwah secara istilah menurut pendapat A.
Hasyimi, mengartikan dakwah islamiyah bahwa “dakwah yaitu mengajak
orang lain untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syari’ah islam
yang terlebih dahulu diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri.32

23

Lihat, S.Q. Al-ahzab: 39, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka
takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorangpun selain Allah. Al-Qur’an dan
terjemahannya, of-cit, 674. Sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat, lihat, Ahmad
Diya’uddin, Ramuzal hadith, al-khalusi, sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat.
Turki, 1326 H. 246.
24
Lihat, Q.S. Al-Haj ayat 41, yaitu orang-orang yang jika kami kukuhkan kedudukan
mereka dimuka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh
berbuat ma’ruf (menyuru orang untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh syari’at),
lihat Ahmad Mustafa Al-Maraghi, tafsir al-maraghi, alih bahasa oleh: Hery Noer Ali dkk, Toha
Putra, (Semarang, 1989), 201.
25
Lihat, Q.S. Ali Imran, 104, dan hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang
menyerukan kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar,
mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perintah tuhan agar dapat mencegah berbuat mungkar
(berbuat yang musyrik serta kejahatan. Al-Maraghi, ibid, 201.
26
Mengandung arti pengajaran, lihat, Al-Qur’an: S an-Nahl ayat 125: serulah (semua)
manusia kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan mau’izah pelajaran yang baik, (al-qur’an dan
terjemahannya, depag RI, 1985), 421.
27
Artinya menyampaikan berita gembira. Lihat al-qur’an: S. az-zumar: 17. Dan orangorang yang menjauhi taghut (tidak menyembahnya) dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita
gembira: sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku. Yang dimaksud
dengan taghut adalah: syaitan dan apa sahaja yang disembah selain Allah, Depag RI, 1985, 748.
28
Artinya memberi peringatan, lihat, al-qur’an: S: al-Taubah: 122, tidak sepatutnya bagi
oarng-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medaan perang), mengapa tidak pergi dari tiap-tiap
golongan diantara mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk
memberi peringataan (inzar) kepada kaumnya, apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya
mereka itu dapat menjaga dirinya. Depag RI, 1985, 301.
29
Artinya peringatan, lihat, al-qur’an surat 87: 9, oleh sebbab itu berilah peringatan,
karna peringatan itu bermanfaat, Depag RI, 1985, 1051.
30
Lihat, Q.S: 7: 79, maka sholeh meninggalkan mereka, seraya berkata: hai kaumku
sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat tuhanku, dan aku telah memberi
nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Depag RI,
1985, 234.
31
Artinya pesan, lihat, Q.S: 103: 3, dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran
dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. Depag RI, 1985, 1099.
32
A. Hasyimi, dustur dakwah menurut al-qur’an , (Jakarta: Bulan bintang, 1974), 28.
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b. Metode Dakwah
Kata metode berasal dari bahasa latin methodus yang berarti cara,
dalam bahasa Yunani, metodus berarti cara, jalan.33 Ada juga yang memberi
arti methodus cara mengajar.34 Dalam bahasa Inggris method diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia dengan metode, cara.35
Dengan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa metode
adalah cara atau jalan untuk menyampaikan sesuatu, jika kata metode
dirangkaikan dengan kata dakwah, maka dapat diartikan cara yang dapat
digunakan untuk menyampaikan dakwah. Di dalam Al-Qur’an pada surat
Al-Nahl ayat 125 di sebutkan bahwa metode dakwah punya banyak
ragamnya seperti “bi al-hikmah, bi al-mau’idzah bi al-mujadalah (diskusi
atau tukar pikiran dengan cara yang paling baik).36
Dari sumber metode itu tumbuh metode-metode yang merupakan
operasionalisasinya yaitu: ceramah, diskusi, nasihat, konseling (bil-lisan),
mencontohkan teladan yang baik (bil-hal), menulis buku, surat kabar,
majalah (bil-qalam). Semua metode dapat digunakan sesuai dengan keadaan
dan situasi mad’u (orang yang menerima dakwah)37
c. Media Dakwah
Media berasal dari bahasa latin mediare yang mengandung arti
“perantara” media merupakan alat (instrument) yang dipakai untuk
memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Media ialah alat
penghubung antara pemberi dan penerima yang bersifat terbuka, dimana
setiap orang dapat melihat, membaca, dan mendengarkannya. 38 Media
dakwah ialah alat yang menjadi perantara untuk menyampaiakn isi pesan

33

Tsg Mulia, dkk., ensiklopedi Indonesia (Bandung, W. Van Hoeve, jilid II, 1969), 927.
K. Prente M, kamus latin Indonesia (Yogyakarta: yayasan kanisius, 1969), 533.
35
Woyowasito, kamus inggris Indonesia (Jakarta: cy press, 1974), 208.
36
Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Bandung:Ponegoro, Departemen Agama RI, 2008),
34

281.
Muhsin Ruslan, “majilis taklim dan kegiatan dakwah di kotamadya Jambi tumpuan
kajian terhadap majlis taklim kelompok eliyt”sudi agama: Dakwah dan Kepemimpinan”, disertasi
(Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia Bangi, 2000),2-3.
38
Zan Pieter Herri, dasar-dasar komunikasi bagi perawat (Jakarta: PT Kharisma Putra
Utama, 2017), 33.
37
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dakwah para da’i kepada mad’u. Adapun media dakwah itu antara lain
sebagai berikut:
1. Lisan, yaitu menyampaikan dakwahnya yang diucapkan dengan lidah,
misalnya khutbah, ceramah, diskusi, seminar, nasihat, pidato, dll. Media
lisan inilah yang paling banyak digunakan karna lebih mudah dalam
penyampaiannya.
2. Tulisan, dakwah yang menggunakan media tulis ialah dakwah yang
perantaranya melalui tulisan, sebagai contoh, dakwah melalui Koran,
buku-buku, serta tulisan-tulisan yang mengandung dakwah lainnya. 39
3. Audio visual, ialah media dakwah yang cara penyampaiaanya sekaligus
merangsang indera penglihatan serta indera pendengaran, misalnya
televisi, film, teater, wayang, dll.
4. Perbuatan, yakni media dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata,
dengan cara memberikan perbuatan teladan yang baik, dakwah melalui
perbuatan atau dakwah bi al-hal termasuk pada metode dakwah yang
efektif karena sasaran akan lebih mudah dan lebih cepat menyerap nilainilai islam melalui contoh konkrit. Seperti telah disebutkan dalam AlQur’an surat As-Shaff ayat 3 yang berbunyi:

ِ َكب ر م ْقتًا ِعْن َد ا
)3( هلل اَ ْن تَ ُق ْو لُْو ا َما الَ تَ ْف َعلُ ْو َن
َ َُ
“sangat besarlah kemurkaan disisi Allah bahwa kamu mengatakan
apa yang tidak kau kerjakan”.40 (3)
Dari ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa bukan sekedar pengakuan atau
ucapan, tetapi harus diwujudkan ke dalam sebuah perbuatan.
d. Isi Pesan Dakwah
Isi pesan dakwah atau materi dakwah tidak lain dan tidak bukan
adalah Al-islam yang bersumber kepada Al-qur’an dan Hadits sebagai

Sufriana
Mega,
“media
dakwah”,
diakses
melalui
https://oneenobintari.wordpress.com/dakwah/media-dakwah/, tanggal 24 oktober 2020.
40
Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Bandung:Ponegoro, Departemen Agama RI, 2008),
551.
39
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sumber utamanya, terdiri didalamnya ialah Aqidah, Syari’ah serta Akhlak
dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya.
Materi yang ingin disampaikan oleh seorang da’I kepada mad’unya
haruslah cocok dengan keahliannya, materi juga harus selaras dengan
metode dan media serta objek dakwahnya, misalnya materi yang
berhubungan dengan keimanan disampaikan dengan metode ceramah,
metode diskusi atau Tanya jawab.41
e. Efektifitas dakwah
Efektifitas dakwah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pesan dakwah
dapat diterima atau tidak oleh objek dakwah. Jika dakwah diterima, audiens
akan melakukan perubahan prilaku keagamaan. Perubahan prilaku tersebut
meliputi dua aspek, yaitu kognisi dan emosi audiens yang mengarah dan
mendekati tujuan yang ingin dicapai oleh dakwah tersebut.
Efektifitas dakwah tercermin pada sejauh mana objek pada dakwah
pada tingkatan individu mengalami perubahan yang benar dan makin
lengkap

pemahamannya

terhadap

Aqidah,

Akhlak,

Ibadah,

serta

Mua’amalah sebagai inti ajaran islam.42
Jika dilihat dari sudut pandang psikologi dakwah maka dakwah yang
efektif memiliki ciri sebagai berikut:


Jika dakwah dapat memberikan pengertian kepada masyarakat
(mad’u) tentang apa yang didakwahkan.



Jika masyarakat (mad’u) merasa terhibur oleh dakwah yang diterima,



Jika dakwah berhasil meningkatkan hubungan baik antara da;I dan
masyarakatnya (mad’u)


41

Jika dakwah dapat merubah sikap atau prilaku para mad’u.

Wardi Bachtiar metodologi penelitian ilmu dakwah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu:
1997), 33-34.
42
Muhammad Alim Ihsan, “Efektifitas Dakwah Dalam Mengembangkan KognitifFungsional
Audiens:
Pendekatan
Psikologi
Sosial”,
diakses
melalui
alamat
https://www.researchgate.net/publication/317593940_EFEKTIFITAS_DAKWAH_DALAM_MENGE
MBANGKAN_KOGNITIFFUNGSIONAL_AUDIENSSUATU_PENDEKATAN_PSOKOLOGI_SOSIAL/fulltext/59424588458515a36
b5b6174/EFEKTIFITAS-DAKWAH-DALAM-MENGEMBANGKAN-KOGNITIF-FUNGSIONALAUDIENSSUATU-PENDEKATAN-PSIKOLOGI-SOSIAL.pdf tanggal 3 november 2021.

12



Jika dakwah berhasil dalam memancing respons masyarakat berupa
tindakan.43

2. Sya’ir
a. Pengertian Sya’ir
Syair adalah bentuk puisi dalam sastra melayu lama. Kata syair
berasal dari bahasa Arab syu’ur yang berarti perasaan. Dari kata syu’ur,
muncul kata syi’ru yang berarti puisi dalam pengertian umum.44
Menurut Hamid dalam Maizar Karim kata sya’ir berasal dari bahasa
Arab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata asal bahasa
Arabnya ialah syi’ir yang berarti puisi atau sajak, dalam kesusteraan Arab
syi’ir ialah bentuk puisi yang telah ada sejak zaman pra-islam dan
berkembang menjadi satu bentuk puisi yang popular dikalangan masyarakat
Arab sejak zaman sebelum hingga sesudah kedatangan islam.45
Sedangkan, menurut Sedyawati, sya’ir adalah puisi atau karangan
dalam bentuk terikat yang jumlah barisnya yang mementingkan irama sajak,
biasanya terdiri dari 4 baris, berirama a,a,a,a, keempat baris tersebut
mengandung arti atau maksud dari si penyair. Berbeda dengan pantun,
dimana pada pantun, hanya 2 baris terakhir yang memiliki pesan atau
maksud.46
b. Dakwah Melalui Media Sya’ir
Dakwah pada hakekatnya adalah semua aktifitas atau kegiatan yang
mengajak orang untuk berubah dari situasi ke situasi yang lebih baik,
tentunya kepada situasi yang mengandung nilai islami. Dengan cara
mengajak, mendorong, menyeru, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau
provokasi. Dengan artian perubahan yang dilakukan oleh mad’u dengan
43

