
i 
 

“PESAN DAKWAH GERAKAN HERBALIS MUDA DI KOTA 

MATARAM DALAM PRAKTIK THIBBUN NABAWI”  

 

 

 

 

 

 

 

 

oleh 
Nila Rizki Amalia 
NIM 160301005 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM 

MATARAM 

2020 

  



ii 
 

PESAN DAKWAH GERAKAN HERBALIS MUDA DI KOTA MATARAM 

DALAM PRAKTIK THIBBUN NABAWI  

Skripsi 

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi 

persyaratan mencapai gelar Serjana Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oleh 
Nila Rizki Amalia 
NIM 160301005 

 

 

 

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM 

MATARAM 

2020 



iii 
 

  



iv 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi oleh: Nila Rizki Amalia, NIM: 160301005 dengan judul “Pesan Dakwah 

Gerakan Herbalis Muda di Kota Mataram dalam Praktik Thibbun Nabawi” telah 

memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.  

 

              Disetujui pada tanggal: 21 Juli 2020 

 

 

Pembimbing I,      Pembimbing II, 

 

 

Dr. H. Subhan Abdullah Acim, M.A.   H. Irfan, M.A. 
NIP. 197107102001121002     NIP. 197512312014111005 
 

 

 

 

 

                                                             

 

 

                         

  



vi 
 

 

 

  



vii 
 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

                           

 

 “Barangsiapa yang menuntut ilmu sekedar untuk mencari 

kemenangan berdebat dengan orang-orang yang bodoh atau untuk 

membanggakan diri kepada para ulama atau memalingkan perhatian 

orang-orang kepadanya, maka dipersilahkan bagi orang tersebut untuk 

memesan tempat tinggalnya kelak di neraka”. (At-Tirmidzi)1 
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PESAN DAKWAH GERAKAN HERBALIS MUDA DI KOTA MATARAM 
DALAM PRAKTIK THIBBUN NABAWI  

 
Oleh: 

Nila Rizki Amalia 
NIM 160301005 

 

ABSTRAK 

 Penyakit atau gangguan kesehatan itu disebabkan oleh gaya hidup yang 
tidak seimbang seperti, makan yang tidak teratur dan kurang kesadaran akan 
pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Thibbun Nabawi mengajak kita untuk 
kembali ke esensi ajaran Rasulullah tentang menjaga kesehatan dan mengobati 
penyakit. Yang bisa dikatakan pengobatan yang tidak melanggar unsur-unsur 
syar‟i yang tidak membahayakan tubuh. Karna sejatinya banyak makanan yang 
halal namun belum tentu thoyyib atau baik untuk tubuh. Penelitian dengan judul, 
“Pesan Dakwah Gerakan Herbalis Muda di Kota Mataram dalam Praktik Thibbun 
Nabawi”, memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana metode dakwah Gerakan 
Herbalis Muda di kota Mataram dalam praktik Thibbun Nabawi, dan apa pesan 
dakwah Gerakan Herbalis Muda di Kota Mataram dalam Praktik Thibbun 
Nabawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode atau cara Gerakan 
Herbalis Muda dalam mengemas pesan dakwah yang terkandung dalam praktik 
Thibbun Nabawi, dan mengetahui pesan dakwah yang terkandung dalam praktik 
Thibbun Nabawi oleh Gerakan Herbalis Muda di Kota Mataram.  
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang 
memfokuskan meneliti pada observasi dan suasana alamiah. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Adapun sumber pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. 
Data akan dianalisa dengan metode deskriptif naratif. Landasan teori yang 
digunakan adalah teori komunikasi seperti teori jarum suntik, teori persuasi, dan 
teori dakwah.  
 Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 
cara atau metode yang digunakan Gerakan Herbalis Muda dalam menyampaikan 
dakwahnya melalui Thibbun Nabawi yaitu menggunakan metode bil-lisan 
(dakwah menggunakan ucapan atau perkataan) dan metode bil-hal (dakwah 
dengan perbuatan langsung atau perbuatan nyata).   
 
Kata Kunci: Thibbun Nabawi, Dakwah, Pesan, Praktik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan 

teknologi modern yang super canggih, kehidupan manusia semakin 

sejahtera dan bahagia menikmati kemewahan dunia yang tidak terbatas. 

Akan tetapi penyakit masih merajalela di zaman sekarang ini. 

  Penyakit atau gangguan kesehatan itu disebabkan oleh gaya hidup 

yang tidak seimbang seperti, makan yang tidak teratur dan kurang 

kesadaran akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Faktor lainnya 

yaitu dari makanan yang kita makan banyak mengandung penyedap rasa, 

pewarna makanan, buah-buahan yang tidak sehat karna selama penanaman 

banyak diberi pupuk kimia, keadaan alam yang tidak asri dan sejuk lagi 

karna penuh polusi. Sehingga kebanyakan dari zat itu tidak sesuai dengan 

peruntukkannya maka menjadi racun dalam tubuh dan timbullah berbagai 

macam penyakit. 

  Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, seiring dengan 

meningkatnya heterogensi lingkungan masyarakat, teknologi pertanian, 

teknologi produksi makanan juga mengalami peningkatan tajam. Budaya 

konsumerisme dan materialisme menggiring manusia untuk mengonsumsi 

berbagai jenis makanan yang dianggap praktis, lezat dan penuh variasi. 

Sayangnya kebanyakan mereka tidak menyadari bahwa produksi makanan 

semacam itu seringkali terpaksa menggunakan berbagai jenis bahan kimia 
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berbahaya, seperti borax (bahan pembuat deterjen) dan formaline (bahan 

pembersih tingkat tinggi) sebagai bahan pengawet, water glass (bahan 

pembuat sabun colek) sebagai bahan pengenyal makanan seperti mie dan 

sejenisnya, bahan pewarna tekstil (untuk membuat warna lebih cerah, 

seperti roti, krupuk, dan sejenisnya) yang disinyalir bisa menyebabkan 

kanker, belum lagi berbagai bahan kimia pengemulsi, perenyah, pelezat, 

dan lain-lain yang semuanya merusak kesehatan.2 

  Banyak manusia yang tidak menyadari bahwa Allah tidak pernah 

menciptakan manusia dengan ditinggalkan begitu saja. Setiap kali penyakit 

muncul pasti Allah juga menciptakan obatnya. Hanya ada manusia yang 

mengetahuinya da nada yang tidak mengetahuinya. Kenyataan lain yang 

harus disadari oleh manusia bahwa apabila Allah secara tegas memberikan 

petunjuk pengobatan, maka petunjuk pengobatan itu sudah pasti lebih 

bersifat bernilai absolut. Dan memang demikianlah kenyataannya. Islam 

yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. bukan saja memberi petunjuk 

tentang pri kehidupan dan tata cara ibadah kepada Allah secara khusus 

yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat, tetapi juga 

memberikan banyak petunjuk praktis dan formula-formula umum yang 

dapat digunakan untuk menjaga keselamatan lahir dan batin, termasuk 

yang berkaitan dengan terapi atau pengobatan.  

  Sejatinya umat Islam menghidupkan kembali kepercayaan terhadap 

berbagai jenis obat dan pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai 

                                                 
2Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Metode Pengobatan Nabi,(Jakarta: Griya Ilmu, 2004), hlm. vii 
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metode terbaik mengatasi berbagai macam penyakit. Sebut saja madu, 

jintang hitam, kurma, dan sejenisnya. Pengobatan seperti bekam, 

akupuntur, ruqyah, pijat refleksi, dan sejenisnya.    

 Thibbun Nabawi itu merupakan segala hal yang dilakukan Nabi 

mulai dari tidur hingga bangun lagi. Baik dalam hal ibadah ataupun 

muamalah. Begitu pula dengan ibadah-ibadah lainnya, masing-masing 

memiliki mukjizat atau manfaat yang berbagai macam. Serta berbagai 

macam pengobatan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. seperti: 

Habatussauda atau jintan hitam, berbekam (Hijamah) atau Cupping 

Therapy, air zam-zam, ruqyah dengan ayat al-qur’an, zaitun, terapi 

gurah, duduk lurus dan tegak ketika makan, tenang dan tidak terburu-

buru, tidur secara teratur, menjaga pola makan, selalu bersikap optimis, 

tidak meniup tempat makan dan minum, menarik nafas ketika minum, 

posisi makan dan minum, posisi tidur, menangkal bahaya dengan kurma 

„Ajwah (kurma Nabi Saw), berobat dengan pohon pacar, olahraga, 

berobat dengan madu yang sudah jelas dijelaskan dalam al-qur’an. Allah 

Swt. berfirman dalam surat An- Nahl: ayat 69. 

           

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan 
tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut 
lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, di dalam 
terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang 
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demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi yang 
memikirkan.” (Qs. An-Nahl: 69).3 

  

 Telah terbukti bahwa madu dapat menyembuhkan berbagai macam 

penyakit, seperti menyembuhkan penyakit-penyakit kulit dengan izin 

Allah, begitu pula penyakit-penyakit mata, sebagai obat luka-luka, 

bahkan termasuk kanker, luka-luka pada telapak kaki dan tangan yang 

terkena diabetes yang oleh para dokter selalu disarankan untuk 

diamputasi, ternyata dengan izin Allah kemudian berkat khasiat madu 

bisa disembuhkan.4 

  Thibbun Nabawi mengajak kita untuk kembali ke esensi ajaran 

Rasulullah tentang menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. yang 

bisa dikatakan pengobatan yang tidak melanggar unsur-unsur syar’i 

supaya tidak menggunakan bantuan pengobatan yang digunakan oleh 

dukun-dukun atau ke tempat yang Allah murkai.  

