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Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 

yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk (Q.s. an-Nahl: 125) 
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ABSTRAK 

Judul          :  Dakwah Minoritas Syĩ’ah di Desa Margolinduk 

Bonang Demak 

Nama            : M. Arif Abdul Ghofar 

NIM              : 101311040 

 

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Syi’ah sebagai kaum 

minoritas di di Desa Margolinduk Bonang Demak yang jumlahnya 

hanya kurang lebih 30 orang dari kurang lebih 2500 Jiwa di Desa 

Margolinduk memandang penting adanya dakwah yang damai agar 

dakwah yang dilakukannya tidak bertentangan dengan mayoritas 

kaum Nadlatul ulama’ sehingga dakwah yang dilakukan mampu 

diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan konflik antar 

golongan di Desa Margolinduk Bonang Demak. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana 

implementasi dakwah minoritas Syĩ’ah di Desa Margolinduk Bonang 

Demak?. 2) Bagaimana problematika yang dihadapi oleh minoritas 

syĩ’ah dalam melaksanakan dakwah di Desa Margolinduk Bonang 

Demak?.  

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui 

implementasi dakwah minoritas Syĩ’ah di Desa Margolinduk Bonang 

Demak. 2) Untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh 

minoritas syĩ’ah dalam melaksanakan dakwah di Desa Margolinduk 

Bonang Demak. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan fenomenologi. Data di peroleh dengan 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang 

telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, 

penyajian data dan penyimpulan data.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Implementasi dakwah 

minoritas Syĩ’ah di Desa Margolinduk Bonang Demakn dilakukan 

dengan mengedepankan dakwah yang rahmatallil’alamin dengan 

menjunjung tinggi toleransi diantara paham keyakinan untuk menjaga 

ukhuwah Islamiyah diantara masyarakat, materi dakwah berkisar pada 

tiga masalah pokok Islam yaitu aqidah, syari’ah dan akhlak, materi 

tersebut diberikan dengan tidak memaksakan kehendak kebenaran dari 

paham minoritas syi’ah kepada mayoritas Nahdliyin di Desa 
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Margolinduk Bonang Demak karena keyakinan seseorang harus 

berdasarkan pikiran dan hati nuraninya tentang ajaran yang diyakini, 

dakwah minoritas Syi’ah menggunakan metode hikmah, bil-lisan, wal 

mujadalah billati hiya ahsan, bil hal yang mengedepanan rasa saling 

toleransi dan tolong menolong diantara sesama, karena tujuan akhir 

dari dakwah adalah mendapat keridhaan dari Allah SWT. 2) 

Problematika yang dihadapi oleh minoritas syĩ’ah dalam 

melaksanakan dakwah di Desa Margolinduk Bonang Demak terkait 

dengan masih ada beberapa warga yang menganggap Syi’ah adalah 

aliran sesat, masih minimnya kegiatan keagamaan yang dilakukan 

oleh ahlul bait yang berskala besar, adanya kekhawatiran akan 

terjadinya konflik antar agama apabila melakukan dakwah Islam 

untuk mengatasi hal ini menyebabkan kurang fokus (terbengkalai) 

dakwah Islam tersebut dan kurangnya dana yang memadai hal ini 

dikarenakan masih banyaknya amal usaha yang membutuhkan 

perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana yang ada sehingga dana 

yang ada lebih difokuskan untuk amal usaha tersebut. 

Kata kunci: Dakwah dan Minoritas Syĩ’ah 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 158/1987, dan No. 

0543b/U/1987tanggal 22 Januari 1988  

A. Konsonan Tunggal 

Arab Latin  Arab Latin 

-  dh 

b  th 

t  zh 

ś  ، 

j  g 

h  f 

kh  q 

d  k 

ź  l 

r  m 

z  n 

s  w 

sy  ‘ (apostrof) 

sh  y 

 

B. Konsonan Rangkap  

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh tasydid ditulis rangkap, 

seperti lafadz  ًمّصل ditulis mushalla 
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C. Vokal Pendek 

Fathah ()َ dilambangkan dengan huruf a, kasrah ()ِ dilambangkan 

dengan huruf i, dan dhammah (__ُ_) dilambangkan dengan huruf 

u. 

D. Vokal Panjang 

Bunyi panjang a dilambangkan dengan ā, seperti kata قال (qā la), 

bunyi panjang i dilambangkan dengan ī seperti  kataقيل (qīla), dan 

bunyi panjang u dilambangkan dengan ū seperti kataيقىل (yaqūlu). 

E. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai ًالز هيل ditulis az-Zuhailī 

2. Fathah + wawu ditulis au الدولةditulis ad-Daulah 

F. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan 

terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki kata aslinya. 

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh: يه بدا

 .Bidāyah al-Mujtahidالمجتهد 

G. Hamzah 

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi 

vokal yang mengiringinya. Seperti ditulis ِاَّنinna. 

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang 

apostrof (’), sepertiشيًءditulis syaiun.  

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis 

sesuai dengan bunyi vokalnya. seperti زبائب  ditulis rabā’ib. 
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4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis 

dengan lambang apostrof (’), seperti تأخر وّن ditulis ta’khuźūna. 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al. Seperti الجالل ditulis 

al-jalāl 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf “i" diganti dengan huruf 

syamsiyyah yang bersangkutan. Seperti السحمن ditulis ar-

rahman 

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut 

penulisannya. Seperti : 

 ditulis żawi al-furūdh ذوي الفسوض

 ditulis ahlu as-sunnah اهل السنة
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