Faizah dan Effendi Lalu Muchin, psikologi dakwah (Jakarta: Prenada media, 2006), xv.
Zulkhairi Hermansyah transformasi syair jauharat at-tauhid di nusantara (Bali: pustaka
larasan, 2014), 30.
45
Maizar Karim menyelisik sastra melayu (Yogyakarta: Histokultura, Cet I, 2015), 36-37.
Dikutip dari “disertasi” Zulqarnain kiprah dakwah guru Syukur dalam masyarakat melayu Jambi,
42.
46
Yulita Fitriana, pola dan pembentukan persajakan syair surat kapal (Madah, 6, edisi
April, 2015), 74. Dikutip dari “disertasi” Zulqarnain kiprah dakwah guru Syukur dalam
masyarakat melayu Jambi, 41.
44
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sebuah kesadaran, tanpa adanya sebuah paksaan, dan merupakan
keinginannya sendiri.
Di dalam berdakwah para da’I tentunya memerlukan sebuah sarana
atau media untuk menyampaiakan dakwahnya, banyak sekali media yang
dapat digunakan dalam menyebarkan dakwah, salah satunya dengan
menggunakan metode dakwah Bit-Tadwin yaitu menggunakan tulisan,
maka sya’ir termasuk kedalam media tulis.
Jika dilihat dari penyampainnya, komunikasi dapat di bedakan
menjadi dua macam, yaitu komunikasi lisan dan tulisan. 47 Sya’ir termasuk
ke dalam penyampaian secara tulisan.
Sebagaiamana diketahui sya’ir memiliki isi atau makna yang tersirat
maupun tersurat, sehingga menyampaikan pesan dakwah dapat dilakukan
melalui sya’ir.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut
Bodgan dan Taylor adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang
diamati.48 Dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data penulis poreleh dari
dokumentasi sya’ir H. Ruslan Nusi serta beberapa narasumber, untuk
menganalisis data dan mengidentifikasi objek yang diteliti memaparkan serta
menafsirkan pesan yang terkandung di dalamnya.
2. Setting Dan Subyek Penelitian
setting penelitian di desa Mandiangin Tuo dan sekitarnya, termasuk
tempat-tempat H.Ruslan Nusi berdakwah.
Subyek penelitian berpusat pada naskah sya’ir H.Ruslan Nusi yang di
tulis semasa beliau masih menjadi pelajar di madrasah As’ad tahun 1958.
3. Sumber data dan jenis data
47
Ferryzal Moehammad mail merge:efektif & efesien lipat gandakan surat dalam saru
langkah (Jakarta: PT. Mizan publika, 2006), 9.
48
Lexi J. Moeleong, metode penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2000),3.
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Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.49
a. Data primer
Dalam penelitian ini data diperoleh dari naskah sya’ir H. Ruslan Nusi.
b. Data sekunder
Dalam penelitian ini data tambahan seperti informasi-informasi yang
didapati dari peserta pengajian/mitra dakwah beliau yang masih hidup serta
jurnal, skripsi, internet, youtube dan dokumen-dokumen lainnya atau data
pelengkap yang sifatnya untuk melengkapi data yang sudah ada.
4. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan metode yang akurat dan penelitian yang
mendalam serta agar keabsahan datanya dapat dipertanggung jawabkan, maka
upaya yg dilakukan melalui:
a. Wawancara
Wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang aktifitas
dakwah H. Ruslan Nusi menggunakan media sya’ir pada masyarakat desa
Mandiangin

Tuo

dan

sekitarnya,

khususnya

kepada

peserta

pengajian/mitra dakwah beliau yang masih hidup. Serta dalam rangka
untuk menggali sejarah hidup dan pendidikan beliau dari keluarga dan
sahabat beliau.
Dalam melakukan wawancara maka peneliti memerlukan bantuan
alat-alat sebagai berikut:
1. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan
sumber data.
2. Tape

Recorder

(Perekam): berfungsi

untuk

merekam

semua

percakapan atau pembicaraan.
3. Kamera:

untuk

memotret

kalau

peneliti

sedang

melalukan

pembicaraan dengan informan/ sumber data.
b. Dokumentasi
Yaitu penulis menggunakan naskah sya’ir H. Ruslan Nusi.
Ahmad Suhaidi, “pengertian sumber data, jenis-jenis data dan metode pengumpulan
data”, diakses melalui alamat
https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertiansumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/, tanggal 27 oktober 2020.
49
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5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang
penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.50
Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik analisis isi
(content analysis), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam
terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.pelopor
analisis isi adalah Harold D.Lasswell, yang melopory teknik symbol coding,
yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi
interpretasi. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk
komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televise maupun semua bahanbahan dokumentasi yang lain.51
G. Pemeriksa Keabsahan Data
Pemeriksaan keabsahan data berisi cara-cara yang digunakan untuk
menjamin bahwa data yang di peroleh dapat dipercaya dan valid. Seperti dengan
cara-cara berikut:
1. Ketekunan Pengamat.
Adapun yang membantu dalam meningkatkan ketekunan adalah
dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penulisan
atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.
2. Kecukupan Referensi
Keabsahan hasil

penelitian juga

dapat

dilakukan dengan

memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil
penelitian yang dilakukan.

50

Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Banndung: Alfabeta,

2015), 244.
Sulaiman Abdu, “macam-macam teknik analisis data”, diakses melalui alamat
https://abdusulaiman.blogspot.com/2015/12/macam-macam-teknik-analisis-data.html?m=1,
tanggal 1 november 2020.
51

16

3. Diskusi Dengan Teman Sejawat
Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan
melakukan diskusi dengan teman sejawat, untuk lebih memastikan
keabsahan data.
H. Studi Relevan
Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan skripsi serta desertasi
yang memiliki beberapa persamaan dengan penelitian ini, sebagai referensi atau
rujukan bagi penulis dalam merumuskan permasalahan, dan sekaligus sebagai
referensi tambahan selain buku, artikel, jurnal. Adapun beberapa judul penelitian
yang penulis dapatkan sebagai berikut:
Pertama, “berdakwah melalui music sya’ir” oleh Ahmad Zunaidi Bin
Busu, tahun 2005, jurusan ilmu dakwah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal berdakwah
melalui sebuah media. Tetapi meskipun begitu, ada yang membedakannya, dalam
skripsi tersebut menggunkan media nasyid, sedangkan penulis menggunakan
media sya’ir.
Kedua, “dakwah melalui sya’ir H. Syukur” oleh Zulkarnin tahun 2020,
jurusan Dakwah, UIN Raden Fattah Palembang. Desertasi ini memiliki persamaan
dengan penelitian ini dalam hal berdakwah melalaui media sya’ir, serta
kefektifitasan berdakwah melalui media sya’ir.

BAB II
H.RUSLAN NUSI DAN AKTIFITAS DAKWAH PADA MASYARAKAT
MANDIANGIN
A. Sejarah Dan Sosiologi Masyarakat Mandiangin
Mandiangin merupakan sebuah kecamatan di kabupaten Sarolangun,
Jambi, Indonesia. Mandiangin merupakan pemekaran wilayah dari kecamatan
Pauh pada tahun 1999.52 Berikut cerita rakyat tentang asal-usul desa Mandiangin
sebelum menjadi seperti sekarang ini. Pada zaman dahulu, terdapatlah suku yang
bernama suku pindah, suku ini pindahan dari dusun Rawas (Musi Rawas Sumatra
selatan). Mereka pindah ke pinggir sungai yang belum menjadi sebuah dusun pada
saat itu, tetapi masih disebut ta ngabuan (membuka hutan). Suku yang pertama
diberi nama suku Morot, suku Morot ini membangun rumah yang bagalang batang
(berlantaikan kayu), ba atap daun (beratapkan daun), badinding nahu (tidak
berdinding), karna anak cucu suku Morot ini, siang dan malam kena angin di
pondok yang bagalang batang, baatap daun, dan badinding nahu, akhirnya tempat
mereka tinggal itu dinamakan Mandiangin.
Dari keturunan suku Morot ini, ada anak yang bernama Sairuk ia memiliki
seorang kakak yang sangat cantik, mereka sangat terkenal dimana-mana. Sairuk
dan kakaknya ini hanya tinggal berdua saja, kerjaan Sairuk sehari-hari yaitu
mencari ikan untuk mereka makan.
Sudah bertahun-tahun Sairuk dan kakaknya tinggal di tepi sungai itu,
hingga suatu hari tersebarlah berita hingga ke telinga raja Marangen, tentang
Sairuk yang tinggal ditepi sungai bersama dengan kakaknya yang bernama Soya
seorang gadis yang sangat cantik itu. akhirnya raja Merangin membuat sebuah
sayembara untuk para rakyatnya, yaitu siapa saja di antara rakyatnya yang
berhasil membawa soya sang gadis yang sangat cantik itu kehadapannya, maka
akan diberikannya sebuah hadiah.

52

“Mandiangin, Sarolangun”, diakses melalui alamat
https://id.m.wikipwdia.org/wiki/Mandingin,_Sarolangun, tanggal 27 september 2021.

17

18

Jadi, para rakyat raja Merangen ini berbondong-bondonglah pergi ke
tempat Sairuk dengan niatan untuk membawa kakaknya Soya kehadapan raja
Merangen, para rakyat itu pergi dengan menggunakan perahi jong (perahu yang
sangat besar).
Setelah menepuh perjalanan selama satu bulan, sampailah rakyat
merangen ini ketempat Sairuk, ternyata Sairuk ini sedang meraut rotan dibawah
pondoknya. Tanpa basa basi lagi para rakyat raja Merangen ini langsung
menyerang Sairuk, Sairuk dipukulnya, di tuja (tikam), dikapak, serta dihantam
menggunakan kayu, tetapi Sairuk ini tidak kenapa-napa, Sairuk tidak terluka
sedikitpun meski sudah dikeroyok dengan orang banyak, melihat Sairuk yang
tidak kenapa-napa meski sudah dikapak, dituja (ditikam), serta dihantam tentu
saja membuat para rakyat Merangen sangat terkejut. Akhirnya para rakyat
Merangen ini berhenti menyerang Sairuk, ada sekitar semenit Sairuk berbicara
tentang mengapa para rakyat Merangen ini datang ke tempatnya dan tiba-tiba
menyerangnya, apa salahnya. Kemudian, salah satu rakyat Merangen ini
menjawab bahwasanya kedatangan mereka atas dasar perintah raja Merangen
untuk membawa kakak perempuannya Sairuk yang benama Soya yang terkenal
akan kecantikkannya untuk dihadapkan kepada raja Merangen.
Setelah Sairuk mengetahui niat rakyat Merangin itu, Sairuk pun berkata
sembari memasang raut muka yang sangat marah: “kalau kalian pacak silahkan
ambek kupik awak tu, tapi dengan syarat langkahi dulu mayat awak”. Melihat raut
wajah Sairuk yang marah, kemudian salah satu rakyat Merangen ini akhirnya
berkata kepada teman-temannya itu “payo balekbe, semuo senjato kito dak ado
yang telap melawan Sairuk ko” mendengar apa yang dikatakan salah satu rakyat
Merangen tersebut Sairukpun menyaut “tunggu dulu, man kamu nak balek!
Tadikan kamu yang ngapak, nuja, ngantam pakai kayu, awak dak kak melawan,
kini awak pulek nak nuja, nak ngapak, nak ngantam, pante kamu kak” ujar Sairuk
berbicara menggunakan nada suara yang keras lagi menggema.
Mendengar apa yang dikatakan Sairuk tadi membuat rakyat Merangen ini
terdiam tidak ada yang berani membuka mulut, akhirnya ketua dari rakyat
Merangen ini berkata “kabur woooiii! Mati kito kelak dibunoh Sairuk” akhirnya
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rakyat Merangen pulang balik ke Merangen tanpa membawa kakak perempuan
Sairuk yang bernama Soya itu.
Setelah memakan waktu perjalanan berbulan-bulan di perahu jong (perahu
yang sangat besar) mengarui sungai, sampailah rakyat itu ditempat raja Merangen,
salah satu rakyat itu melapor kepada raja Merangen dengan muka yang lesu, pucat
tak berdarah bahwasanya mereka tidak gagal