 Ini lah hikmah dari adanya Thibbun Nabawi, supaya kita selalu 

merujuk kepada ajaran islam, karna memang segala persoalan telah 

diajarkan dalam agama islam terutama mengenai kesehatan. Pesan 

dakwahnya di sini yaitu supaya dapat menguatkan akidah dan akhlak 

kita sebagai umat Islam, menguatkan akidah dan akhlak maksudnya 

yaitu menguatkan kepercayaan kita terhadap ajaran agama Islam yang 

memang jelas bersumber dari cahaya Ilahi dan supaya kita tidak sampai 

                                                 
3 QS. al-Nahl [16]: 69. Al-Fatih, Al-Qur‟an dan Terjemahan Perkata, (Jakarta: PT. Insan Media 
Pustaka, 2012), hlm. 274.   
4 Syihab Al-Badri Yasin, Bekam Sunnah Nabi & Mukjizat Medis, (Sukoharjo:Maktabah Auladi, 
2001), hlm. 19 
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beralih ke dukun-dukun dan yang lainnya yang dapat menyekutukan 

Allah SWT. Yang dimana hal tersebut merupakan perbuatan syirik 

yang sangat dibenci oleh-Nya.  

 Dakwah berarti mengajak kepada hal yang lebih baik. Pesan 

dakwah dalam praktek pengobatan ala Nabi ini yaitu kita mengajak 

orang lain untuk bisa memilih pengobatan yang akan digunakannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Karena zaman ini banyak yang 

menggunakan pengobatan bahan-bahan kimia sedangkan bahan kimia 

itu banyak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, sedangkan 

dalam Islam melarang untuk memudharatkan diri sendiri. 

 Tentunya, pengobatan yang diajarkan oleh Nabi kita yang 

bersumber dari al-Qur’an dan hadist lebih absolut dari pada 

pengobatan-pengobatan modern saat ini, yang hanya mengandalkan 

alat-alat yang canggih yang dapat menyembuhkan dari penyakit dan 

menggunakan bahan-bahan kimia yang nantinya dapat merugikan tubuh 

kita sendiri. Sedangkan Islam melarang untuk memudharatkan diri 

sendiri. Itulah esensi dakwah dalam Thibbun Nabawi yaitu meluruskan 

dari hal yang tidak baik untuk kesehatan ke yang lebih baik lagi halal. 

 Thibbun Nabawi itu menerobos kebiasaan jahiliyah manusia atau 

masyarakat yang asal hidup, asal makan, asal minum, asal tidur, asal 

bicara, asal mikir dan asal minum obat jika sakit. Sehingga dengan 
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mengenal Thibbun Nabawi kita bisa kembali ke jalan yang benar dalam 

menjalani hidup ini, terutama dalam menjaga kesehatan .5 

B. Fokus Penelitian  

  Dari permasalahan yang terjadi selama ini di masyarakat, tentu ini 

menjadi bahan penelitian untuk mengetahui pesan-pesan dakwah yang 

terkandung dalam praktik pengobatan ala Nabi (Thibbun Nabawi) ini. 

Tidak terlepas dari konteks penelitian yang sudah dipaparkan di atas 

bahwa penelitian ini terfokus pada:  

a. Bagaimana metode dakwah Gerakan Herbalis Muda di Kota Mataram 

dalam Praktik Thibbun Nabawi ? 

b. Apa pesan dakwah Gerakan Herbalis Muda di Kota Mataram dalam 

Praktik Thibbun Nabawi ? 

C. Tujuan dan Manfaat  

1. Tujuan Penelitian  

 Dakwah itu merupakan suatu cara untuk mengajak orang lain 

kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Berangkat dari 

konteks penelitian, dan fokus dari penelitian pesan dakwah yang 

terkandung dalam praktik Thibbun Nabawi oleh Gerakan Herbalis 

Muda ini bertujuan untuk:  

a. Mengetahui metode dakwah dari Gerakan Herbalis Muda dalam 

praktik Thibbun Nabawi. 

                                                 
5Asep L, SE.I, M.HM, MBA,  wawancara, Gunung Sari, 9 November 2018    
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b. Mengetahui pesan dakwah yang terkandung dalam praktik 

pengobatan Thibbun Nabawi oleh Gerakan Herbalis Muda di Kota 

Mataram.  

2. Manfaat Penelitian  

 Dalam penelitian ini, banyak pembelajaran yang bisa diambil dari 

proses pelaksanaan praktik pengobatan ala Nabi (Thibbun Nabawi) ini. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

a. Peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai pengobatan ala 

Nabi (Thibbun Nabawi). Sedangkan, secara teoritis, hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

tentang bagaimana kinerja seorang dokter Thibbun Nabawi dalam 

menangani pasien tanpa menggunakan obat-obatan ataupun alat 

yang mengandung bahan kimia, yang memiliki dampak yang 

berbahaya tanpa disadari. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa 

menjadi masukkan untuk kita terutama sebagai umat Islam, yang 

sudah jelas Nabi kita mengajarkan cara-cara hidup sehat dengan 

menggunakan yang halal lagi thayyib (baik). Serta dapat 

menyadarkan kita akan pentingnya untuk menjaga kesehatan yang 

telah diberikan oleh Allah SWT.  

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan kepada 

Gerakan Herbalis Muda atau GHARDA ini untuk selalu 

meningkatkan kualitas lembaganya dan menguatkan dakwahnya 

melalui pengobatan ala Nabi (Thibbun Nabawi) ini. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian    

 Untuk menghindari pembahasan yang keluar dari fokus penelitian, 

maka cakupan dan batasan dalam penelitian ini hanya akan membahas 

hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian yang sudah dikemukakan 

sebelumnya yakni pesan dakwah Gerakan Herbalis Muda di Kota 

Mataram dalam Praktik Thibbun Nabawi.  

  Dalam penelitian ini, untuk menghindari perbedaan persepsi perlu 

di berikan ruang lingkup dan batasan penelitian sebagai berikut: 

a. Objek Penelitian  

 Objek penelitiannya yaitu oleh Gerakan Herbalis Muda. 

b. Subjek Penelitian  

 Subjek penelitiannya yaitu pesan dakwah dalam Thibbun Nabawi 

oleh Gerakan Herbalis Muda.  

c. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian bertempat di Kota Mataram, Nusa Tenggara 

Barat (NTB). Atau ditempat lain yang mudah dijangkau oleh 

peneliti dalam mendapatkan data. 

E. Telaah Pustaka 

 Setelah peneliti mencari dan membaca skripsi yang ada di 

perpustakaan UIN  Mataram, peneliti belum menemukan skripsi yang 

membahas tentang pesan dakwah  dalam praktik ThibbunNabawi, 

sehingga peneliti berinisiatif untuk melihat skripsi orang yang ada di 
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luar tentunya yang berkaitan dengan pesan dakwah dalam Thibbun 

Nabawi. 

 Namun yang diteliti mahasiswa sebelumnya berbeda dengan isi 

atau konten permasalahan yang peneliti teliti. Oleh karna itu, untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menjiplak karya 

orang lain. Maka peneliti mempertegas perbedaan antara masing-

masing fokus masalah yang dibahas pada skirpsi-skripsi sebelumnya 

dengan fokus masalah yang akan diteliti. 

1. Skripsi yang pertama oleh Sumiati dengan judul “Pesan Dakwah 

Melalui Pengobatan Ala Nabi Dalam Merubah Perilaku keagamaan 

Pasien di Rumah Sehat Herba (RSH) (study kasus di RSH pancuran 

kota cirebon)”. Skripsi ini membahas tentang pengobatan ala Nabi dan 

nilai-nilai dakwahnya di Rumah Sehat Herba Cirebon, dan 

memfokuskan kepada pembahasan mengenai perubahan perilaku 

keagamaan yang terjadi pada pasien setelah melakukan pengobatan ala 

Nabi di RSH cirebon.6 

2. Skripsi yang kedua oleh Muhammad Ihsan dengan judul “Pengobatan 

Ala Rasulullah saw Sebagai Pendekatan Antropologis Dalam Dakwah 

Islamiah Di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat”. Skripsi ini 

membahas masalah dakwah Islamiah yang sorotannya kepada 

                                                 
6Sumiati, “Pesan Dakwah Melalui Pengobatan Ala Nabi Dalam Merubah Perilaku keagamaan 
Pasien di Rumah Sehat Herba (RSH), (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013), hlm. 3-4 
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masyarakat-masyarakat di desa rensing kecamatan sakra barat dengan 

menggunakan atau melalui pengobatan ala Rasulullah.7 

3. Skripsi yang ketiga oleh Rika Rahim dengan judul “Praktek Thibbun 

Nabawi di Rumah Terapi Sehat Balecatur, Gamping, Sleman, 

Yogyakarta (Studi Living Hadist)”. Skripsi ini membahas masalah 

kedokteran ala Nabi memang berbeda dengan ilmu medis para dokter 

pada umumnya. Kedokteran Nabi bersifat pasti dan absolut serta 

bernilai kedokteran ilahi, berasal dari wahyu dari lentera kenabian 

serta kesempurnaan intelegensi. Secara khusus Thibbun Nabawi tidak 

ada dalam hadits, hanya dapat diartikan apa-apa yang dilakukan atau 

disarankan oleh Nabi dalam mengobati penyakit fisik maupun non 

fisik. Dalam praktek pengobatan yang berlandasan pada al-qur’an dan 

hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam skripsi ini memiliki tujuan 

untuk memberikan kesadaran bagi umat islam agar meyakini bahwa 

syariat yang beliau bawa akan selalu relevan sepanjang masa. Apa 

yang beliau contohkan dalam tindakan sehari-hari ataupun ucapannya 

selalu mengandung hikmah-hikmah tersendiri, termasuk hikmah 

kesehatan.8 

 Skripsi yang disebutkan di atas sebelumnya memfokuskan 

pembahasannya mengenai pentingnya mengobati dan mencegah 

penyakit menggunakan metode Thibbun Nabawi dan merubah pola 

                                                 
7 Muhammad Ihsan, “Pengobatan Ala Rasulullah saw Sebagai Pendekatan Antropologis Dalam 
Dakwah Islamiah Di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat, (IAIH NW Pancor, 2016), hlm. 152 
8Rika Rahim, ”Praktek Thibbun Nabawi di Rumah Terapi Sehat Balecatur, Gamping, Sleman, 
Yogyakarta”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 9 



11 
 

 

hidup dan pola pikir masyarakat mengenai pengobatan ala Nabi ini.   