membawa saudara perempuan

Sairuk kehadapan sang raja, sang raja betanya kenapa bisa tidak berhasil,
kemudian salah satu rakyat lainnya menjawab “ruponyo Sairuk tu, tuanku rajo,
dak telap dibunoh dengan senjato panto kami ni”.
Melihat keadaan tersebut akhirnya sang raja kembali membuat perintah
yang kali ini ditujukan kepada seluruh panglima kerajaan untuk pergi ke tempat
Sairuk dan kakaknya untuk membawa kedua kakak beradik tersebut kehadapan
sang raja, tanpa cacat sedikitpun. Keesokan paginya berangkatlah para panglima
kerajaan beserta dengan para perajurit, hingga mecapai sepulu perahu jong
(sepuluh perahu yang sangat besar), pasukan ini dipimpin oleh panglima tertinggi
yang bernama Hanon.
Setelah mengarungi sungai satu bulan lamanya, tibalah mereka para
panglima serta prajurit kerajaan Merangen ke tempat Sairuk dan kakaknya.
Sesampainya disana ternyata Sairuk sedang menganyam bubu (tempat menjerat
ikan yang terbuat dari bambu), tanpa basa-basi lagi para panglima serta prajurit
kerajaan langsung menyerang Sairuk yang sedang menganyam bubu tadi, hal itu
membuat Sairuk terkejut karna tidak adanya basa-basi lagi. Seperti halnya
penyerangan pada sebelumnya, Sairuk dipukul, di tuja (tikam), di terjang dan
berbagai penyerangan lainnya untuk membunuh Sairuk, namun seperti
sebelumnya tidak satupun yang berhasil membunuh Sairuk.
Melihat Sairuk yang tidak kenapa-napa meskipun telah diserang, akhirya
panglima Honon memerintahkan para prajuritnya untuk mundur, karna kata
panglima Honon mereka tidak akan sanggup melawan orang sakti seperti Sairuk.
Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke kerajaan Merangen, sesampainya
disana panglima Honon langsung menghadap ke sang raja dan meminta maaf
karna tidak berhasil membawa Sairuk dan kakaknya Soya, panglima memberitahu
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kepada sang raja bahwasanya Sairuk adalah orang yang kebal terhadap senjata,
tak satupun senjata milik mereka yang berhasil melukai Sairuk.
Melihat keadaan yang seperti itu, maka sang raja memerintahkan kembali
panglima Honon untuk menemui Sairuk kembali, tetapi kali ini dengan maksud
hanya mengantarkan surat yang raja kirim untuk Sairuk, keesokan harinya
berangkatlah panglima beserta tiga temannya ke tempat Sairuk, setelah melewati
satu bulan perjalanan mengarungi sungai tibalah panglima ke tempat Sairuk.
setelah bertemu dengan Sairuk panglima menyerahkan surat yang
dikirimkan oleh sang raja, dan diterimalah oleh Sairuk. Setelah membaca surat
tersebut yang ternyata berisikan tentang pengangkatan Sairuk menjadi jenang
(gubernur) di tempatnya tinggal, karna tempat Sairuk tinggal masih daerah
kekuasaan raja Merangen,
jadi, akhir dari ceritanya kakak Sairuk yaitu Soya tidak jadi diambil oleh
raja Merangen. Sairuk menjadi jenang (gubernur) di Mandiangin hingga beranak
cucu. Yang sekarang dikenal sebagai kecamatan Mandiangin. 53

B. H.Ruslan Nusi Dan Kegiatan Dakwahnya
Nama lengkapnya adalah H.Ruslan Nusi, ia dilahirkan 4 maret 1934 di
desa mandiangin, beliau merupakan putra kedua dari pasangan suami istri Husin
Nusi dan ibu Haninah, ia memiliki 3 orang saudara dari 3 orang ibu yang berbeda
dan besar dan berkembang menjadi seorang pemuda di desa Mandiangin,
menghabiskan waktunya untuk sekolah rakyat (SR) semuanya di desa
Mandiangin.
Setelah selesai menyelesaikan pendidikannya sekolah rakyat H.Ruslan
nusi tidak langsung melanjutkan pendidikannya ke Jambi, tetapi hanya sekedar
belajar mengaji di madrasah Mandiangin dan mengaji membaca Al-qur’an, pada

Ikhwan, “Cerita Rakyat Desa Mandiangin Kab Sarolangun”, diakses melalui alamat
http://myikhwanhan.blogspot.com/2015/09/khasanah-cerita-dan-budaya-daerah.html?m=1 tanggal
13 agustus 2021.
53
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saat itu H.Ruslan sudah mengenal kehidupan sebagai seorang pemuda yang
melibatkan diri dalam kehidupan pergaulan remaja pada masanya.
Dalam diri H.Ruslan Nusi mengalir bakat seni, diantaranya ialah memiliki
kemampuan bermain gitar yang berirama seperti penyanyi Batanghari Sembilan,
dalam permainan gitar itulah H.Ruslan Nusi mengarang pantun sebagai ungkapan
untuk mengutarakan perasaannya, baik terhadap kehidupan pribadinya atau
mengutarakan isi hatinya kepada wanita idamannya.
Dalam kegiatan sehari-harinya H.Ruslan nusi sering kali mengikuti
kegiatan Qori di kampungnya, yang menampilkan bacaannya itu ketika diadakan
majlis perkawinan, dalam majlis tilawah itu tidak jarang orang yang memiliki
pengetahuan berlebih sering kali mengoreksi secara langsung bacaan para peserta
Qori di hadapan majlis, tidak terkecuali dalam mengeroksi bacaan H.Ruslan,
dengan perasaan malu ketika itu, maka H.Ruslan bertekad untuk menuntut ilmu
dengan niat untuk melebihi pengetahuan orang yang mengoreksinya ketika di
dalam majlis itu.
Dengan berbekal semangat itulah H,Ruslan Nusi yang sudah beranjak
dewasa untuk meneruskan pendidikannya ke madrasah As’ad Olak Kemang
Jambi, dengan berbagai keterbatasan ekonomi maka H.Ruslan Nusi membuat
sebuah rakit sebagai tempat tinggalnya selama menuntut ilmu di madrasah as’ad.54
H.Ruslan Nusi memulai pendidikannya di madrasah as’ad olak kemang
jambi pada tahun 1956 masuk di bagian tsanawiyah. Madrasah as’ad itu sendiri
sebelum berkembang seperti sekarang merupakan tempat pengajian dari langgar
putih yang didirikan pada tahun 1868.55
Pada saat mengenyam pendidikan di Madrasah As’ad, H.Ruslan Nusi
sudah mulai aktif menulis sya’irnya, sya’ir yang ditulis ketika itu adalah tentang
54

Muhsin Ruslan, anak H.Ruslan Nusi, wawancara dengan penulis, 10 juli 2021,
kabupaten Batnghari, Mandiangin.
55
Rozi, “pesantren As’ad Olak Kemang Jambi”, diakses melalui
https://www.laduni.id/post/read/29231/pesantren-asad-olak-kemang-jambi, tanggal 30 juni
2021.
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pentingnya menuntut ilmu, pada saat itu H.Ruslan Nusi masih duduk dikls II
tsanawiyah sebagaimana yang diungkapkan pada bait sya’ir no 86 dan 87 yang
berbunyi :
Mengarang sya’ir hampirlah tamat
Masa belajar di madrasah As’ad
Olak kemang namanya tempat
Tempat belajar ilmu manfaat
Waktu duduk di kelas dua
Bahagian tsanawi namanya dia
Susah dan duka banyak di rasa
Ini perobaan tuhan kuasa
Setelah H.Ruslan Nusi menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1960,
beliau segera pulang ke kampung halamannya dan langsung menikahi seorang
perempuan yang bernama Anna Dahliah, dari pernikahan itu ia dikaruniai delapan
orang anak, tiga laki-laki dan lima perempuan, yaitu: H.Muhsin Ruslan, Kamalia,
Jarir, Mahyuddin, Yuliyati, Junidah, Husna (almh), dan Muti’ah.
H.Ruslan Nusi pada masa awal pernikahannya dengan berbekal ilmu dari
Madrasah As’ad ia diminta oleh kepala marga Batin Enam (Pesirah) untuk
mengajar di Madrasah Nurul Huda Mandiangin selama kurang lebih 7 tahun, dan
pada tahun 1967 beliau mengikuti seleksi ujian guru agama (UGA), dan
dinyatakan lulus dan mendapat tugas mengajar agama di sekolah dasar umum di
kabupaten Batnghari tepatnya didesa Durian Luncuk.
Semasa belum mendapaatkan tugas sebagai pegawai negri H.Ruslan Nusi
sudah aktif dalam menyampaikan dakwahnya, dan diangkat menjadi khotib tetap
masjid Al-abidin Mandiangin, selain dari berkhotbah H.Ruslan Nusi sering kali
diundang untuk memberi ceramah (membaca kitab) pada setiap adanya orang
meninggal di desa Mandiangin. Dan setiap pagi jum’at ibu-ibu desa Mandiangin
datang kerumahnya untuk mengaji fardu a’in dan fardu kifayah.
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Setelah H.Ruslan ditugaskan sebagai pegawai negri di Durian Luncuk dan
sekitarnay kegiatan dakwahnya di Mandiangin semakin berkurang, akan tetapi
kegiatan dakwahnya berlanjut di desa dimana tempat ia mengajar, dengan cara
membaca kitab dan Tanya jawab.
Tempat-tempat mengajar H.Ruslan sering kali berpindah-pindah dari satu
sekolah ke sekolah lain, seperti setelah dari Durian Luncuk pindah ke Aurgading,
dari Aurgading pindah ke desa Jeluti. Dari desa Jeluti pindah ke desa Matagual,
terakhir mengajar di desa Pakuaji sampai ia pensiun, dan semua desa itu terletak
di Batin Dua puluh Empat kabupaten Batanghari.
Alat transportasi yang digunakannya untuk sampai ktempat ia mengajar
dari Mandiangin tidak kurang menempuh jarak 20 KM dengan bersepedah yang
dijalankannya setiap seminggu sekali, berangkat hari senin dan pulang hari kamis
Dimanapun H.Ruslan Nusi bertugas ia tidak pernah lepas dari kegiatannya untuk
berdakwah, baik melalui mengajar secara formal maupun secara belajar informal.
Setelah memasuki masa pensiun H.Ruslan hanya berdakwah di desa Mandiangin
hingga ia menutup usinya pada tanggal 18 juli 2006.56
C. Karya-Karya H. Ruslan Nusi
Karya-karya

H.Ruslan

Nusi

yang

berbentuk

sya’ir

semuanya

menggunakan tulisan Arab melayu, alasan ia menulis karyanya menggunakan
Arab melayu dikarnakan pada masa itu tulisan Arab melayu sangatlah popular,
serta orang-orang akan paham jika menggunakan tulisan Arab melayu, berikut
karya-karya yang telah ditulis oleh H. Ruslan Nusi:
1. Akhlakul karimah
Karya ini ditulis dalam buku tulis biasa sebanyak 105 halaman
yang terdiri dari 830 bait sya’ir, ditulis dengan menggunakan huruf Arab
berbahasa Indonesia,

tulisan itu dimulai pada tgl 6 juli 1998 dan

diselesaikan pada tgl 30 desember 1998.
56

Jarir, anak H.Ruslan Nusi, wawancara dengan penulis, 10 juli 2021, kabupaten
Sarolangun, Mandiangin.
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Isi yang terkandung dalam 830 sya’ir ini merupakan rangkaian
sebuah cerita, melihat fenomena kehancuran akhlak dan tingkah laku
manusia, karna manusia melupakan ajaran agama yang didalamnya
melukiskan ketidak jujuran, tidak amanah, selalu berdusta, dan lain-lain
akhlak yang buruk.
2. Tauhid Dan Syirik
Karya ini di tulis dengan buku biasa sebanyak 33 halam yang
terdiri 250 bait sya’ir, yang ditulis dengan huruf Arab berbahasa Indonesia
pada tgl 6 juni 1999.
Isi yang terkandung dalam tema tauhid dan syirik ini tentang
keimanan, untuk menghindari dari perbuatan syirik, baik syirik yang nyata
maupun yang tersembunyi, hal ini dikarnakan H.Ruslan banyak melihat
praktek-praktek yang menyalahi aqidah, seperti terlalu percaya kepada
dukun.
3. Dakwah Di Mimbar
Tulisan ini mengandung 13 macam judul khotbah, yaitu: tahun
baru hijriah, hari a’syura, persatuan umat, hari kiamat atau yaumul
mahsyar, pergaulan bebas, akhlakul kharimah, maulid nabi Muhammad
SAW, syukur dan kufur nikmat hidup melalui ujian, malu sebagian dari
iman, ikhlas beramal, manusia terbagi 3 golongan, fadillah ilmu,
hindarilah dari perbuatan haram, maksiat mengundang musibah dan
malapetaka, cara mendidik anak, berzakat.
4. Pki Zaman Orla (Orde Lama)
Sya’ir ini diilhami ketika H.Ruslan menonton film PKI yang
ditayangkan 30 september 1997, maka terpikir olehnya menulis sebuah
buku cerita tentang PKI zaman orde lama, yang terdiri dari 37 halam, 280
bait sya’ir.