Sedangkan skripsi yang penulis susun ini, selain bertujuan untuk 

mensyiarkan Thibbun Nabawi dan merubah pola hidup masyarakat 

yang lebih baik sesuai tuntunan syariat Islam, skripsi ini juga 

memfokuskan membahas mengenai pentingnya mengedepankan tauhid 

dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan. Serta mengajak dan 

mendidik para kader untuk bisa menjadi pribadi tangguh dan mandiri, 

yaitu membentuk orang-orang yang wajib mempunyai mentalitas yang 

kuat dalam bekerja dan merawat pasien, membina dan mencetak 

herbalis cerdas berjiwa leadership. Skripsi ini juga menjelaskan kepada 

masyarakat bahwa praktik pengobatan ala Nabi bukan hanya sekedar 

praktik pengobatan semata, akan tetapi juga merupakan salah satu 

sarana dalam berdakwah yaitu menyebarkan syariat Islam dalam ranah 

Thibbun Nabawi.         

F. Kerangka Teori 

a. Pesan 

 Pesan adalah suatu isi atau inti dari komunikasi yang berlangsung. 

Pesan terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pesan verbal 

Pesan verbal yaitu penyampaiannya menggunakan kata-kata, dan 

dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa yang 

didengarnya.  
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2. Pesan non-verbal  

Pesan non-verbal jenis pesan yang penyampaiannya tidak 

menggunakan kata-kata secara langsung, dan dapat dipahami 

isinya oleh penerima berdasarkan gerak-gerik, tingkah laku, mimik 

wajah, atau ekspresi muka pengirim pesan. Pada pesan non-verbal 

mengandalkan indra penglihatan sebagai penangkap stimulus yang 

timbul. 

 Pesan itu hendaknya dirancang dan disampaikan sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud, pesan 

hendaknya menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman 

yang sama antara sumber dan sasaran sehingga sama-sama dapat 

dimengerti, pesan hendaknya membangkitkan kebutuhan pribadi pihak 

sasaran dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh 

kebutuhannya itu, pesan hendaknya menyarankan suatu jalan untuk 

memperoleh kebutuhan yang layak untuk memberikan tanggapan yang 

dikehendaki.9 

b. Dakwah  

 Hamzah Ya’kub, mendefinisikan bahwa “Dakwah itu mengajak 
manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk 
Allah Swt. dan Rasul-Nya.” Adapun Syaikh Ali Mafudz, 
mendefinisikan:  

  

                                                 
9 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek,(Bandung:Remaja Rosdakarya, 
1984), hlm. 157 



13 
 

 

“Dakwah berarti mendorong menusia untuk melakukan kebaikan dan 
mengikuti petunjuk serta memerintah mereka berbuat ma’ruf, dan 
mencegah dari perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebaikan 
di dunia dan akhirat”.10     
 
 Dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik dan yang 

lebih baik. Dakwah mengandung ide tentang progresivitas, baik dalam 

mewujudkan tujuan dakwah tersebut. Dengan begitu dalam dakwah 

terdapat suatu ide dinamis, sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan tuntunan ruang dan waktu. Sementara itu, dakwah 

dalam prakteknya merupakan kegiatan untuk mentransformasikan 

nilai-nilai agama yang mempunyai arti penting dan berperan langsung 

dalam pembentukan persepsi umat tentang berbagai nilai kehidupan.11 

 Secara normatif, al-qur’an telah memberikan petunjuk tentang 

penempatan dakwah dalam kerangka peran dan proses. Surat ke-33 

(Al-Ahzab) ayat 45-46, antara lain menjelaskan fungsi-fungsi yang 

seharusnya diperankan oleh dakwah:  

  

           

“Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan 
pembawa kabar gembiradan pemberi peringatan, dan untuk menjadi 
penyeru agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang 
meneranginya.”12  
 

                                                 
10 Syekh Ali Mahfudz, Hidayatul Mursyidin, Terj. Chadijah Nasution, (Yogyakarta: Usaha 
Penerbitan Tiga A, 1970), hlm. 17 
11 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.17 
12 QS. al-Ahzab [33]: 45-46. Al-Fatih, Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata, (Jakarta: PT. Insan 
Media Pustaka, 2012), hlm. 424. 
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 Dinamika sejarah berlangsung mengikuti zaman manusia, sejak 

Nabi Muhammad menerima pesan-pesan wahyu untuk menegakkan 

amar a‟ruf nahi munkar, dakwah senantiasa menjadi pilihan yang 

dikedepankan, karna fungsi dan statusnya yang sejalan dengan pesan-

pesan tersebut. Bahkan, jauh sebelum era kerasulan Muhammad, sejak 

Adam menginjakkan kakinya di muka bumi ini, seluruh utusan-Nya 

berperan mengemban tugas yang sama, yaitu menegakkan kebajikan 

sekaligus menghapuskan kebatilan.13 

 Teori dakwah disini adalah lebih condong menggunakan dakwah 

bil hal atau dakwah dengan perbuatan langsung, karna hal itulah yang 

paling cepat dan berpengaruh besar terhadap diri seorang mad‟u.  

c. Komunikasi 

 Bernarld Berelson dan Gery A Steiner, mendefinisikan 
“komunikasi adalah suatu proses transmisi informasi gagasan, emosi, 
keterampilan dan sebalinya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-
kata, gambar, serta grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses 
transmisi itulah yang disebut komunikasi.”14 
 
 Secara sederhana, dapat diartikan bahwa komunikasi sebagai 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan 

melalui media yang menimbulkan akibat tertentu. Dalam 

pelaksanaannya komunikasi dapat dilakukan secara primer (langsung) 

maupun secara sekunder (tidak langsung).15 

Teori komunikasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

                                                 
13 Asep Saeful Muhtadi dkk, Metode Penelitian Dakwah,(Bandung:Pustaka Setia, 2003), hlm.15-
17 
14 Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014. 
Hlm. 68.   
15 Ibid, hlm. 4-7 
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a. Teori Peluru atau Jarum Suntik 

 Teori ini mengatakan bahwa rakyat benar-benar rentan 

terhadap pesan-pesan komunikasi massa. Ia menyebutnya bahwa 

apabila pesan “tepat sasaran”, ia akan mendapatkan efek yang 

diinginkan. Sebuah pesan komunikasi tidak memiiki efek yang 

sama pada masing-masing orang, dampak pada seseorang 

tergantung pada beberapa hal, termasuk karakteristik kepribadian 

seseorang dan beragam aspek situasi dan konteks.16 

b. Teori Persuasi 

 Persuasi didefinisikan sebagai “perubahan sikap akibat 

paparan informasi dari orang lain”. Konsep lain yang terkait erat 

degan sikap adalah keyakinan, atau pernyataan-pernyataan yang 

dianggap benar oleh seseorang. Seorang pria yang yakin bahwa 

rokok bisa menyebabkan kanker paru-paru mungkin akan menolak 

untuk merokok.17 

 Dasar komunikasi versi Islam berbeda 180% dengan dasar 

komunikasi versi barat. Teori Islam mengajarkan untuk hifdzul lisan 

(menahan atau menjaga lisan), sedangkan teori barat mengajarkan 

untuk banyak bicara atau banyak menyampaikan pesan.  

 Hifdzul lisan itu bukan diam, melainkan menahan dari berbicara 

yang tidak sesuai syari’at (al-Qur’an dan sunnah) dan tidak 

diperlakukan oleh orang yang mendengar sehingga menyebabkan 
                                                 
16 Werner J. Severin, dkk, Teori Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terapan di alam Media Massa, 
(Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 146 
17 Ibid, hlm. 177 
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orang berhati-hati dalam berbicara, tidak boleh semaunya. Dari Abu 

Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:    

         

“barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka 

hendaklah ia berkata baik atau diam.”(HR. Bukhari dan Muslim).18 

 

d. Kesehatan  

 Kesehatan yaitu merupakan sebuah kondisi yang stabil atau umum 

dalam sistem koordinasi badan dan jiwa raga manusia atau mahluk 

hidup lainnya pada rata-rata normal. Berkaitan dengan badan 

kesehatan tersebut sering dijuluki sebagai kesehan jasmani yaitu jika 

koordinasi organ-organ tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya 

dengan keadaan yang stabil atau normal. Sementara kesehatan rohani 

merupakan kesehatan jiwa manusia atau makhluk hidup yang memiliki 

akal dan pikiran, apalagi seorang tersebut memiliki koordinasi pikiran 

dan hati yang tenang sekaligus nyaman pada saat itu. 

 Manusia adalah manusia seutuhnya jika ia berada dalam keadaan 

sehat. Penyakit yang diderita akan menjadikan seseorang kurang 

maksimal dalam berusaha. Henri Amiel, seorang penulis dan filosof 

Swiss mengatakan, “kesehatan adalah awal dari semua kebebasan, dan 

kebahagiaan memberi kita energi sebagai dasar kesehatan.” Robert 

                                                 
18 Thorik Gunara, Komunikasi Rasulullah, (Bandung:Simbiosa Rekatama Media,2009), hlm. 3 
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Burton juga mengatakan,”kesehatan tentu saja adalah suatu hal 

berharga. Untuk memulihkan dan menjaganya, kita mengalami 

berbagai kesengsaraan, meminum obat dan jamu yang pahit, sehingga 

memberikan barang-barang bagus kita. Mengembalikan kembali 

seseorang kepada kesehatannya, akan menghabiskan banyak biaya.”19 

e. Thibbun Nabawi 

 Thibbun Nabawi adalah metode pengobatan Nabi yang meliputi 

penggunakan tumbuh-tumbuhan alami (herbal) yang ditunjukkan oleh 

Rasulullah kepada para sahabatnya. Beliau juga menyebutkan 

khasiatnya secara umum dengan mengambil petunjuk cahaya nabawi, 

karna Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu dari dirinya sendiri.20 

                

 “ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 

 (kepadanya).”(An-Najm:4).21 

 Thibbun Nabawi secara sederhana dapat dipahami sebagai cara 

pengobatan ala Nabi Muhammad SAW, yaitu menggunakan terapi 

alami dan pendekatan spiritual sebagaimana diajarkan oleh al-qur’an 

dan sunnah. Jika ditelisik dari akar sejarahnya, istilah “Thibbun 

Nabawi sebenernya tidak dikenal pada masa kerasulan. Penggunaan 

istilah tersebut baru familiar pada abad ke-13 oleh Ibnu Qayyim Al-

                                                 
19 Didik Andriawan, Rahasia Hidup Sehat ala Nabi Saw, (Solo:Al-Fath Publishing,2015), hlm. 19   
20 Abdul Basyith As-Sayyid,Herba Nabawi  Khasiat Tumbuhan yang Pernah Disebutkan Nabi, 
(Solo:Aqwamedika,2009), hlm. 29 
21 QS. an-Najm [53]: 4. Al-Fatih, Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata, (Jakarta: PT. Insan Media 
Pustaka, 2012), hlm. 526. 
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Jauziyyah dalam kitabnya Zaadul Ma’ad. Dalam bahasa Arab, “thibb” 

berasal dari thabba-yathubbu-tabban yang bermakna kemahiran, 

memperbaiki, mengobati.  