BAB III
SYA’IR SEBAGAI MEDIA DAKWAH, DAN SALINAN NASKAH SYA’IR
H. RUSLAN NUSI
A. Sya’ir Sebagai Media Dakwah
Media dakwah atau wasilah al-dakwah adalah instrument atau tempat
yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah tersampainya pesan dakwah
kepada para mad’u, media ini bisa dimanfaatkan oleh para da’I untuk
mempermudah dalam penyampaian dakwahnya baik secara lisan maupun
tulisan.57 Contoh dari media-media dakwah yang bisa digunakan para da’I seperti,
Tv, Radio, Koran, Buku, Internet, Youtube serta media sosial lainnya.
Media dakwah juga merupakan suatu aspek penunjang keberhasilan
tersampaikannya pesan dakwah para da’I (pendakwah) kepada para mad’u (orang
mendapatkan dakwah).
Di dalam berdakwah para da’i tentunya menggunakan metode, salah satu
metode atau pola dakwah, yaitu dakwah Bit-Tadwin, yakni pola dakwah melalui
tulisan, seperti menerbitkan buku-buku, kitab, majalah artikel, Koran, serta
tulisan-tulisan yang menganduk dakwah lainnya. 58
Dakwah melalui tulisan adalah salah satu bentuk dakwah yang dapat di
lakukan, di karnakan beberapa hal:
1. Hasil berupa tulisan yang berisi pesa dakwah tersebut dapat di dipindah
tangankan, sebagai contoh nabi Muhammad SAW juga melakukan dakwah
melalui tulisan, yaitu melalui korespondensi kepada mad’u yang memiliki
jarak lebih jauh. Rasulullah melancarkan dakwahnya pada saat itu, yang
melalui tulisan dengan cara, memberangkatkan duta bangsa dengan
membawa surat-surat dakwah untuk di sampaikan kepada para petinggi
kerajaan dan penguasa dunia pada saat itu.59
57

Wahidin Saputra, pengantar ilmu dakwah (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 9.
Agung
Sasongko,
“6
metode
dakwah”,
diakses
melalui
alamat
https://republika.co.id/berita/olv2d3313/6-metode-dakwah, tanggal 23 oktober 2020.
59
Ahmad zaini, “dakwah melalui media cetak”, diakses melalui alamat
http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/articel/download/500/488, tanggal 2 juli 2021.
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2. Hasil tulisan yang berisi pesan dakwah tersebut dapat di perbanyak bahkan
di produksi secara berulang dalam berbagai medium dan ukuran yang di
kehendaki, sebagai contoh sudah banyak tulisan-tulisan dakwah yang telah
di bukukan kemudian di terbitkan sehingga dapat diperbanyak bahkan di
reproduksi.
3. Tulisan dakwah tersebut dapat di pertahankan dalam waktu yang lama,
sebagai contoh sya’ir H. Ruslan Nusi yang saya angkat ini di tulis pada
tahun 1958 H, dan masih dapat di baca hingga pada saat ini yaitu tahun
2021, itu membuktikan bahwa tulisan dakwah tersebut dapat bertahan
dalam waktu yang lama.
4. Tulisan tidak perlu bantuan alat lain untuk membacanya, kecuali mereka
yang terganggu penglihatannya sehingga membutuhkan kacamata.60 Yang
artinya dakwah melalui tulisan ini sangat mudah untuk di akses.
Sya’ir merupakan sastra puisi yang menjadi bagian dari kesenian bahasa
melalui tulisan, sya’ir tentunya dapat dijadikan sebagai media dakwah, dengan
cara memasukkan pesan-pesan dakwah ke dalam sya’ir-sya’ir, dengan begitu
dapat memudahkan penyebaran pesan dakwah tersebut dan dapat memudahkan
para mad’u menerima pesan-pesan dakwah itu.
Beberapa ahli telah mengakui bahwasanya sya’ir dapat dijadikan sebagai
media dakwah. Samsul Munir Amin mengatakan seni (berarti sya’ir termasuk di
dalamnya) ini lebih bersifat merakyat, dan kondisional.61
Hasan Isa dalam Ab. Aziz juga mengatakan bahwa sya’ir memberi kesan
yang besar pada jiwa manusia, disebabkan susunan ayat dan penggunaan kalimat
yang berbeda dan berlainan dengan amalan biasa.62 Menggunakan tata bahasa
yang indah serta cantik, isi pesan yang ingin disampaikan juga sangat mendalam
maknanya sehingga dapat menggerakan hati pendengarnya.

Nawawi Nurdin, “dakwah melalui medium tulisan”, di akses melalui alamat
https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/BDKPalembang/iaur1343117673.pdf, tanggal 2
juli 2021
61
Syamsul Munir Amin, ilmu dakwah, cet.II (Jakarta: Amzah, 2013), 250.
62
Mohd Zein Ab. Aziz metodologi dakwah, cet II (Kuala Lumpur: Universitas Malaya,
2004), 166.
60
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Sya’ir-sya’ir dakwah juga dapat di jadikan lagu-lagu dari berbagai genre
musik yang dapat didendangkan dan didengarkan dari berbagai kalangan. Samsul
Munir Amin juga mengatakan bahwa berbagai kesenian dapat dimanfaatkan untuk
menyebarkan pesan-pesan dakwah.63 Seperti musik kasidah, musik dangdut,
teater, wayang kulit, puisi, novel, film, serta lain sebagainya.
Pesan dakwah melalui sya’ir atau lagu menjadikan pesan dakwah tersebut
dapat mudah diingat, seperti lagu-lagu bersya’ir dakwah Rhoma irama, yang telah
di rilis puluhan tahun lalu, tetapi masih dinyanyikan dan juga didengarkan hingga
saat ini.
Jadi, Sya’ir yang merupakan salah satu karya seni yang melalui tulisan
bahkan dapat di ubah menjadi sebuah karya seni yang bisa didengarkan juga, tentu
saja dapat digunakan sebagai media penyampaian pesan-pesan dakwah.

63

Syamsul Munir Amin, ilmu dakwah, 250.
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B. Salinan Naskah Sya’ir H. Ruslan Nusi
Sya’ir Nasihat
Di susun oleh: Ruslan Nusi
Mandiangin Jambi
1378 H – 1958 M

الحمدهلل رب العالمين والصالةوالسالم على اشرف االْنبياءوالمرسلين
.امابعد,سيدنامحمدرسول اللهوعلى اله وصحبه اْجمعين
Maka adapun kemudian dar pada itu, yaitu aku susunkan ini sya’ir yang
kecil dan sedikit isinya karna untuk mengingat bagi kawan-kawan kau yang lalai
dari pada belajar ilmu.
Mudah-mudahan dengan kitab yang kecil ini akan mendapat perhatian dan
manfaat bagi orang yang membacanya dan yang mendengarnya, dan memberi
faidah yang banyak bagi pengarangnya.

.امين امين امين يارب العالمين
وباهلل التوفيق
Penyusun
(Ruslan Nusi)
Mandiangin Jambi Indonesia
Jumadil akhir 1378 H – Desember 1958 M
1. Dengan Bismillah permulaan kata
Ar-rahman Ar-rahim sifat tuhan kita
Pengasih penyayang kepadanya kita
Setiap waktu tidak terhingga
2. Sudah memuji tuhannya kita
Sholawatkan rasul yang mulia
Jangan lupa sepanjang masa
Selama hidup di atas dunia
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3. Wahai sekalian sanak saudara
Disini mula membuat cerita
Guna mengingat kepada manusia
Supaya hidup tidak dimurka
4. Pada dua belas jumadil akhir
Disana baru mengarang sya’ir
Tahun 78 H sudah ditakdir
Sebab baru mendapat pikir
5. Mengarang sya’ir baru dicoba
Karna ilmu tidak berapa
Sya’ir yang kecil jangan dilupa
Mudah-mudahhan mendapat manfaatnya
6. Wahai sekalian handai taulanku
Mengarang sya’ir dirasa perlu
Untuk menganjur menuntut ilmu
Kepada jiran dan ikhwanku
7. Menuntut ilmu suatu kewajiba
Bagi siapa mengaku beriman
Kepada tuhan bersifat rahman
Serta Muhammad rasul pilihan
8. Siapa mengaku Muhammad penghulu
Hendaklah ia belajar ilmu
Karna ia adalah fardhu
Kalau ditinggal menjadi hantu
9. Kita difardhu bersama rata
Laki-laki perempuan tua dan muda
Oleh Muhammad penghulu kita
Karna dia pesuruh Allah
10. Telah berkata alim ulama
Amal ibadah tidak diterima
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Sebab umurnya di sia-sia
Di negri akhirat bisu dan buta
11. Menuntut ilmu karnanya Allah
Jangan karna harta dunia
Kalau karna mencari harta
Niscaya amal tidak diterima
12. Apa lagi riya dan sum’ah
Mencari puji semata-mata
Kepada sekalian manusia yang ada
Amal kebajukan menjadi dosa
13. Mencari imu telah diwajibkan
Karna hadits sudah diriwayatkan
Kepada sekalian kaum dan ikhwan
Supaya hidup ada pedoman
14. Ilmu itu sangat berguna
Dari pada emas mahal harganya
Sebab dia menunjuk kita
Dunia akhirat menjadi pelita
15. Kalau hidup jahil semata
Niscaya perbuatan selalu salah
Berbuat maksiat sangatlah suka
Halal dan haram tiada berbeda
16. Perbuatan haram tidak disangka
Sebab ilmu tidaklah ada
Setiap waktu berbuat dosa
Akhirnya badan masuk neraka
17. Umur di dunia tiada lama
Jangan pula di sia-sia
Ajal datang tiada di sangka
Harta dunia tiada berguna
18. Harta di dunia tiada berguna
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Hanya kafan yang kita bawa
Amal ibadah juga yang membela
Kalau tidak pasti celaka
19. Amalan itu dengan ilmunya
Demikian pula syarat rukunnya
Kalau jahil sama sekalinya
Inilah tanda fasid perbuatannya
20. Kalau ilmu tiada pelajari
Kerja fasik itu digemari
Tiada ingat akannya mati
Sombong dan takabbur I’tikad di hati
21. Sombong dan takabbur di larang Allah
Ini perbuatan iblis celaka
Siapa mengikut perbuatan dia
Didalam neraka bersama-sama
22. Inilah kerja iblis laknatullah
Siang dan malam menipu kita
Siapa ilmu tidak di dada
Mudah dan gampang mengikuti dia
23. Setiap waktu tidak berhenti
Mengajak manusia petang pagi
Sehingga lupa tuhan ilahi
Terus mengerja perbuatan keji
24. Kalau lupa tuhan yang ghani
Suka gembira tidak berhenti
Ketika itu lalailah diri
Merasa hidup kekal abadi
25. Suka tertawa tidak berhenti
Di atas dunia yang fana ini
Tidak ingat akannya mati
Badan durhaka setiap hari
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26. Berjalan pula kesana situ
Perintah Allah tidak peduli
Berbuat dosa seanjang hari
Neraka yang panas akan di diami
27. Larangan Allah terus di kerjakan
Karna neraka belum kelihatan
Ajal datang badan dikuburkan
Baru tau tempat kediaman
28. Allah tidak mengubah janji
Baik dan jahat akan dibalasi
Mana yang baik bersuka hati
Mana yang jahat di balasi
29. Wahai sekalian kaum dan ikhwan
Isi dunia banyak kelakuan
Setengah perbuatan seperti setan
Ada yag seumpama hantu dihutan
30. Siapa kelakuan seperti setan
Inilah orang tidak beriman
Qur’an dan Hadits di olok-olokkan
Iblis jahanam menjadi kawan
31. Baju cantik segera dipakaikan
Serta jengkinya pakaian dibadan
Dizaman sekarang sangat di masyhurkan
Pergi berjalan dengan perempuan
32. Pergi berjalan dengan perempuan
Naik sepeda masuk restoran
Bir brendi pula di minumkan
Perintah tuhan dia tinggalkan
33. Wahai sekalian manusia yang ada
Janganlah hidup membabi buta
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Tertipu daya setiap ketika
Di dalam neraka akan di siksa
34. Mengaku dirinya beragama islam
Minum makannya segala haram
Meninggal sembahyang siang & malam
Neraka jahanam akan menghujam
35. Neraka jahanam sangat panasnya
Untuk membakar orang durhaka
Mengicu menipu di dalam dunia
Inilah balasan perbuatannya
36. Mengicu menipu itu kerjaanya
Di tambah pula main judinya
Dengan Allah tak ada ma’rifatnya
Di dalam neraka karna kafirnya
37. Mencari harta dengan dustanya
Tambahkan pula sumpah palsunya
Menimbang menyukai tidak adilnya
Ini orang neraka balasannya
38. Balasan itu pasti dilihatnya
Bagi orang ini kerjanya
Allah tidak mungkir janjinya
Di dalam Al-qur’an firman menerangnya
39. Jangan tertipu jangan terdaya
Oleh iblis laknatullah
Karna dia mengajak manusia
Bersama-sama di dalam neraka
40. Iblis hasad tidaklah tamat
Hingga sampai hari kiamat
Kepada sekalian umat Muhammad
Siang dan malam setiap saat
41. Di dalam neraka sangat kekalnya
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Bagi iblis durhaka kerjanya
Siapa mengikut tingkah lakunya
Inilah orang menjadi temannya
42. Di dalam neraka sangat kekalnya
Bagi orang salah I’tikadnya
Di tambah pula dosa lainnya
Bertimbun-timbun azab derasnya
43. Neraka wail pula disebutkan
Bagi sembahyang orang takkhirkan
Istimewa pula ditinggalkan
Azab yang pedih Allah sediakan
44. Wahai segala teman dan saudara ku
Istighfar dan tobat bersungguh-sungguh
Jangan ditinggal sampai tuamu
Syaitan iblis sangat setuju
45. Hawa nafsu yang jahat itu
Laki-laki perempuan selalu tertipu
Setiap masa dan setiap waktu
Berbuat maksiat tidaklah malu
46. Kebanyakan