 Menurut Ibnu Qayyim, istilah “Thibb” bermakna ilmu untuk 

mengetahui kondisi tubuh manusia dari aspek kesehatan, baik untuk 

memelihara kesehatan maupun mengobatinya. Metode pengobatannya 

tidak seperti pengobatan yang dilakukan dokter. Prinsip dari Thibbun 

Nabawi bersifat qath‟i yang bersumber dari wahyu kenabian dan 

kesempurnaan akal. Sementara pengobatan lain secara umum hanya 

berlandaskan perkiraan, dugaan, dan percobaan.22 

 Ibnu Qayyim juga mengatakan, bahwa kemanjuran metode 
“Thibbun Nabawi” akan dirasakan manfaatnya jika menerima dan 
meyakini Allah akan memberikan kesembuhan baginya. Sehingga 
pengobatannya hanya cocok bagi jiwa yang baik sebagaimana 
pengobatan dengan al-qur’an yang tak cocok kecuali bagi jiwa yang 
baik dan hati yang hidup.  
 
 Secara garis besar, Ibnu Qayyim membagi tiga jenis pengobatan 

Nabi, yakni pengobatan dengan menggunakan obat-obatan alami 

(natural), pengobatan dengan menggunakan obat-obatan Illahiyah 

(petunjuk ketuhanan), serta pengobatan dengan menggabungkan kedua 

unsur tersebut. 

 Metode pengobatan Nabi Muhammad ini datang sebagai 

penyempurna syari’at beliau, dan juga dimaksudkan untuk selainnya, 

maksudnya: sekiranya ia hanya digunakan ketika diperlukan saja. 

Ketika sudah dirasa cukup maka tujuan dan khasiatnya dipalingkan 

                                                 
22Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Metode Pengobatan Nabi,(jakarta: Griya Ilmu, 2004), hlm. 13 
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kearah terapi hati, menjaga kesehatannya, dan menepis penyakitnya. 

Itulah tujuan pertama dan utamanya. Perbaikan fisik tanpa perbaikan 

hati itu tidak ada manfaatnya, kerusakan tubuh secara fisik terapi 

diiringi dengan perbaikan hati akan mampu meminimalisasi secara 

optimal mudharat yang ditimbulkan. Mudharat yang muncul hanyalah 

mudharat yang akan tereliminasi oleh manfaat terus-menerusdan 

sempurna yang dihasilkan.23 

 Dengan pendekatan Thibbun Nabawi, masyarakat mudah untuk 

kita masuk dalam dakwah. Apa yang kami tawarkan memang benar-

benar dibutuhkan, sehingga mudah untuk diarahkan, khusunya dari 

aspek akidahnya, dan juga akhlaknya. Mereka yang datang bukan 

hanya untuk kepentingan kesehatan fisik, tetapi juga mental spiritual. 

 Pendekatan Thibbun Nabawi juga bisa mendekatkan umat kepada 

al-qur’an dan hadits agar lebih digali dan dikaji terus. Al-qur’an bisa 

dijadikan syifa atau obat bagi orang-orang yang mengimaninya. 

Sehingga pesan-pesan yang disampaikan mudah untuk dicerna oleh 

umat.  

f. Organisasi  

 Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah 

bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan 

sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan 

                                                 
23 Sya’ban Ahmad Salim, Ensiklopedi Pengobatan Islam, (Solo:Pustaka Arafah,2012), hlm. 412 
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sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang 

dignakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.24    

G. Metodelogi Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif 

deskriptif.  Jenis metode ini memfokuskan meneliti pada observasi dan 

suasana alamiah. Dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan, 

bertindak sebagai pengamat. Mengamati gejala, dan mencatatnya 

dalam buku observasi untuk mendeskripsikan suatu peristiwa, perilaku 

orang, atau keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam 

dalam bentuk narasi.25 

 Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa pendekatan 

penelitian, salah satunya studi kasus. Yang merupakan suatu proses 

pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, 

holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, latar sosial, atau 

kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta 

banyak sumber  informasi untuk memahami secara efektif bagaimana 

orang, kejadian, latar alami itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan 

konteksnya.26 

 

 

                                                 
24 Muchlisin Riadi, “Pengertian, Unsur, dan Bentuk Teori Organisasi”, dalam kajia pustaka.com, 
diakses tanggal 29 Juli 2020, pukul 09.47.    
25Asep Saiful Muhtadi, Metode Penelitian Dakwah, (Bandung:Pustaka Setia,2003), hlm. 25 
26 Ibid.  
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2. Tempat dan Waktu Penelitian  

 Tempat penelitian dilakukan di kota Mataram, Nusa Tenggara 

Barat. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai maret sampai april 

2019. 

3. Subjek dan Penelitian   

 Subjek penelitian ini adalah Pesan Dakwah Gerakan Herbalis 

Muda di Kota Mataram dalam Praktik Thibbun Nabawi. Sedangkan  

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah orang-orang atau 

anggota yang ada di GHARDA, unsur informan terdiri atas pengawas 

atau dosen-dosen yang ada di GHARDA, masyarakat kota mataram, 

anggota GHARDA, serta pasien yang telah ditangani oleh anggota dari 

Gerakan Heralis Muda tersebut. 

4. Teknik Mendapatkan Informasi  

a. Purposive sampling  

Yaitu menentukan subjek atau objek sesuai tujuan.27 Peneliti 

memilih subjek atau objek sebagai unit analisis tersebut 

berdasarkan kebutuhannya, dan menganggap bahwa  unit analisis 

tersebut representatif atau tepat yang digunakannya. 

b. Snowball sampling 

Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara 

berantai, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya 

                                                 
27Ibid. hlm. 27 
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kecil kemudian membesar28. Dalam penentuan sampel, pertama-

tama peneliti memilih satu atau dua orang, tetapi karna dengan 

orang pertama ini data dirasa belum lengkap, maka peneliti 

mencari orang lain yang dipandang lebih tau dan dapat melengkapi 

data yang diberikan oleh orang sebelumnya. Begitu seterusnya, 

sehingga jumlah sampel semakin banyak. Pada tingkat 

operasionalnya melalui teknik sampling ini, responden juga relevan 

di interview, diminta untuk menyebutkan responden lainnya.     

c. Triangulasi 

Peneliti menggunakan triangulasi yaitu dengan cara mengecek 

kebenaransuatudata dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

waktu.29 Sehingga ada namanya triangulasi dari sumber atau 

informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi 

waktu. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Supaya dapat memperoleh data penelitian yang luas serta mendalam, 

maka upaya yang dilakukan melalui: 

a. Metode Observasi  

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi atau 

penelitian secara langsung ke lapangan, yakni mengadakan 

pengamatan dengan menggunakan panca indra.30 Seperti 

mengamati setiap kegiatan yang dilakukan dan tujuan diadakannya 
                                                 
28Ibid.  
29Ibid., hlm. 27  
30Ibid., hlm. 29  
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kegiatan tersebut, dan mengamati keaktifan dari setiap anggota, 

dan lain sebagainya. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan komunikasi secara langsung atau pun 

secara tidak langsung yang bertujuan mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Wawancara yang dilakukan adalah melalui wawancara 

yang mendalam dengan teknik wawancara yang tidak terstruktur, 

atau secara resmi atau yang sudah direncanakan terlebih dahulu.31 

Yang diwawancara di sini adalah Rektor dari Lembaga Pelatihan 

Herbalis Indonesia (LPHI) dan Gerakan Herbalis Muda 

(GHARDA) itu sendiri, kemudian Ketua Gerakan Herbalis Muda 

(GHARDA) Nusa Tenggara Barat, anggota dari Gerakan Herbalis 

Muda (GHARDA), dan Dosen atau Pembina dari Gerakan Herbalis 

Muda (GHARDA) Kota Mataram.      

c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen 

yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain, dan salah satu 

cara peneliti untuk mendapat gambaran melalui suatu media 

tertulis dan dokumen lainnya. Peneliti mengumpulkan data dari 

dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh 

catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti: 

                                                 
31Ibid., hlm 29 



24 
 

 

gambaran umum lembaga, struktur organisasi Gerakan Herbalis 

Muda (GHARDA), keadaan anggota maupaun pembina, catatan-

catatan penting, foto-foto dan sebagainya.32 

H. Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif naratif. Teknis ini menurut Miles dan Hubermen diterapkan 

melalui tiga alur, yaitu: 

 
      Gambar 1.1  
         Teknik Analisis Data   
1. Reduksi data  

Data yang diperoleh oleh peneliti akan ditulis dalam bentuk 

laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun 

berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-

hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.33 

2. Penyajian data 

Penyajian data di sini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Peneliti di sini menggunakan penyajian data dalam bentuk teks 

                                                 
32Sahidin, “Metode Penelitian”, dalam eprints.walisongo.ac.id, diakses tanggal 03 Maret 2020, 
pukul 12.03.   
33Mey Kurniawan, “Analisis Data Kualitatif Milesdan Hubermen”, dalam 
https://www.kompasiana.com/artikel, diakses tanggal 03 Maret 2020, pukul 12.18. 

https://www.kompasiana.com/artikel
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naratif, supaya dapat memudahkan dalam memahami apa yang 

terjadi, juga untuk merencanakankerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah peneliti pahami.34 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Menyimpulkan informasi yang benar, kesimpulan awal yang 

diambil peneliti masih bersifat sementara,dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.35 Kesimpuan yang akan diambil 

peneliti disini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karna seperti telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah yang ada 

dalam pembahasan ini masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

I. Keabsahan Data   

Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data melalui: 

 
       Gambar 1.2 
    Keabsahan Data 

                                                 
34Ibid.  
35Ibid.  
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1. Kredibilitas (keterpercayaan) 

Peneliti di sini menggunakan kreabilitas (derajat kepercayaan) data 

diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber, baik dari hasil wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi. Karna data adalah segala-galanya dalam penelitian, 

oleh karna itu data harus benar-banar valid. 