perempuan

dizaman

sekarang
Baju tipis selendangnya jarang
Menjual dirinya kepada orang
Siang malam meninggal sembahyang
47. Perempuan sekarang banyak kelakuan
Ada yang seperti perbuatan hewan
Membuka aurat supaya dilihatkan
Tidak tau dimurka tuhan
48. Berjalan dipasar dengan gayanya
Rok tipis dada dibukanya
Menonton film pula kerjanya
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Perempuan ini dimurka tuhannya
49. Diatas dunia sangat gagahnya
Karna menurut hawa nafsunya
Merasa hidup selama-lamanya
Tiada tahu arti agamanya
50. Perempuan berjalan dengan gaganya
Baju tipis kepala terbuka
Pipi dibedak bibirnya merah
Neraka jahanam tempat bertahta
51. Pergi ke pasar berdamping-damping
Alisnya hitam pinggangnya genting
Di tambah pula rambut keriting
Di dalam neraka tempat berbaring
52. Berkawan pula dengan laki-laki
Serta dibawa nonton komedi
Bersenda gurau tidak berhenti
Karna iblis sudah mendekati
53. Laki-laki itu bukan suaminya
Dan bukan pula muhrimnya
Sebab iblis sudah menipunya
Tidak sadar akan dirinya
54. Perempuan tidak ingat ke mati
Berjabat tangan dengan laki-laki
Zaman modern yang diikuti
Di dalam neraka di kepung api
55. Berjabat tangan dengan laki-laki
Perbuatan keji sangka terpuji
Mengerja yang haram di harus hati
Kafir namanya orang ini
56. Inilah orang yang buta tuli
Tidak tahu kesalahan diri
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Dosa bertambah setiap hari
Di negri akhirat di makan api
57. Pakaian cantik sangat di gemari
Di bawa pula tegak menari
Selendang sutra cincin di jari
Azab yang hebat akan di rasai
58. Menari itu sangatlah keji
Pada sisi tuhan ilahi
Di atas dunia iblis memuji
Karna menjadi temannya nanti
59. Demikian pula orang memandang
Dosanya itu tiadalah kurang
Seperti barang sudah ditimbang
Di dalam neraka api yang garang
60. Inilah rupa perempuan durhaka
Menurut hawa semata-mata
Ilmu didada haram tak ada
Siang dan malam melawan Allah
61. Wanita sekarang lebih cantiknya
Kesana sini dengan bangganya
Kafir durhaka pula dicontohnya
Did alam neraka menjadi kawannya
62. Mencari harta itu kerjanya
Untuk membawa takabbur dirinya
Amal ibadah tidak dipedulinya
Azab yang sangat ia memikulnya
63. Pergi kepasar naik sepeda
Baju singkat aurat terbuka
Setiap masa bersuka ria
Di negri akhirat akan sengsara
64. Inilah rupa perempuan berdosa
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Tiada tahu akan agama
Lalai dan lenga itu kerjanya
Azab yang pedih akan menimpa
65. Segala yang wajib ditinggalkannya
Karna tak tahu hukum agamanya
Kelakuan kafir pula di tirunya
Azab neraka akan di lihatnya
66. Kepada suaminya dia durhaka
Perintah yang wajib tidak dikerja
Asik dan tamak mencari kerja
Hidupnya di dunia di laknat Allah
67. Wahai sekalian manusia
Syukurlah segera nikmat Allah
Allah yang esa menjadikan kita
Langit dan bumilah sudah nyata
68. Kalau manusia tidak percaya
Inilah tanda orang yang buta
Tidak tahu tuhan kuasa
Orang ini kafir namanya
69. Sedari kecil jahil semata
Kerja seperti orang yang buta
Hidup di dalam gelap gulita
Inilah kesalahan ibu dan ayah
70. Ibu dan ayah akan ditanya
Sebab anak sangat durhaka
Karna dia memeliharnya
Aqil baligh itu balasannya
71. Akan ditanya dengan segeranya
Kepada semua ayah bundanya
Sebab anak tak ma’rifatnya
Menjadi kesalahan bagi dirinya
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72. Belajar tauhid lebih utama
Dari pada sekolah semata-mata
Mengaku islam tidak diterima
Kalau tidak kenalkan Allah
73. Inilah syarat agama islam
Mengetahui tauhid ilmu kalam
Barang siapa yang tidak paham
Alamat azab akan menghantam
74. Wahai sekalian ibu dan ayah
Perbuatan anak sangatlah salah
Pada sisi tuhannya Allah
Ibu dan ayah akan disiksa
75. Siksa ini akan di rasa
Bagi siapa yang banyak salah
Menyuruh anak sekolah saja
ini asal lupa agama
76. Kalau anak tidak didikkan
Niscaya kerjanya seperti syaitan
Ibu dan ayah mendapat kesalahan
Di dalam neraka di da’wakan
77. Mengajar anak suatu kewajiban
Beragama islam yang diridho tuhan
Siapa meninggal yang diwajibkan
Didalam neraka dia diikatkan
78. Pasiq maksiat sepanjang hari
Tidak sadar akannya diri
Ajal datang mendekati
Menyesal tidak berguna lagi
79. Ajal datang dengan seketika
Harta didunia tiada berguna
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Hanya kafan yang kita bawa
Serta amal ibadah kita
80. Mayit di hantar ke dalam kubur
Kesalahan banyak api menyambar
Rusuk bersiang badannya hancur
Hancur luluh seperti bubur
81. Ular dan kala datang kemudian
Semenjak bernama wahailah tuan
Bermata api kiri dan kanan
Berkuku panjang dua hari berjalan
82. Kukunya itu darilah besi
Suaranya seperti petir berbunyi
Menyegak mayat berulang kali
Sehingga dipukul tiada berhenti
83. Matanya pula dari pada api
Menggigit mayat berulang kali
Karna disuruh tuhan ilahi
Sakit dan pedih supaya dirasai
84. Malaikat datang memukulnya
Tiada berhenti itu kerjanya
Azab kubur ini namanya
Ini permulaan azab derasnya
85. Sekali pukul terbenam jasad
Tujuh puluh hasta kata riwayat
sehingga di azab sehingga di laknat
hingga sampai hari kiamat
86. Mengarang sya’ir hampirlah tamat
Masa belajar di madrasah As’ad
Olak kemang namanya tempat
Tempat belajar ilmu manfaat
87. Waktu duduk di kelas dua
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Bahagian tsanawi namanya dia
Susah dan duka banyak di rasa
Ini perobaan tuhan kuasa
88. Susah dan payah hendaklah sabar
Serta bersungguh dalam belajar
Karna firman sama’ dan basar
Siapa sabar pahalanya besar
89. Watas ini sya’ir dikarang
Sebab ilmu merasa kurang
Kalau ada yang kurang terang
Harap di maaf waktu mendatang
90. Sampai di sini sya’ir di khatamkan
Kalau bagus jangan dipujikan
Kalau salah tolong baikkan
Karna manusia sifat kehilafan

:الحمد هلل رب العالمين والصالاةوالسالم عل سيدنامحمد رسوالهلل وعلى اله وصحبه اْجمعين
اللهم اغفرلى ولوالدي ولوالديكم ولمشا ئخى ولقارئ ومستمع ولجميع المسلمين والمسلمات
.امين امين امين يارب العالمين
TAMAT
Dilarang tiru.
Telah diperlihatkan ini kitab kepada saya, maka saya berpendapat bahwa
kitab ini adalah bagus dan semoga memberi manfaat bagi yang membacanya dan
mendengarnya dan pengarangnya aamiin.
Al-Hajji Abdul Qadir bin Al-marhum Al-Hajji Ibrahim
14-Rajab 1379 H

BAB IV
METODE, ISI PESAN DAKWAH, SERTA EFEKTIFITAS DAKWAH
H.RUSLAN NUSI
A. Metode Dakwah H.Ruslan Nusi
Metode dakwah merupakan salah satu faktor yang penting dalam
melaksanakan dakwah, bahkan penguasaan metode dakwah juga merupakan suatu
hal yang sangat menentukan keberhasilan seorang da’I dalam menyampaikan
dakwahnya kepada para mad’u. Dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah SWT telah
berfirman mengenai metode dalam berdakwah, sebagai berikut:

ِ ِ
ِ ِ َ ِّاُ ْدع اِلَى سبِي ِل رب
) 125 :ْح َسنَ ِة َو َجا ِد ل ُْه ْم بِا لتِي ِه َي اَ ْح َس ُن (سورة النّحل
َ ك بِا لْح ْك َمة َوال َْم ْوعظَة ال
َ َْ
“serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah, dengan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”
(QS. An-Nahl: 125).64
Dari ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa sumber metode dakwah yang
digunakan dalam berdakwah, diantaranya: Bil-hikmah (berdakwah dengan cara
yang arif bijaksana yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan pemahaman
para penerima dakwah).65 Mauizah hasanah (yang diartikan kedalam bahasa
Indonesia “pelajaran yang baik” Al-Maw’izah juga memiliki arti yaitu memberi
nasihat, atau memberi peringatan kepada seseorang sehingga dapat membawa
taubat kepada Allah SWT). 66 serta Mujadalah atau wajadiluhum billati hiya ahsan
(yaitu berdakwah dengan cara berdebat atau beradu argument, sebagaimana arti
dari kata jadala itu sendiri yaitu membantah atau berbantah-bantahan).67
Dalam kegiatan dakwahnya H.Ruslan Nusi menggunakan beberapa
metode dalam pelaksaannya, di antaranya:

Tim penterjemah dan penafsir AL-Qur’an, Al-Qur’an dan terjemahannya (Jakarta:
Departemen RI., 1985), 281.
65
Acep Aripudin, pengembangan metode dakwah (Jakarta: Rajawali pers, 2011), 9.
66
Ibnu Manzhur, lisan al-arab (Beirut: dar Shadir Lithaba’ah wa al-Nasyar, 1995), 346347.
67
Manzhur, lisan al-arab, 108.
64
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1. Ceramah
Ceramah merupakan salah satu metode dakwah Bil-lisan, yaitu
berdakwah secara langsung, dimana sang da’I betatap muka dengan para
mad’u. Dan H.Ruslan merupakan salah satu da’I yang menggunakan metode
ceramah dalam dakwahnya.
Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu jama’ahnya “H.Ruslan
mengadakan pertemuan 3 kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu, Kamis,
Juma’at, dan diadakan di rumah salah satu jama’ahnya, setiap pertemuan
beliau selalu membacakan kitab-kitab, setelah itu barulah beliau menerangkan
isi kitab itu, dan setiap sebelum usai pertemuan beliau pasti selalu mebacakan
syair-syairnya” 68
2. Tanya Jawab
Metode Tanya jawab adalah metode yang dilakukan da’I jika ada hal
yang belum atau tidak difahami oleh mad’u sehingga perlu untuk ditanyakan,
agar para mad’u tidak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan nilai-nilai
islam, misalnya dalam aturan beribadah: sholat, puasa, dan lain sebagainya.
H.Ruslan juga merupakan salah satu da’I yang menggunakan metode
ini, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu jama’ahnya “setiap
pertemuan beliau juga pasti mempersilahkan jama’ahnya untuk bertanya,
sehingga apa yang belum difahamai atau dimengerti dapat difahami serta
dimengerti”.69
Dengan menggunakan metode Tanya jawab, maka akan membuat para
mad’u berpikir kritis untuk meberikan pertanyaan kepada da’I, serta dengan
metode ini juga akan membangun keberanian mad’u untuk bertanya.
3. Dakwah Bil-Hal
Dakwah Bil-hal ialah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyta,
dengan cara memberikan perbuatan teladan yang baik, dakwah Bil-hal
termasuk kedalam metode dakwah yang efektif, karna sasaran akan lebih
68
Hamimah, salah satu jama’ah H.Ruslan, wawancara dengan penulis, 15 juli 2021,
Kabupaten Sarolangun, Mandiangin.
69
H.Ainun Jariah, salah satu jama’ah H.Ruslan, wawancara dengan penulis. 15 juli 2021,
Kabupaten Sarolangun, Mandiangin.
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mudah dan lebih cepat menyerap nilai-nilai islam melalui contoh konkret atau
nyata. Seperti diisyaratkan oleh hadits Nabi, bahwasanya bukan hanya
sekedar pengakuan atau ucapan semata, tetapi perlu diwujudkan ke dalam
sebuah perbuatan.70
Dalam kasus H.Ruslan Nusi beliau menggunakan metode dakwah Bilhal dengan memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari, H.Ruslan memiliki
sifat pemarah dan memiliki sifat spontanitas, bila ditemukan dalam
kehidupannya sehari-hari yang menyalahi aturan agama ia langsung menegur
dan memarahi terhadap tindakan orang yang berbuat salah, hal ini dilakukan
dalam mengungkap sesuatu yang benar meskipun pahit. seperti hadits nabi:

ِ  قَا َل ِِل ر سو ُل ا: عن اْ ِِب َذ ٍّر ر ِد يا ا هلل عْنه قَا َل
 "قُ ِل ا ْلَ َّق َو لَ ْو: هلل َعلَْي ِه َو َسالَ م
َُُ َ َ
ُ َ
َْ
ٍ َكا َن مًّر" و ص َّححه ا بن ِحبَّا َن ِِف ح ِد
.يث طَ ِو ِيل
َ
ُْ َُ َ َ ُ
“Dari Abi Zarrin RA berkata: Rasulullawah SAW berkata:
‘katakanlah yang benar meskipun itu pahit’ dan dibenarkan Ibnu
Jibana dalam hadits yang panjang”.71
Hal yang paling dibenci H.Ruslan dalam melakukan dakwah bil-hal ialah orang
yang selalu berdusta atau berbohong karna itu dia akan mengatakan siapa yang
berdusta ialah orang munafik.
Dalam hal dakwah Bil-hal perbuatan nyata yang telah ia lakukan yaitu
dengan membuat sebuah kelompok tentang pengiriman hadiah pahala surat Alikhlas dan tahlil yang beranggotakan tidak kurang dari 200 orang, maka setiap
anggota yang meninggal melalui koordinasi H.Ruslan wajib mengirimkan hadiah
pahala surat Al-ikhlas dan tahlil itu sebanyak seribu kali surat al-ikhlas dan seribu
kali ucapan Lailahalillah, dengan demekian bagi anggotanya yang meninggal

70

Siep Saputra, “Studi Agama: Ilmu Dakwah”, skripsi (Jambi: Program Strata Satu IAIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2007-2008), 32.
71
Abdul rasyid abdul aziz salim, hidayatul anam, ttp, tt, 353.
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telah mendapatkan kiriman hadiah pahala tidak kurang dari seratus ribu surat Alikhlas dan seribu bacaan dzikrullah Lailahaillah.72
B. Analisis Isi pesan Dakwah yang terkandung dalam bait Syair H. Ruslan Nusi
Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik
kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen atau teks.
Analisis isi digunakan untuk menganalisis isi media baik cetak ataupun
elektronik, analisis isi juga dadat digunakan untuk mempelajari isi semua konteks
komunikasi baik komunikasi antarpribadi, kelompok maupun organisasi. 73
Langkah-langkah untuk melakukan analisis isi ialah, pertama harus
menentukan unit analisis isi, kedua setelah dapat unit analisis isi kemudian dicatat
dan dianggap sebagai data, setelah itu dipisahkan serta dikelompokkan sesuai
dengan kategorinya.74
Isi dari naskah sya’ir H. Ruslan Nusi yang terdiri dari 90 bait syai’ir
memiliki 17 topik, yaitu: kewajiban menuntut ilmu serta manfaatnya, larangan
berbuat riya/sombong/takabbur, nasihat agar tidak hanya mengejar kehidupan
dunia sehingga melupakan akhiratnya, mengingatkan akan kematian, adab
berpakaian bagi perempuan, balasan bagi pemimpin yang dzalim, jangan tertipu
oleh iblis, balasan bagi yang berbuat dosa, seruan bertaubat, nasihat agar jangan
berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, nasihat bagi perempuan
yang terlalu mengikuti perkembangan zaman yang negative, gambaran perempuan
apabila fakir ilmu, seruan untuk bersyukur kepada tuhan, kewajiban orang tua
kepada anaknya (memberikan pendidikan agama yang layak), belajar tentang
tauhid lebih utama, siksa kubur.
Dalam kasus teks sya’ir H.Ruslan Nusi dapat di analisis isi pesan
dakwahnya sebagaimana berikut, di antara 90 bait sya’ir yang di tulis H.Ruslan
Nusi, sya’ir-sya’ir tersebut mengandung ajaran yang menyangkut tentang Aqidah,
Syari’at serta Akhlak.

72

Darma Idris, murid dari H.Ruslan Nusi serta masyarakat desa Mandiangin,wawancara
dengan penulis, 10 juli 2021, kabupaten Batnghari, Mandiangin.
73
Eriyanto, analisis isi (Jakarta: Prenadamedia Group, cet I, 2011), 10.
74
Eriyanto, analisis isi, 59.
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1. Teks Sya’ir Yang Berbicara Tentang Aqidah
Aqidah berarti iman atau keyakinan yang teguh serta pasti, yang berarti
tidak ada sedikutpun keraguaan bagi orang yang meyakininya. Secara etimologis
aqidah berasal dari kata aqida-ya’qudun – aqdan/aqidatan. Kaitan antara dari kata
aqdan dengan kata aqidah adalah bahwa kepercayaan itu tersimpan denagn kuat
di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.75
Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir al-Jazary secara terminologis aqidah
ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia
berdasarkan akal, wahyu, serta fitrah. Kebenaran tersebut disematkan oleh
manusia didalam hati dan diyakini kebenaran serta keberadaannya secara pasti
dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.76
Dengan kata lain Aqidah ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan
ketuhanan yang dipercaya serta diyakini, dalam sya’ir H.Ruslan Nusi ini yang
berbicara tentang Aqidah yaitu yang menyangkut akan ketuhanan seperti janji
Allah yang akan membalas segala kebaikan serta kejahatan dapat dilihat pada bait
sya’ir no 28 dan 38.
(28) Allah tidak mengubah janji
Baik dan jahat akan dibalasi
Mana yang baik bersuka hati
Mana yang jahat di balasi
(38) Balasan itu pasti dilihatnya
Bagi orang ini kerjanya
Allah tidak mungkir janjinya
Di dalam Al-qur’an firman menerangnya
Kemudian yang berbicara tentang azab terdapat pada bait sya’ir no: 33-34, 4243, 64, dan 73:
(33) Wahai sekalian manusia yang ada
Janganlah hidup membabi buta
Tertipu daya setiap ketika
75

Safrida dan Dewi Andayani, Aqidah Dan Etika Dalam Biologi (Banda Aceh: Syiah Kuala
University Press Darussalam, 2017), 1.
76
Ibid., 2.
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Di dalam neraka akan di siksa
(42)Di dalam neraka sangat kekalnya
Bagi orang salah I’tikadnya
Di tambah pula dosa lainnya
Bertimbun-timbun azab derasnya
(64)Inilah rupa perempuan berdosa
Tiada tahu akan agama
Lalai dan lenga itu kerjanya
Azab yang pedih akan menimpa
(73)Inilah syarat agama islam
Mengetahui tauhid ilmu kalam
Barang siapa yang tidak paham
Alamat azab akan menghantam
Yang berbicara tentang hari akhir terdapat pada bait sya’ir no 40:
(40)Iblis hasad tidaklah tamat
Hingga sampai hari kiamat
Kepada sekalian umat Muhammad
Siang dan malam setiap saat
Yang membahas tentang istighfar, tobat ada pada bait sya’ir no 44:
(44)Wahai segala teman dan saudara ku
Istighfar dan tobat bersungguh-sungguh
Jangan ditinggal sampai tuamu
Syaitan iblis sangat setuju
yang berbicara tentang syukur kepada tuhan ada pada bait sya’ir no 67:
(67)Wahai sekalian manusia
Syukurlah segera nikmat Allah
Allah yang esa menjadikan kita
Langit dan bumilah sudah nyata
Serta yang berbicara tentang siksa kubur tersedia dalam bait sya’ir no 80-85:
(80)Mayit di hantar ke dalam kubur
Kesalahan banyak api menyambar
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Rusuk bersiang badannya hancur
Hancur luluh seperti bubur
(81)Ular dan kala datang kemudian
Semenjak bernama wahailah tuan
Bermata api kiri dan kanan
Berkuku panjang dua hari berjalan
(82)Kukunya itu darilah besi
Suaranya seperti petir berbunyi
Menyegak mayat berulang kali
Sehingga dipukul tiada berhenti
(83)Matanya pula dari pada api
Menggigit mayat berulang kali
Karna disuruh tuhan ilahi
Sakit dan pedih supaya dirasai
(84)Malaikat datang memukulnya
Tiada berhenti itu kerjanya
Azab kubur ini namanya
Ini permulaan azab derasnya
(85)Sekali pukul terbenam jasad
Tujuh puluh hasta kata riwayat
sehingga di azab sehingga di laknat
hingga sampai hari kiamat
2. Teks Sya’ir Yang Berbicara Tentang Syari’at
Syariat yaitu hukum atau peraturan, jika didalam islam maka syariat ialah
hukum yang mengatur segala sendi kehidupan umat muslim, selain mengandung
hukum serta anggaran, syariat dalam islam juga terdapat penyelesaiaan semua
masalah yang ada didalam kehidupan ini. Karna itu, okeh sebagian umat islam,
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syariat merupakan panduan menyeluruh serta sempurna semua permasalahan yang
ada di hidup manusia serta dikehidupan dunia ini.77
Belakangan kata syari’ah juga digunakan untuk menunjuk kepada
pengertian sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama pada umumnya yaitu:
“semua firman Allah yang berhubungan dengan aktifitas mausia (baik berbuat
ataupun tidak berbuat; aktif maupun pasif), baik yang berupa perintah atau
larangan, atau pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat”.78
Didalam sya’ir H.Ruslan nusi ini yang berbicara menyangkut dengan
hukum dan perintah, seperti kewajiban menuntut ilmu, terdapat pada bait sya’ir no
7-8, dan 13:
(7)Menuntut ilmu suatu kewajiba
Bagi siapa mengaku beriman
Kepada tuhan bersifat rahman
Serta Muhammad rasul pilihan
(8)Siapa mengaku Muhammad penghulu
Hendaklah ia belajar ilmu
Karna ia adalah fardhu
Kalau ditinggal menjadi hantu
(13)Mencari imu telah diwajibkan
Karna hadits sudah diriwayatkan
Kepada sekalian kaum dan ikhwan
Supaya hidup ada pedoman
Yang membahas tentang larangan melakukan hubungan dengan lawan jenis yang
bukan mahramnya (seperti jalan-jalan berdua, menonton film, berboncengan, dll)
terdapat pada bait sya’ir no 31-32, 52-53, 54 dan 55:
(31)Baju cantik segera dipakaikan
Serta jengkinya pakaian dibadan
Dizaman sekarang sangat di masyhurkan
Pergi berjalan dengan perempuan
77

“syariat islam” diakses melalui alamat http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/syariAt_p2k-unkris.html tanggal 26 agustus 2021.
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Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010), 2.
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(32)Pergi berjalan dengan perempuan
Naik sepeda masuk restoran
Bir brendi pula di minumkan
Perintah Tuhan dia tinggalkan
(52)Berkawan pula dengan laki-laki
Serta dibawa nonton komedi
Bersenda gurau tidak berhenti
Karna iblis sudah mendekati
(53)Laki-laki itu bukan suaminya
Dan bukan pula muhrimnya
Sebab iblis sudah menipunya
Tidak sadar akan dirinya
(54)Perempuan tidak ingat ke mati
Berjabat tangan dengan laki-laki
Zaman modern yang diikuti
Di dalam neraka di kepung api
(55)Berjabat tangan dengan laki-laki
Perbuatan keji sangka terpuji
Mengerja yang haram di harus hati
Kafir namanya orang ini
Bait sya’ir yang membahas tentang larangan membuat janji palsu ada pada bait
sya’ir no 37:
(37)Mencari harta dengan dustanya
Tambahkan pula sumpah palsunya
Menimbang menyukai tidak adilnya
Ini orang neraka balasannya
Kemudian yang membahas tentang adab dalam berpakaian terdapat pada bait
sya’ir no 46, 47, 48, 50-51, dan 63:
(46)Kebanyakan perempuan dizaman sekarang
Baju tipis selendangnya jarang
Menjual dirinya kepada orang
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Siang malam meninggal sembahyang
(47)Perempuan sekarang banyak kelakuan
Ada yang seperti perbuatan hewan
Membuka aurat supaya dilihatkan
Tidak tau dimurka tuhan
(48)Berjalan dipasar dengan gayanya
Rok tipis dada dibukanya
Menonton film pula kerjanya
Perempuan ini dimurka tuhannya
(50)Perempuan berjalan dengan gaganya
Baju tipis kepala terbuka
Pipi dibedak bibirnya merah
Neraka jahanam tempat bertahta
(51)Pergi ke pasar berdamping-damping
Alisnya hitam pinggangnya genting
Di tambah pula rambut keriting
Di dalam neraka tempat berbaring
(63) Pergi kepasar naik sepeda
Baju singkat aurat terbuka
Setiap masa bersuka ria
Di negri akhirat akan sengsara
Larang perempuan menari ada pada bait syair no 57 dan 58:
(57)Pakaian cantik sangat di gemari
Di bawa pula tegak menari
Selendang sutra cincin di jari
Azab yang hebat akan di rasai
(58)Menari itu sangatlah keji
Pada sisi tuhan ilahi
Di atas dunia iblis memuji
Karna menjadi temannya nanti
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Serta kewajiban oarng tua kepada anak (memberikan pendidikan yang layak
terutama pendidikan agama) dibahas pada bait sya’ir no 70-72, 75 hingga 77:
(70)ibu dan ayah akan ditanya
Sebab anak sangat durhaka
Karna dia memeliharnya
Aqil baligh itu balasannya
(71)Akan ditanya dengan segeranya
Kepada semua ayah bundanya
Sebab anak tak ma’rifatnya
Menjadi kesalahan bagi dirinya
(72)Belajar tauhid lebih utama
Dari pada sekolah semata-mata
Mengaku islam tidak diterima
Kalau tidak kenalkan Allah
(75)Siksa ini akan di rasa
Bagi siapa yang banyak salah
Menyuruh anak sekolah saja
ini asal lupa agama
(76)Kalau anak tidak didikkan
Niscaya kerjanya seperti syaitan
Ibu dan ayah mendapat kesalahan
Di dalam neraka di da’wakan
(77)Mengajar anak suatu kewajiban
Beragama islam yang diridho tuhan
Siapa meninggal yang diwajibkan
Didalam neraka dia diikatkan
Larangan makan, minum yang Haram serta meninggalkan sembahyang terdapat
pada bait sya’ir no 34 dan 43:
(34)Mengaku dirinya beragama islam
Minum makannya segala haram
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Meninggal sembahyang siang & malam
Neraka jahanam akan menghujam
(43)Neraka wail pula disebutkan
Bagi sembahyang orang takkhirkan
Istimewa pula ditinggalkan
Azab yang pedih Allah sediakan
3. Teks Syair Yang Berbicara Tentang Akhlak
Menurut Asmaran Akhlak bila dilihat dari segi bahasa (ethimologi), kata
akhlak berasal dari bahasa Arab bentuk jamak dari kata khuluk, Khuluk dalam
kamus Al-Munjid berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.79
Dengan kata lain akhlak adalah sebuah sikap, perlakuan, kebiasaan yang ada
dalam diri manusi.
Di dalam kehidupan manusia akhlak dapat di ibaratkan sebuah kapal yang
digunakan untuk menelusuri samudera, jika kapal tersebut memiliki kualitas yang
baik, maka Insyaallah akan dapat mengantarkan penumpangnya ketempat tujuan
dengan selamat. Begitu juga dengan Akhlak, jika manusia semasa hidupnya selalu
menjaga akhlak yang baik, maka Insyaallah akan mendapatkan kemenangan, baik
di dunia maupun di akhirat.80
Didalam sya’ir H.Ruslan ini yang membicarakan tentang untuk bersikap
yang benar di kehidupan sehari-hari dalam bentuk larangan/peringatan, seperti
jangan terlalu mengejar dunia hingga melupakan akhirat di bahas dalam bait sya’ir
no 17-18, 62, dan 79:
(17)Umur di dunia tiada lama
Jangan pula di sia-sia
Ajal datang tiada di sangka
Harta dunia tiada berguna
(18)Harta di dunia tiada berguna
Hanya kafan yang kita bawa
Amal ibadah juga yang membela
79

Asmaran, As, pengantar studi akhlak (Jakarta: Grapindo Persada, 2002).
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Kalau tidak pasti celaka
(62)Mencari harta itu kerjanya
Untuk membawa takabbur dirinya
Amal ibadah tidak dipedulinya
Azab yang sangat ia memikulnya
(79)Ajal datang dengan seketika
Harta didunia tiada berguna
Hanya kafan yang kita bawa
Serta amal ibadah kita
Yang membahas jangan menjadi manusia yang sombong/takabbur serta riya di
bahas pada bait sya’ir no 21:
(21)Sombong dan takabbur di larang Allah
Ini perbuatan iblis celaka
Siapa mengikut perbuatan dia
Didalam neraka bersama-sama
Larangan untuk meniru kelakukan atau kebiasaan orang-orang kafir di bahas pada
bait sya’ir no 65:
(65)Segala yang wajib ditinggalkannya
Karna tak tahu hukum agamanya
Kelakuan kafir pula di tirunya
Azab neraka akan di lihatnya
Serta sya’ir yang membahas larangan durhaka kepada usami ada pada bait sya’ir
no 66:
(66)Kepada suaminya dia durhaka
Perintah yang wajib tidak dikerja
Asik dan tamak mencari kerja
Hidupnya di dunia di laknat Allah
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C. Efektifitas Dakwah H.Ruslan Nusi
sebagai suatu usaha, maka aktifitas dakwah harus bisa diukur
keberhasilannya, dari segi sudut pisikologi dakwah, ada lima ciri dakwah yang
berhasil atau efektif:


Jika dakwah dapat memberikan pengertian kepada masyarakat (mad’u)
tentang apa yang didakwahkan.



Jika masyarakat (mad’u) merasa terhibur oleh dakwah yang diterima,



Jika dakwah berhasil meningkatkan hubungan baik antara da;I dan
masyarakatnya (mad’u)



Jika dakwah dapat merubah sikap atau prilaku para mad’u.



Jika dakwah berhasil dalam memancing respons masyarakat berupa
tindakan.81
Jika dilihat dari data dokumen sya’ir H. Ruslan Nusi serta hasil dari

wawancara dengan jama’ah dakwah H. Ruslan Nusi pada saat itu, maka dapat
disimpulkan:
1. Dakwah H. Ruslan Nusi Dapat Memberikan Pengertian Pada Masyarakat
(Mad’u) Tentang Apa Yang Didakwahkan.
dakwah yang dapat memberikan pengertian kepada masyarakat (mad’u)
adalah dakwah yang memberikan tambahan ilmu atau pemahaman bagi para
mad’u nya. Artinya dakwah yang disaampaikan para da’I dapat diserap serta
difahami oleh para mad’unya.
H.Ruslan nusi dalam menyampaikan dakwahnya dapat diterima dan
dimengerti oleh masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh H.Akmal yang
merupakan salah satu jama’ah H.Ruslan:
[P]ertama, karna menggunakan bahasa yang mudah difahami dan bahasa
dimana tempat dia melaksankan dakwah. Semisal ia sedang berdakwah di
desa Durian luncuk, maka beliau akan menggunakan bahasa sehari-hari
masyarakat Durian luncuk, begitu pula dengan tempat-tempat dakwah
beliau lainnya. Kedua, dalam menyampaikan dakwahnya menyentuh
81

Faizah dan Effendi Lalu Muchin, psikologi dakwah (Jakarta: Prenada media, 2006), xv.
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kehidupan sehari-hari baik dalam bentuk hukum, akhlak, maupun akidah,
serta menggunakan teknik dialog dan membuka ruang Tanya jawab. 82
Ibu Hamimah yang merupakan salah satu jama’ahnya juga mengatakan
bahwa:
[D]akwah H. Ruslan mudah difahami serta dikuasi juga karna teknik
penyampaian dakwah atau mengajarnya yang tidak terburu-buru, H.
Ruslan akan mengajar berulang-ulang materi yang di dakwahkannya
hingga sang murid atau mad’u dapat memahaminya.83
Jadi itulah hal-hal yang membuat dakwah atau ajaran yang disampaikan
oleh H.Ruslan dapat mudah difahami, dimengerti serta dikuasi oleh para
mad’unya.
2. Masyarkat (Mad’u) Merasa Terhibur Dengan Dakwah H. Ruslan Nusi Yang
Mereka Terima.
Dakwah yang menghibur para jama’ahnya ialah dakwah yang memiliki
sisi menarik menurut para jama’ah, artinya di dalam dakwah tersebut tidak hanya
berisikan pesan atau ajaran agama saja, tetapi juga memilik sisi yang menarik hati
para jama’ahnya.
Dakwah H. Ruslan Nusi adalah dakwah yang menarik bagi para mad’u
atau jama’ahnya, karna dalam menyampaikan dakwahnya beliau sambil
bercengkrama serta diiringi dengan sedagurau. sebagaimana yang diungkapkan
oleh salah satu mad’unya yaitu Imam Samsuri:
[K]arna pada saat berdakwah ia bersendagurau, menggunakan bahasa yang
sederhana sehingga membuat terhibur, dan menggunakan bahasa yang
tidak menyakiti hati.84

H.Akmal, jama’ah H.Ruslan Nusi, wawancara dengan penulis, 10 juli 2021, kabupaten
Sarolangun, Mandiangin.
83
Hamimah, jama’ah H.Ruslan Nusi, wawancara dengan penulis, 15 juli 2021, kabupaten
Sarolangun, Mandiangin.
84
Imam Samsuri, jama’ah H.Ruslan Nusi, wawancara dengan penulis, 15 juli 2021,
kabupaten Sarolangun, Mandiangin.
82
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3.

Dakwah H. Ruslan Nusi Berhasil Meningkatkan Hubungan Baik Antara
Da’i Dan Mad’u
Dakwah yang berhasil meningkatkan hubungan antara da’I dan mad’u
ialah dakwah yang dimana antara da’I dan para mad’unya mempunyai hubungan
yang sama-sama menyenangkan. Serta memiliki hubungan yang baik, seperti
tidak ada kecanggungan lagi antara da’I dan mad’u, kemudian banyak jama’ah
yang menjadi anggota tetap pengajian atau kelompok dakwahnya, bahkan hingga
memiliki jumlah jama’ah yang terus bertambah.85
jika kita lihat pada H.Ruslan nusi, dapat dikatakan bahwa beliau berhasil
dalam meningkatkan hubungan baik antara da’I dan mad’u. sebagaimana yang
diungkapkan oleh salah satu mad’unya:
[H]ubungan kami tuh bukan lagi sekedar anatara guru dan murid, tapi
lebih kepada saudara, walaupun tidak ada hubungan sedarah, bahkan
H.Ruslan sampai memanggil para madu’anya ‘adik’ karna sangking beliau
sudah mempunyai hubungan dekat dengan para mad’unya”.86
Artinya hubungan yang dimiliki antara H.Ruslan dengan para mad’unya
memang hubungan yang sangat dekat, serta membuktikan bahwa sudah tidak ada
kecanggungan antara H.Ruslan dengan mad’unya.
Kemudian diungkapkan juga oleh Turas Mihuan yang merupakan salah
satu jama’ah dari H.Ruslan :
[D]ari tahun 85 saya sudah mulai berguru dengan H.Ruslan, pada awalnya
kami hanya memiliki 4 orang anggota, tapi seiiring berjalannya waktu
anggotanya terus bertambah hingga beliau wafat, bahkan beliau mengajar
atau berdakwah sampai keluar desa Mandiangin”.87