2. Defendabilitas (kebergantungan) 

Peneliti menguji terhadap data dengan informan sebagai 

sumbernya dan teknik yang digunakan adalah yang dapat 

membuktikan apakah hal tersebut menunjukkan rasionalitas atau 

tidak. Di sini peneliti menguji keabsahan data dengan mengaudit 

keseluruhan proses penelitian. 

3. Konfirmabilitas (kepastian) 

Konfirmabilitas atau kepastian data yaitu data yag diperoleh dapat 

dilacak benenarannya dan sumber informannya jelas, bisa melalui 

member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, 

pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau 

tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi. Di sini peneliti 

melaporkan hasil penelitian karna telah melakukan serangkaian 

kegiatan penelitian di lapangan.36 

 

                                                 
36Johan Cendono, “Keabsahan Data Instrumen Penelitian”, dalam 
https://metopenkomp.blogspot.com, diakses tanggal 03 Maret 2020, pukul 12.44.  

https://metopenkomp.blogspot.com/


27 
 

 

4. Transferabilitas (keteralihan) 

Maksudnya, transperabilitas ini berkenaan dengan derajat akurasi 

apakah hasil penelitian dapat digenerasikan atau diterapkan pada 

populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial 

yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Peneliti akan 

membuat laporan yang baik agar terbaca dan memberikan 

informasi yang lengkap, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya 

supaya dapat diterapkan kembali.37 

J. Sistematika Pembahasan 

 Sistem atau yang dikenal dengan susunan aturan dalam kamus 

Besar Bahasa Indonesia, diantaranya:  

 Bab I pendahuluan, terdiri dari: pemaparan, berikut penjelasan 

diantaranya terdiri dari, Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran atau Kerangka Teori, Medote 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan pedoman untuk penelitian 

lebih lanjut. 

 Bab II berisi gambaran umum tentang organisasi dakwah yang 

terjun melalui Thibbun Nabawi (pengobatan ala Nabi SAW) ini, yaitu 

Gerakan Herbalis Muda yang disingkat dengan GHARDA ini, terdiri 

dari: 

Mendeskripsikan GHARDA (meliputi: sejarah, visi dan misi, lambang 

dan logo, lokasi, fasilitas, dan prospek bisnis), keadaan pengurus dan 

                                                 
37 Ibid.  
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pasien, model terapi atau pengobatan yang dilakukan oleh Gerakan 

Herbalis Muda. 

 Bab III berisi tentang pesan dakwah melalui pengobatan nabi, 

terdiri dari: Metode pengobatan ala nabi (meliputi: landasan adanya 

organisasi dakwah yang terjun melalui pengobatan ala nabi), pesan 

dakwah yang terkandung dalam pengobatan ala Nabi yang dilakukan 

oleh Gerakan Herbalis Muda (meliputi: implementasi metode 

pengobatan ala nabi, dan nilai-nilai dakwah yang ada di dalamnya). 

Hambatan yang diperoleh di GHARDA dalam menyampaikan dakwah 

melalui Thibbun Nabawi. 
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BAB II 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN 

A. GAMBARAN UMUM GERAKAN HERBALIS MUDA (GHARDA) 

NTB 

1. Sejarah Munculnya Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) 

 Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) adalah sebuah organisasi 

Islam yang berdiri pada tahun 2017 bertepatan dengan adanya acara 

Jambore Herbalis yang dimana itu termasuk dari kegiatan yang 

diadakan oleh Pasukan Khusus dari herbalis senior. Kegiatan itu 

diadakan di pantai Filla Hantu, kemudian para herbalis senior diuji 

kekuatan mental dan fisiknya oleh Jendral Asep L selaku rektor LPHI 

(Lembaga Pelatihan Herbalis Indonesia). Dengan cara menyelam 

beberapa kali di laut Filla Hantu untuk mencari jati diri dan arti dari 

sebuah kehidupan walau pada saat itu lautnya dipenuhi dengan lintah. 

Semangat yang ada pada diri herbalis senior sangat luar biasa, tidak 

kalah dengan usia mereka pada saat itu. Kemudian, dari sana lah mulai 

terbentuknya Gerakan Herbalis Muda (GHARDA NTB).38 

 GHARDA termasuk organisasi yang anggotanya dari kalangan 

umum yang di dalamnya terdapat anggota baik dari kalangan siswa, 

mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga, bapak-bapak dan ibu-ibu 

yang sudah lanjut usia sekalipun. Saat ini anggota GHARDA 

berjumlah 64 orang. 

                                                 
38Arifuddin ketua GHARDA NTB, wawancara, Kampus UIN Mataram, 30 Januari 2020. 
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 Gerakan Herbalis Muda (GHARDA). Yang dimaksud dengan 

Gerakan di sini adalah suatu himbauan atau upaya mengajak kaum 

muslim untuk kembali ke Fitrah, yaitu kembali kepada Allah dan Nabi 

dalam mencari jalan kesembuhan dan pencegahan penyakit. Herbalis 

adalah seseorang yang belajar keilmuan tentang Herbal dan Skill 

dalam merawat pasien yang berbasis Back to Nature and Back to 

Thibbun Nabawi. Sedangkan kata Muda itu diartikan bukan muda usia, 

melainkan suatu harapan supaya selalu muda jiwanya, hatinya, 

pikirannya, akalnya, geraknya sehingga tidak pernah mengenal kata 

lelah dan terus melangkah untuk menancapkan panji-panji Thibbun 

Nabawi di Nusantara dengan niat dan mental action sampai menuju 

kejayaan.   

 Jadi, esensi Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) yaitu 

memperbaiki pola hidup diri sendiri, keluarga dan selanjutnya 

mengajak pasien berubah dan mensyiarkan Thibbun Nabawi sebagai 

solusi terbaik dalam mengobatan maupun mencegahan penyakit.39 

 Janji Setia Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) yaitu, takwa 

kepada Allah SWT, siap siaga dalam menjalankan tugas, siap amanah, 

jujur dan bertanggung jawab, siap menjalankan iqab dengan jiwa 

kesantria, siap makan dan minum yang serba halal dan thoyyib, siap 

                                                 
39Arifuddin ketua GHARDA NTB, wawancara, Kampus UIN Mataram, 30 Januari 2020. 
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memperbaiki diri dan menjaga adab, siap berjuang bersama di Thibbun 

Nabawi, siap menjaga nama baik GHARDA dimana saja. 40 

2. Visi dan Misi Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) 

 Visi Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) adalah tujuan yang 

hendak dicapai atau kondisi yang ingin diwujudkan Gerakan Herbalis 

Muda (GHARDA). Visi Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) 

dijelaskan dengan, 

“Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) adalah wadah untuk membentuk 

orang-orang yang wajid mempunyai mentalitas yang kuat dalam 

bekerja dan merawat pasien, menjalin ukhuwah Islamiyah antar 

anggota, membina dan mencetak herbalis cerdas berjiwa leadership”.41 

 Misi Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) adalah pernyataan 

eksistensi dan alasan keberadaan Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) 

sebagai perincian atas Visi Gerakan Herbalis Muda (GHARDA), 

adapun misi Gerakan Herbalis Muda(GHARDA) yaitu:   

a. Herbalis GHARDA (Gerakan Herbalis Muda) wajib 

mengedepankan ketakwaan kepada Allah SWT.  

b. Tidak mudah goyah dan selalu siap sedia dalam menjalankan 

amanah dakwah melalui Thibbun Nabawi. 

                                                 
40Ibid.   
41Asep L,GHARDA (Gerakan Herbalis Muda), (Bali: Pustaka Setia,2018), hlm. 3 
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c. Herbalis GHARDA (Gerakan Herbalis Muda) wajib 

mengedepankan keilmuan dan rasa (hati) saat merawat berbagai 

keluhan sakit pasien baik jasmani maupun ruhani. 

d. Menjadi insan yang berguna antar sesama dan memiliki hati dan 

akhlak yang terpuji.     

e. Menghindari sifat cengeng, manja, mengeluh dalam berjuang karna 

herbalis sejati selalu belajar untuk mandiri dimanapun berada.42 

3. Struktur Pengurus GHARDA Periode 2017-2020 

Nama-nama pengurus GHARDA NTB periode 2017-2020 

Dewan Penasehat  : Fikriadi, S.Pd 

Ketua Umum  : Arifuddin, S.Pd 

Wakil Ketua   : Siti Maemunah 

Sekertaris    : Hani Aprilia 

Bendahara   : Anggi 

Departemen Kaderisasi  

 Ketua   : Ria 

 Anggota  : Faizah, Pini, Wilda, Yani. 

Departemen Media 

 Ketua   : Alam 

 Anggota  : Fadil Hafizi, Nila Rizki, Miskah, Ida.   

Departemen Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) 

 Ketua   : Ayda 

                                                 
42Arifuddin ketua GHARDA NTB, wawancara, Kampus UIN Mataram, 30 Januari 2020. 
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 Anggota  : Nadin, Wid, Khadijah. 

Departemen Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (PPM) 

 Ketua   : Arni 

 Anggota  : Rina, Iqbal, Aini, Ety, Lily.    

4. Program Kerja GHARDA 

a. Program Kerja Pengkaderan dengan mengadakan Jambore 

Herbalis  

1. Pengkaderan adalah penerimaan kader baru yang telah 

mendaptaftarkan diri sebagai anggota.  

2. Syura‟ atau musyawarah kerja. 

3. Liqa‟ antar kelompok yang sudah ditentukan. 

4. Kunjungan kerja Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat 

ke seluruh daerah di Pulau Lombok. 

5. Rapat internal rutin sesama ikhwan dan sesama akhowat.  

6. Menjadikan janji setia GHARDA menjadi tolak ukur dalam 

bergerak. 