Zulqarnain, “Kiprah dakwah guru Syukur dalam masyarakat melayu Jambi”, disertasi
(Palembang: UIN Raden Fattah, 2019), 235.
86
H.Ainun Jariah, jama’ah H.Ruslan Nusi, wawancara dengan penulis, 15 juli 2021,
kabupaten Sarolangun, Mandiangin.
87
Turas Mihuan, jama’ah H.Ruslan Nusi, wawancara dengan penulis, 15 juli 2021,
kabupaten Sarolangun, Mandiangin.
85
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Ini juga merupakan bukti bahwa H.Ruslan memiliki hubungan yang baik
dengan mad’unya, tidak hanya membuat para mad’unya bertahan, bahakan beliau
mampu membuat para mad’unya bertambah.
4. Dapat Berubah Prilaku Masyarakat
Dakwah yang dapat merubah prilaku masyarakat ialah dakwah yang dapat
membuat masyarakat atau mad’u mau untuk merubah suatu kebiasaan yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai islam kepada kebiasaan yag sesuai dengan nilai-nilai
islam.
Tetapi harus diketahui bahwasanya tidak semua nilai-nilai islam
berdampingan dengan nilai-nilai yang ada dan hidup pada masyarakat, bisa jadi
ada nilai-nilai yang disenangi bahkan di percaya oleh masyarakat, tetapi ternyata
tidak sesuai dengan tuntunan atau ajaran yang ada pada islam, atau sebaliknya ada
nilai-nilai yang tidak disenangi oleh masyarakat, tetapi di dalam agama islam
nilai-nilai itu sangat dijunjung atau dianjurkan. Maka disinilah peran seorang da’I
dibutuhkan, yaitu dapat merubah sikap atau kebiasaan masyarakat yang awalnya
tidak berdampingan dengan nilai islam atau bahakan melakukan hal yang
bertentangan dengan nilai islam hingga melakukan hal-hal yang di junjung serta
dianjurkan dalam agama islam.
Kalau dilihat dari dakwah H.Ruslan, dapat dikatakan bahwa dakwahnya
berhasil merubah sikap atau kebiasaan serta budaya masyarakat, lebih khusus
masyarakat desa Mandiangin yang merupakan tanah kelahirannya serta tempat
berawalnya H.Ruslan melakukan dakwahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh
bapak Muhsin yang merupakan anak serta masyarakat desa Mandiangin:
[B]anyak dulu yang dikerjokan orang yang menyangkut hal yang dilarang
agama, contoh: orang pesta pengantin melempar beras kunyit, hukumya
haram rezeki dibuang-buang, mubazir. Terus ado yang melakukan acara
pernikahan terus melepakan kepala kerbau di bawah tangga untuk di pijak
karna kepercayaan orang mandiangin dulu di anggapnya untuk
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kemakmuran, syirik. Dilarang oleh H.Ruslan sehingga sampai saat ini
tidak ada lagi”.88
Ibu Siti Rabiah yang merupakan menantu serta masyarakat desa
Mandiangin turut mengatakan bahwa:
[P]ada tahun 1999 kalau orang mengadakan pesta pernikahan atau hajat
besar lainnyo, di desa Mandiangin masih banyak yang menjual minumminuman haram, kemudian mabuk-mabukan sampai pagi, nyanyi-nyanyi,
joget dengan biduan sampai pagi, itukan salah satu perbuatan yang
bertentangan dengan nilai islam, kemudian dilarang oleh H.Ruslan
sehingga sampai saat ini kegiatan semacam itu di Mandiangin ini sudah
hampir tidak ada lagi”.89
Ini menjadikan bukti bahwa dakwah H.Ruslan telah banyak merubah sikap
masyarakat, terutama masyarakat desa Mandiangin Tuo.
5. Dakwah H.Ruslan Berhasil Memancing Respon Masyarakat Berupa
Tindakan
Dakwah dapat dikatakan berhasil dalam memancing respon masyarakat
berupa tindakan ialah dakwah yang mampu membuat masyarakatnya bertindak
atau melakukan serta berprilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh da’I.
jika masyarakat sudah mau bertindak serta berprilaku sesuai dengan pesan yang
disampaikan oleh da’I, itu merupakan sebuah keberhasil dalam dakwah yang
tertinggi.
Bila dilihat dari dakwah H.Ruslan maka dapat dikatakan bahwa
dakwahnya berhasil memancing respon masyarakat berupa tindakan, sebagaimana
yang dikatakan oleh salah satu jama’ahnya:

88
Muhsin Ruslan, anak dari H.Ruslan Nusi serta masyarakat desa Mandiangin,wawancara
dengan penulis, 10 juli 2021, kabupaten Sarolangun, Mandiangin.
89
H.Muhammad Yamin,jama’ah H.Ruslan Nusi serta masyarakat desa Mandiangin,
wawancara dengan penulis, 10 juli 2021, Kabupaten Batanghari, Durian Luncuk.
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[J]adi tau besya’ir sedikit-dikit, kemudian jadi tau berhadits-hadits, jadi
semangat untuk menuntut ilmu lebih banyak lagi, karna diberitau manfaat
dari menuntut ilmu tadi, jadi biso mimpin do’a sedikit-dikit karno ajaran
H.Ruslan tadi.90
Mereka jadi tau bersya’ir kemudian mengusai hadits-hadits, jadi semangat
menuntut ilmu serta dapat memimpin do’a dalam acara tertentu, itu merupakan
respon tindakan terhadap seruan H.Ruslan dalam dakwahnya. Seperti yang
dikatakan oleh ibu H.Ainun Jariah:
[D]alam sya’irnyo banyak mengatakan bahwa menuntut ilmu itu sebuah
kewajiban, serta banyak manfaat nya dari menuntut ilmu terutama bagi
perempuan, jadi saya pribadi merasakan perubahan di diri saya semenjak beguru
dengan beliau, jadi lebih semangat belajar dan menuntut ilmu.91

Muhammad Amin Ba, jama’ah H.Ruslan Nusi, wawancara dengan penulis, 15 juli
2021, kabupaten Sarolangun, Mandiangin.
91
H.Ainun Jariah, jama’ah H.Ruslan Nusi, wawancara dengan penulis, 15 juli 2021,
kabupaten Sarolangun, Mandiangin.
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Dari beberapa permasalahan di atas, maka dalam Bab terakhir (penutup)
ini dapat di ambil beberapa kesimpulan.
1. Metode yang digunakan H.Ruslan Nusi dalam menyampaikan materi
dakwahnya kepada para jama’ahnya dengan menggunakan metode ceramah
Tanya jawab serta dakwah Bil-hal yaitu berdakwah dengan cara memberi
contoh dan meperaktekannya secara langsung.
2. Isi kandungan yang terdapat pada sya’ir-sya’ir H.Ruslan Nusi yang terdiri dari
90 bait sya’ir, yaitu memiliki 17 topik, dari 17 topik itu secara garis besar
membahas tentang 3 ajaran ialah, Aqidah yaitu yang menyangkut tentang
ketuhanan, rukun Iman, dll disebutkan pada bait sya’ir no: 28, 38, 33-34, 4243, 64, 73, 40, 44, 67, serta 80 hingga 85. Syari’at yaitu yang menyangkut
tentang hukum atau perintah terdapat pada bait sya’ir no: 7-8, 13, 31-31, 52-53,
54, 55, 37, 46-48, 50-51, 63, 57-58, 70-72, 75-77, 34, dan 43. Serta Akhlak
yaitu yang menyangkut tentang cara bersikap dalam kehidupan sehari-hari
terdapat pada bait sya’ir no: 17-18, 62,79, 21, 65, dan 66.
3. Dakwah H.Ruslan merupakan dakwah yang efektif, karna telah memenuhi 5
ciri dakwah yang efektif dari sudut psikologi dakwah, yaitu: dakwahnya dapat
memberikan pengertian kepada masyarakat (mad’u) tentang apa yang
didakwahkan, masyarakat (mad’u) merasa terhibur oleh dakwah yang diterima
dari H.Ruslan,dakwah H.Ruslan berhasil meningkatkan hubungan baik antara
da’I dan masyarakatnya (mad’u), dakwah H.Ruslan dapat merubah sikap atau
prilaku para mad’u, serta dakwah H.Ruslan berhasil dalam memancing respons
masyarakat berupa tindakan.
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B. Implementasi Penelitian
Sesuai dengan skripsi yang pernah disusun mengenai “Efektifitas dakwah
H.Ruslan Nusi melalui media sya’ir” maka peneliti dapat memberi saran-saran
yang berguna untuk bahan masukan dan perubahan bagi pembaca yaitu:
1. Dalam kaitan dengan pembahasan keefektifitasan dakwah H.Ruslan Nusi
melalui media sya’ir, maka diharapkan akan memberikan masukan dan bahan
pemikiran kepada para pembaca dan penulis dalam membuat suatu karya
ilmiah dan bahan literature lainnya.
2. Diharapkan kepada seluruh pembaca, khususnya umat islam untuk lebih kenal
lagi dengan dakwah melalui media sya’ir ini, agar dapat dikembangkan dan
menjadi bahan perbandingan serta kajian, dalam membahas tentang berdakwah
melaui media sya’ir.
Hasil penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu peneliti
berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang dengan lebih teliti titik
kritik dan saran sangat diperlukan peneliti dalam penelitian ini. Semoga karya
yang sangat sederhana ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta dapat
membawa dampak positif bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca.
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Lampiran I:
INSTRUMENT PENGUMPULAN DATA
“Efektiftas Dakwah H.Ruslan Nusi Melalui Media Sya’ir”
No

Jenis Data

Metode

1

Latar belakang

Wawancara

H.Ruslan Nusi dan

Dokumentasi

Sumber Data


Anak kandung dari
H.Ruslan Nusi

kegiatan



Murid H.Ruslan Nusi

dakwahnya



Dokumentasi teks sya;ir
H.Ruslan Nusi

2

Naskah sya’ir

Dokumentasi



H.Ruslan Nusi
3

Metode dakwah

Dokumentasi teks sya’ir
H.Ruslan Nusi

Wawancara



Murid H.Ruslan Nusi,

Dokumentasi



Dokumentasi teks sya’ir
H.Ruslan Nusi

Wawancara



Murid H.Ruslan Nusi,

yang digunakan H.
Ruslan Nusi
4

Analisis isi pesan
dakwah yang
terkandung dalam
teks sya’ir
H.Ruslan Nusi
Efektifitas
5 dakwah

5

H.Ruslan Nusi

serta Masyarakat
Mandiangin
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Dampak Positif
Dari dakwah H.
Ruslan Nusi
terhadap
masyarakat
Mandiangin

7



Wawancara

Masyarakat Mandiangin

A. Panduan Dokumentasi
No

Jenis Data

Data Dokumenter


Teks sya’ir H.Ruslan Nusi

1

Data Dokumentasi teks sya’ir
H.Ruslan Nusi

B. Butir-Butir Wawancara
No
1

Jenis Data
Latar belakang
kehidupan serta
kegiataan dakwah
H.Ruslan Nusi

Sumber Data dan Substansi Wawancara





Bisa diceritakan bagaimana kehidupan
sehari-hari H.Ruslan Nusi semasa
hidupnya?
Kapan dan dimana saja H.Ruslan Nusi
melakukan kegiatan dakwahnya?
Apa yang menjadi motivasi H.Ruslan Nusi
memperdalam ilmu agama?

2

Metode yang
digunakan H.Ruslan
Nusi dalam berdakwah



Bisa dijelaskan bagaimana cara H.Ruslan
Nusi menyampaikan dakwahnya?

4

Efektifitas dakwah



Bisa diceritakan apakah anda merasa
setelah berguru dengan H.Ruslan Nusi ada
hal positif yang dirasakan dalam
kehidupan sehari-hari?
Bisa anda ceritakan bagaimana hubungan

H.Ruslan Nusi
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antara H.Ruslan Nusi dan muridmuridnya?
Apakah dakwah yang disampaikan oleh
H.Ruslan Nusi membuat anda terhibur?
Menurut anda adakah perubahan di desa
Mandiangin ini setelah H.Ruslan Nusi
melancarkan dakwahnya?
Apakah anda mengerti serta faham dengan
apa yang didakwahkan oleh H.Ruslan
Nusi?
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Lampiran II:
NASKAH ASLI SYA’IR H. RUSLAN NUSI

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89
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Lampiran II:
DAFTAR GAMBAR DOKUMENTASI
Wawancara bersama ibu H. Ainun Jariah salah satu murid H.Ruslan Nusi

Wawancara bersama ibi Hamimah masyarakat Mandiangin serta salah satu murid
H.Ruslan Nusi
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Wawancara bersama Muhsin Ruslan salah satu anak dari H. Ruslan Nusi

Salah satu rumah yang pernah dijadikan tempat H. Ruslan Nusi Berdakwah
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