7. Manajemen Reword dan Punishmen. 

b. PPM (Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat) 

Tabel 2.1 
Program Kerja Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat 

(PPM) GHARDA NTB 
No Nama 

Kegiatan 
Proker 

Deskripsi Kegiatan Penanggung 
Jawab 

1. Kajian Sosial Melakukan diskusi 
aktif masalah sosial 
terutama masalah 

Kapten Ria  
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kesehatan masyarakat. 
2. Silaturrahmi Sharing dengan 

masyarakat tentang 
masalah-masalah 
sosial yang ada pada 
masyarakat yang up to 
date, urgen dan 
prioritas di lingkup 
daerah.  

Letnan Arni 

3. BAKSOSH 
(Bakti Sosial 
Herbalis)  

Menyalurkan bantuan 
sosial secara langsung 
kepada masyarakat 
yang membutuhkan 
dalam bentuk 
pengobatan dan 
pencegahat penyakit.  

Kapten Fikri  

4. Semarak 
Ramadhan  

Melakukan santunan 
anak yatim dan duafa’ 
dan berbuka bersama 
antar anggota.  

Letnan Arif 

5.  Idul Fitri   Halal bi halal kader 
GHARDA  

Letnan Alam 

 

c. Bidang Kaderisasi 

Tabel 2.2 
Program Kerja Bidang Kaderisasi 

No. Nama 
Program 

Tujuan Sasaran Waktu 

1.  Jambore 
Herbalis  

Membentuk kader-
kader yang bermental 
dan berjiwa kuat, tidak 
manja, dan mengetahui 
arti dari sebuah 
perjuangan hidup      

Anggota 
GHARDA 
senior, 
yunior, dan 
umum. 

Setiap 
tahun 
baru (1x 
setahun)  

2. Liqa‟ Memahamkan kader 
tentang kondisi 
pergerakan yang ada di 
organisasi ini, dan 
membina kepribadian 
kader untuk terus lebih 
dekat dengan Allah 
SWT.  

Seluruh 
anggota 
GHARDA  

Setiap 
1x 
sepekan 

3. FCH (Forest 
Camp 

Melatih mental dan 
fisik kader GHARDA   

Seluruh 
anggota 

1x 
setahun  
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Herbalist) GHARDA 
dan peserta 
dari umum 

4. Silaturrahim 
Lintas 
Gerakan 

Sebagai gerakan yang 
mencakup semua 
kalangan tidak hanya 
untuk mahasiswa, 
maka jaringan yang 
harus dibuat bukan 
hanya dengan gerakan 
yang memiliki fikrah 
yang sama tetapi 
dengan elemen 
gerakan yang lain.   

Semua 
gerakan 
herbalis  

1x 
sebulan 

5. Seminar 
Nasional 
Herbalis 

Membangun 
paradigma positif 
kepada masyarakat 
terhadap Thibbun 
Nabawi 

Umum dan 
anggota 
GHARDA 

3x 
setahun  

 
 

d. Bidang Media 

Tabel 2.3 
Program Kerja Bidang Media 

No. Nama Proker Tujuan Sasaran 
1. Mendokumentasi 

setiap kegiatan  
Mengabdikan momen 
disetiap kegiatan 
GHARDA 

Semua 
kader 
GHARDA 

2. Mempublikasikan 
setiap kegiatan di 
media sosial 

Menunjukkan 
keberadaan organisasi 
GHARDA kepada 
khalayak 

Kader dan 
masyarakat  

3. Pembuatan album 
kegiatan 

Mengabdikan momen 
kegiatan selama di 
GHARDA 

Anggota 
GHARDA 

 
e. Bidang Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) 

 
Tabel 2.4 

Program Kerja Bidang Bekraf 
No. Nama Proker Tujuan Sasaran 
1. Membuat usaha-

usaha kecil untuk 
mengumpulkan 
uang kas   

Mengumpulkan uang 
kas untuk acara-acara 
yang akan diadakan 
kedepannya 

Anggota 
GHARDA 
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2. Menjual herbal-
herbal yang ada 
di GHARDA 

Mensyiarkan obat 
herbal kepada 
masyarakat banyak 

Anggota 
GHARDA 
dan 
masyarakat 

 

B. Metode Dakwah Gerakan Herbalis Muda di Kota Mataram dalam 

Praktik Thibbun Nabawi 

 Dalam penerapan metode dakwah GHARDA terhadap kader yang 
baru direkrut dan telah mengikuti JH (Jambore Herbalis) maka seorang 
kader harus mengikuti kegiatan yang telah disediakan baik itu apel siaga, 
liqa‟, agenda mabid, kulaih GHARDA, rihlah, BAKSOSH (bakti sosial 
herbalis, dan diskusi yang bersifat mingguan.Semua kegiatan ini sebagai 
sarana untuk memberdayakan kader untuk mengenal organisasi lebih jauh 
dan untuk mengenalkan bentuk-bentuk ajaran Islam untuk dijalani dalam 
kehidupan sehari-hari43. 
 Penerapan dakwah Gerakan Herbalis Muda lebih banyak 

diterapkan dalam rutinitas yang dilaksanakan setiap harinya baik itu 

kegiatan mingguan yang harus diikuti kader ataupun kegiatan bulanan, tapi 

dalam tataran praktiknya penerapan dakwah GHARDA dilakukan dalam 

program pokok yang menjadi kewajiban kader diantaranya: 

1. Pengkaderan GHARDA  

 Pengkaderan GHARDA adalah sarana kaderisasi bagi seluruh 

kader yang mengikuti organisasi GHARDA yang dilakukan secara 

berkesinambungan untuk menguji dan meningkatkan kualitas kader 

sesuai dengan indeks jati diri kader GHARDA. Adapun materi dalam 

pengkaderan ini seperti, materi mengenai kehidupan sesuai tuntunan 

syari’at Islam, pentingnya hidup sehat dengan metode Thibbun 

Nabawi, uji mental dan fisik dalam perjuangan. 

                                                 
43Ketua GHARDA NTB Arifuddin, wawancara, tugu batu Udayana, 17 Januari 2020.  



35 
 

 

2. Liqa’ (halaqoh) 

 Liqa‟ adalah sarana kaderisasi bagi seluruh kader yang mengikuti 

Jambore Herbalis yang dilakukan secara berkesinambungan untuk 

meningkatkan kualitas kader sesuai dengan indeks jati diri kader 

GHARDA. Adapun materi dalam halaqah ini sudah ditentukan 

langsung oleh Jendral Asep L selaku rektor LPHI. 

 Liqa‟ GHARDA (Gerakan Herbalis Muda) ini merupakan sarana 

yang disiapkan oleh pengurus untuk membina kader secara 

berkelanjutan, liqa‟ disebut juga sebagai halaqah yang memiliki arti 

lingkaran. Halaqah dilaksanakan sekali dalam seminggu dan kegiatan 

ini dilakukan secara berkelompok dan dibina oleh para kapten atau 

seorang murabbi. 

 Seorang murabbi dalam memandu mad‟u-nya juga memiliki buku 

panduan ataupun skill untuk membimbing kader yang akan dibinanya. 

Adapun dalam hal ini organisasi GHARDA tidak membedakan 

kelompok antar senior dan yunior, semua disatukan dan disama 

ratakan. 

 Setelah mengkaji bebrapa sumber dan melakukan observasi 

kegiatan halaqah atau liqa‟ yang dilakukan kader GHARDA dalam 

penerapan dakwahnya guna membentuk kepribadian kader. Adapun 

susunan acara halaqah secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Pembukaan yang dimulai dengan salam, shalawat, dan dibuka 

dengan ucapan basmallah. Biasanya yang memandu acara halaqah 
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adalah para kapten atau murabbi, namun terkadang juga dilakukan 

peserta halaqah secara bergiliran. Ini dimaksudkan agar peserta 

terbiasa menyampaikan gagasan sekaligus metode pembinaan 

potensi kader dalam menyampaikan dakwah.  

b. Tilawah yakni pembacaan ayat al-quran perorangan secara 

bergiliran sambil menyimak dan membenarkan bacaan satu sama 

lain bila terjadi kesalahan membaca al-quran. Pembacaan al-quran 

dilakukan setiap acara halaqah dilakukan dan pembacaan al-quran 

dilakukan secara teratur mulai dari surah Al-Fatihah sampai 

khatam (tamat), demikian dilakukan seterusnya secara berulang-

ulang sehingga sehingga segmen ini merupakan salah satu metode 

dalam membina ruhiah kader dan membiasakan kader untuk 

membaca al-qur’an. 

c. Talaqqi yakni penyampaikan materi kemudian diikuti dengan 

Tanya jawab (diskusi). Adapun materi-materi halaqah yang 

diajarkan murabbi mengacu pada apa yang telah disediakan oleh 

organisasi dan terangkum dalam buku panduan halaqah atau 

materi tarbiyah yang membahas masalah agama seperti aqidah, 

tazkiyatun nafs, al-quran, keakhwatan, kisah nabi, dan materi 

Thibbun Nabawi lainnya.44 

 Materi tarbiyah merupakan panduan berisi materi-materi 

keislaman yang dirangkum sedemikian rupa dengan dilengkapi 

                                                 
44Ibid.  
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tujuan pengajaran masing-masing.Yang dimana salah satunya agar 

peserta halaqah atau kader lebih menghayati materi yang 

disampaikan dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Dalam halaqah juga para kader mendapatkan tugas untuk 

menghafal al-qur’an mulai dari juz 30, dan disetorkan langsung 

kepada para kapten atau murabbi masing-masing. 

 Dalam penyampaian materi halaqah ini dilakukan pula oleh 

peserta halaqah secara bergiliran, baik dengan cara ditunjuk 

langsung oleh Pembina halaqah maupun dengan kesepakatan 

kelompok halaqah. Ini dimaksudkan agar kader ikut terlibat aktif 

dalam halaqah dan materi yang mereka sampaikan untuk dijalani 

dalam hidupnya karna dasar gerakan dakwah yang dibangun 

berlandas pada ayat al-qur’an. 

        

                                       

Artinya : 

 Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu 

mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Amat besar kebencian 

di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu 

kerjakan. (As-Shaf : 2-3)45.  

                                                 
45Q.S As-Shaf, [61]:2-3. Al-Fatih, Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata, (Jakarta: PT. Insan Media 
Pustaka, 2012), hlm. 551. 
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 Salah seorang peserta halaqah mengatakan sering kali apa-
apa yang dibahas dalam halaqah selaras dengan apa yang ada pada 
kehidupan kita, dan kegiatan rutin halaqah ini dapat menambah 
pengetahuan umum atau agama, dan terutama masalah pengobatan 
dengan metode Nabi. Sehingga kita merasa termotivasi untuk 
melakukan ajaran yang disampaikan dalam forum halaqah46. 
 

d. Qodhaya-rawa‟i, yakni penyampaian permasalahan-permasalahan 

atau keluhan peserta dan mencari solusi. Singkatnya sigmen ini 

merupakan momen curhat bagi peserta halaqah baik menyangkut 

aktivitas pekerjaan, kuliah, organisasi, pengalaman merawat 

pasien, keluarga dan permasalahan apapun yang menjadi unek-

unek peserta halaqah. Momen ini merupakan sarana untuk 

mempererat emosional antara peserta halaqah dan pembina 

halaqah. 

e. Pengumuman-pengumuman (intruksi, informasi, permakluman dan 

hal yang lain yang dianggap penting) baik dari organisasi maupun 

untuk internal halaqah.  

f. Khatimah, yakni penutupan acara halaqah dengan mengucapkan 

Alhamdulillah dan do’a kafaratul majlis. 

3. Penugasan   

a. Mensyiarkan Thibbun Nabawi dan Herbal47 

 Tugas yang menjadi kewajiban setiap kader adalah 

mensyiarkan Thibbun Nabawi dan herbal kepada masyarakat, 

dengan cara merawat pasien atau masyarakat dengan metode 

                                                 
46Rina senior GHARDA, wawancara, tugu batu Udayana, 17 Januari 2020.   
47Arifuddin Ketua Gerakan Herbalis Muda, wawancara, Mataram, 17 Januari 2020.  
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Thibbun Nabawi dan memahami tentang pentingnya menggunakan 

obat herbal sebagai solusi untuk penyembuhan dan pencegahan 

penyakit.   

 Para kader GHARDA biasanya diberikan tugas dalam 1 

bulan harus dapat merawat pasien dengan metode bekam dan 

terapi-terapi lain yang memang sudah diajarkan di organisasi 

GHARDA sebanyak 30 orang bagi peserta yang baru gabung di 

organisasi ini, dan berusaha untuk dapat menjual herbal dengan 

produk LPHI selama proses penugasan. 

 Dari hasil observasi penugasan-penugasan yang diberikan 

kepada kader yang baru tidak jauh lebih banyak dari tugas yang 

diberikan kepada para kader yang sudah lama. 

b. Silaturahmi Tokoh48 

 Silaturahmi tokoh adalah sarana kaderisasi bagi seluruh 

kader yang telah mengikuti Jambore Herbalis. Melalui silaturahmi 

tokoh yang telah ditentukan pengurus dan kegiatan silaturahmi ini 

dilakukan secara berkelompok minimal 1 bulan sekali.Adapun 

orang yang menjadi tokoh adalah para senior herbalis atau para 

kapten yang memang sudah sukses berjuang di organisasi 

GHARDA. 

 

 

                                                 
48Ibid. 
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c. Malam Bina Iman dan Takwa (MABIT)49 

 Mabit adalah malam bina iman dan takwa yang dilakukan 1 

kali dalam sebulan atau 2 bulan sekali bahkan 3 bulan sekali 

tergantung kondisi kader. Kegiatan ini merupakan salah satu sarana 

departemen kaderisasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas keimanan dan ukhuwah kader. MABIT ini dilakukan 2 

kelompok yaitu kelompok ikhwan (laki-laki) dan kelompok 

akhowat (perempuan). Sebagaimana yang diungkap salah satu 

kader GHARDA ketika diwawancara mengenai mabit ini ia 

mengatakan kegiatan. 

“MABIT ini sangat bagus untuk dilakukan bagi kader karna bagi 
saya pribadi MABIT dapat meningkatkan semangat juang saya di 
GHARDA.MABIT juga bisa dijadikan sebagai pencharger iman 
untuk terus berjuang untuk berdakwah melalui Thibbun Nabawi 
ini”.50 
 
 Susunan acara adalah diawali dengan pembukaan 

dilanjutkan dengan tilawah al-qur‟an, informasi perkembangan 

ataupun permasalahan yang ada di organisasi dan solusinya, curhat 

mengenai keluhan yang ada di dalam diri kader, tidur, qiamullail 

(solat malam), istigfar dan muhasabah, solat subuh dan dzikir pagi, 

dan diakhiri dengan diskusi ringan, kemudian saling berjabat 

tangan dan berpelukan saling meminta maaf satu sama lain, dan 

penutup kadang diakhiri dengan riyadhoh atau olahraga.  

                                                 
49Ibid.   
50Maemunah pengurus GHARDA, wawancara, Karang Baru, 25 Januari 2020.   
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 Keterlibatan kader secara aktif dalam organisasi akan 
mempengaruhi perilakunya, karna perilaku yang ditampakkan oleh 
senior atau yang para pengurus mencerminkan kekhasan Islam 
sehingga dengan aktifnya kader bergaul dengan GHARDA yang 
lain terutama para pengurus akan banyak belajar dan diperingati 
senior karna para senior sudah diwajibkan untuk melakukan 
dakwah fardiyah atau dengan kata lain para pengurus adalah 
sebagai penggerak baik dalam organisasi dan memberikan contoh 
yang baik pada kader yang baru51.  
 

C. Pesan  Dakwah Gerakan Herbalis Muda di Kota Mataram dalam 

Praktik Thibbun Nabawi  

 Ada tiga paradigma GHARDA (Gerakan Herbalis Muda), yaitu 

pertama, Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) adalah gerakan tauhid, 

kedua, Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) adalah gerakan Sosial 

Independen, ketiga, Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) adalah gerakan 

pencinta alam. Gerakan tauhid yang diaplikasikan GHARDA dalam 

membina keislaman pada kader menuju masyarakat islami yang sesuai 

dengan ajaran Islam, terutama Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) ini 

juga bergelut dibidang Thibbun Nabawi yaitu mensyiarkan sunnah-sunnah 

Nabi dalam ranah kesehatan. Metode dakwah yang digunakan yaitu 

menggunakan metode dakwah yang lazim digunakan sebagian besar para 

juru dakwah. 

 Adapun metode dakwah yang ditemukan dilokasi selama peneliti 

berada di lokasi penelitian yaitu menggunakan metode dakwah yang ada 

ditataran praktik dengan bil-lisan wa bil-hal yaitu perkataan yang 

disampaikan melalui ucapan dan perbuatan langsung dari da‟i adapun 

                                                 
51Fikriadi Pembina GHARDA, wawancara, Mataram, 25 Januari 2020.    
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bentuk penyampaiannya dengan cara melakukan kegiatan pengembangan 

dan pengabdian kepada masyarakat dan disana langsung disampaikan 

materi dakwah mereka yaitu dalam ranah mensyiarkan Thibbun Nabawi.52 

 Dalam meningkatkan kualitas kader GHARDA (Gerakan Herbalis 

Muda) terutama untuk membina perilaku islami pada kader, maka 

kebanyakan penyampaian materi dakwah digunakan dengan ceramah dan 

praktik langsung. Jendral Asel L langsung yang membina atau melakukan 

dakwah dengan metode ceramah ataupun dengan perbuatan kepada kader-

kader GHARDA (Gerakan Herbalis Muda). Kemudian dilanjutkan oleh 

seorang murabbi atau di Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) disebut para 

kapten yang bertugas membina sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 8 

sampe 12 orang yang disebut juga kelompok halaqah. Sang murabbi 

banyak menggunakan ceramah dalam menyampaikan pesan-pesan islami 

kepada kader. Hal ini terasa efektif dikarnakan dalam kegiatan halaqah, 

yang dalam kesehariannya dalam tataran praktik perkumpulan ini selalu 

melingkar sehingga seorang murabbi dapat dengan leluasa menyampaikan 

pesan yang ingin disampaikan. Adapun pesan yang disampaikan seorang 

kapten atau murabbi telah ditentukan oleh pengurus terutama bagian yang 

mengurus yaitu Jendral Asel L. 

 Sebagaimana diketahui ceramah adalah suatu metode yang banyak 

diwarnai karakteristik berbicara secara sepihak oleh da‟i dalam hal ini 

seorang murabbi. Metode ceramah ini sering digunakan oleh organisasi 

                                                 
52Ibid. 
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GHARDA (Gerakan Herbalis Muda) baik dalam kegiatan mingguan atau 

bulanan yang dirancang para pengurus, seperti dalam kegiatan halaqah, 

kegiatan malam bina iman dan takwa.53 

 Dalam wawancara bebas salah seorang kader akhowat 
(perempuan) mengatakan kebanyakan metode penyampaian pesan dakwah 
banyak disampaikan dengan cara ceramah dan terkadang disela ceramah 
disediakan waktu untuk diskusi dan Tanya jawab atas apa yang 
disampaikan oleh seorang pemateri atau murabbi54. 
 
 Setelah penyampaian materi yang disampaikan murabbi selesai 

maka dilanjutkan dengan diskusi. Adapun yang didiskusikan terkait 

dengan apa yang menjadi materi ceramah. Selain materi ceramah yang 

didiskusikan juga diluar materi ceramah seperti pergerakan setiap individu 

dalam merawat keluarga ataupun pasien dengan metode Thibbun Nabawi, 

dan mesyiarkan herba sebagai solusi untuk pencegahan dan pengobatan 

penyakit. 

 Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) tidak hanya sering 

menggunakan metode dakwah bil-lisan, akan tetapi lebih banyak 

menggunakan metode dakwah bil-hal atau dengan perbuatan. Lebih sering 

action dari pada hanya berucap berbagai macam teori, seperti mereka 

langsung terjun kepada masyarakat untuk melakukan dakwahnya yaitu 

dakwah mensyiarkan Thibbun Nabawi dengan cara merawat dan 

membantu mengobati masyarakat dengan metode pengobatan Nabi dan 

mensyiarkan herbal-herbal baik dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, sayuran, 

madu, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan obat sebagai solusi 

                                                 
53Ibid.  
54Maemunah kader GHARDA, wawancara, Tugu Batu Udayana, 14 Januari 2020.   



44 
 

 

pengobatan ataupun pencegahan penyakit, yang dimana itu lebih baik dari 

pada menggunakan obat-obat kimia yang memilki banyak efek samping 

kedepannya, beda dengan herbal yang alami tidak memiliki efek samping 

yang membahayakan tubuh untuk ke depannya. Kebanyakan masyarakat 

belum mengetahui metode pengobatan tersebut, kebanyakan masyarakat 

hanya mengetahui pengobatan medis.55 

  Dakwah yang dilakukan organisasi GHARDA (Gerakan Herbalis 

 Muda) dalam membina perilaku kadernya dalam berbagai kesempatan 

 menggunakan diskusi atau yang disebut dengan mujadalah. Hal ini 

 menegaskan agar kader melakukan tukar pikiran dan tidak beranggapan 

 bahwa yang satu sebagai lawan bagi yang lainnya, tetapi mereka harus 

 menganggap bahwa para peserta diskusi itu sebagai kawan yang saling 

 tolong-menolong dalam mencapai kebenaran berjuang di organisasi 

 GHARDA.  Mujadalah ini diperuntukkan semata-mata untuk menguatkan 

 ukhuwah antar kader.56 

  Diskusi atau mujadalah digunakan dalam berbagai kesempatan 
 seperti yang diungkapkan wakil GHARDA yang selalu mengadakan 
 diskusi rutin  setiap minggunya baik yang menjadi topik perbincangan 
 seputar masalah agama, umum, dan masalah pergerakan dalam merawat 
 pasien dengan metode pengobatan Nabi, serta saling bertukar cerita atau 
 sesi curhat antar kader supaya mereka lebih bisa merasakan kenyamanan 
 dan cinta terhadap organisasi GHARDA. Kegiatan ini sering dilakukan 
 secara bergilir baik di markas atau sekertariat atau di hotel-hotel sekitar 
 Mataram, pantai, dan hutan sekalipun57. 
 

 Dengan diskusi selain mendapat wawasan baru mengenai Islam 

 atau yang menjadi topic diskusi, diharapakan kader mampu melatih diri 
                                                 
55Ibid.    
56Ibid. 
57Siti Mae wakil ketuaGHARDA, wawancara, Tugu Batu Udayana, 14 Januari 2020.   
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 untuk berbicara dan mampu menyampaikan pesan agama kepada orang 

 lain. Diskusi ini sering dipraktikkan kader di sela-sela kegiatan baik dalam 

 forum halaqah  atau disaat para kader lagi berkumpul dalam kegiatan non 

 formal, baik itu di hotel, pantai, hutan atau di sekertariat. 

 Untuk mengetahui dampak dari dakwah yang disampaikan para 

 murabbi maka pengurus GHARDA melakukan pengawasan (muraqobah) 

 terhadap apa yang menjadi rutinitas kader yang ada di kampus.  

  Metode muraqobah yang dilakukan GHARDA adalah metode 

 mempertahankan kader atau organisasi yang berada di tataran kampus dan 

 daerah sekitar Mataram. Metode muraqobah yang diterapkan pengurus 

 GHARDA yaitu mengawasi dan memantau dengan berbagai cara, seperti 

 dengan pengamatan langsung dari kegiatan-kegiatan organisasi baik itu 

 sifatnya mingguan atau harian. Serta memantau dari jarak jauh apa saja 

 yang sering dilakukan atau kebiasaan personal para kader.58 

  Wawancara dengan senior GHARDA ketika diwawancara 
 mengatakan.Metode yang diterapkan GHARDA dalam membina kader 
 NTB yaitu dengan melakukan pendampingan dan pengontrolan terhadap 
 kegiatan dakwah yang mereka emban saat ini, yaitu mensyiarkan Thibbun 
 Nabawi kepada masyarakat.Hal senada juga dilakukan disetiap pribadi 
 kader yaitu pengontrolan tentang muamalah mereka dengan Allah dan 
 sesama manusia59. 
 
  Dalam segala aktifitas kegiatan Gerakan Herbalis Muda 

 (GHARDA) terutama pengurus dan  pengelola halaqah selain melakukan 

 pengontrolan terhadap kader,  pengurus dan pembina organisasi GHARDA 

 dalam bersosialisasi dengan  kader selalu memberikan contoh dengan 

                                                 
58Pembina Geraan Herbalis Muda Fikriadi, wawancara, Mataram, 17  Januari 2020.  
59Wakit ketua LPHI Arni Suarti Ningsih, wawancara, Gunung sari, 17 Januari 2020.  
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 kata lain, menerapkan metode dakwah dengan perbuatan (bil-hal) seperti 

 mulai dari cara berpakaian, cara bertutur kata, berbuat, tidak merokok, dan 

 selalu siap membantu sesama baik dalam ranah sosial apapun dan aktivitas 

 lainnya. Sehingga para kader  merasa para pengurus sesuai dengan 

 perilaku yang patut dicontoh.60 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
60Dokumentasi dan Observasi, Mataram, 17 Januari 2020. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Metode Dakwah Gerakan Herbalis Muda di Kota Mataram dalam 

Praktik Thibbun Nabawi 

 Dalam rangka dakwah Islamiyyah agar masyarakat dapat 

menerima dakwah dengan lapang dada, tulus dan ikhlas maka 

penyampaian dakwah harus melihat situasi dan kondisi masyarakat objek 

dakwah. Kalau tidak, maka dakwah tidak dapat berhasil dan tidak tepat 

guna. Di sini diperlukan metode yang efektif dan efisien untuk diterapkan 

dalam melaksanakan dakwah.61 

1. Motode Bil-Lisan 

 Merupakan metode dakwah yang dilakukan dengan ucapan atau 

perkataan, yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan 

keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu 

kepada pendengar (mad‟u) dengan menggunakan lisan.62 

 Metode bil-lisanyang digunakan pengurus GHARDA NTB dalam 

membina perilaku islami pada kadernya secara umum disampaikan 

secara lisan adapun bentuk-bentuknya sebagai berikut:  

a. Metode Motivator (Ceramah) 

 Metode ini merupakan suatu teknik dakwah yang banyak 

diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik bicara oleh seorang da‟i atau 

                                                 
61Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah,(Jakarta:Amzah, 2013), hlm. 96 
62Ibid, hlm.101 
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motivator pada suatu aktivitas dakwah. Metode ini harus diimbangi 

dengan kepandaian khusus tentang retorika, diskusi, dan faktor-

faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik dengan apa 

yang disampaikanya.63 

 Metode motivator adalah suatu metode yang digunakan 

untuk menyampaikan keterangan atau informasi tentang suatu 

pokok persoalan atau masalah secara lisan guna menumbuhkan 

semangat juang dari para kader GHARDA tersebut. Sebagaimana 

yang diketahui GHARDA adalah Gerakan Herbalis Muda yang 

berlandaskan dakwah tauhid yang mengandung nilai-nilai universal 

atau kewahyuan. Sehingga untuk mewujudkan kader GHARDA 

NTB yang islami dan memiliki jiwa pejuang yang tinggi para 

pengurus memiliki buku panduan dan Janji Setia (JSG) GHARDA 

untuk membina kader yang aktif dalam organisasi. 

 Metode motivator yang digunakan oleh organisasi 

GHARDA NTB memiliki beberapa kekurangan antara lain: 

a. Interaksi cendrung bersifat centred (berpusat pada guru).  

b. Dosen atau Pembina kurang dapat mengetahui dengan pasti 

sejauh mana kader menguasai bahan yang disampaikan. 

c. Mungkin kader memperoleh konsep-konsep lain yang berbeda 

dengan apa yang dimaksudkan seorang guru. 

                                                 
63Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah,(Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 101. 
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 Untuk mengatasi permasalahan dalam metode dakwah 

maka pengurus GHARDA NTB melengkapi metode dalam 

setiap kegiatan yaitu baik dengan metode tanya jawab atau 

dengan diskusi, dan diberikan ruang untuk menyampaikan 

motivasi kepada semua rekan-rekan seperjuangan disela 

kegiatan untuk memperjelas dan menguji mental para kader.  

b. Metode Diskusi 

 Diskusi sering dimaksudkan sebagai pertukaran pikiran 

(gagasan, pendapat, dan sebagainya) antara sejumlah orang secara 

lisan membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan 

teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran.64 

 Melalui metode diskusi dapat mengembangkan kualitas 

mental dan pengetahuan para peserta diskusi dan dapat 

memperluas pandangan tentang materi dakwah yang didiskusikan. 

Dakwah dengan metode diskusi ini dapat menjadikan peserta 

terlatih menggunakan pendapat secara tepat dan benar tentang 

materi yang didiskusikan, dan mereka akan terlatih diskusi secara 

kreatif dan logis (analisis) dan objektif.65 

 Metode diskusi merupakan metode yang disediakan khusus 

diberbagai kegiatan yang mengiringi metode motivator karna 

motivator memiliki kelemahan tersendiri. Untuk menyempurnakan 

                                                 
64A. Kadir Munsyi, Metode Diskusi dalam Dakwah, Surabaya: AL-Ikhlas, 1978, hlm 31-32. 
65Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah,(Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 103 
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dan membuat forum lebih aktif maka diselingi dengan diskusi 

terhadap apa yang menjadi topik pembahasan.66 

 Metode ini dirasakan sangat bermanfaat untuk pemahaman 

dan meningkatkan kualitas kader selain memberikan kesempatan 

untuk menanyakan apa yang belum dipahami kader. Metode 

diskusi ini sebagai sarana melatih diri untuk berbicara di depan 

umum. Adapun kelebihan diskusi antara lain: 

a. Suasana forum lebih hidup, sebab kader mengarahkan 

perhatiannya kepada masalah yang sedang dibicarakan.  

b. Dapat menaikkan prestasi psikologi atau kepribadian kader 

seperti: sikap, berpikir kritis, sistematis, sabar, dan sebagainya.  

c. Kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami, karna mereka 

mengikuti proses berfikir sebelum sampai kepada suatu 

kesimpulan.  

d. Kader dilatih belajar mengetahui peraturan-peraturan dan tata 

tertib dalam suatu forum, dan mengetahui cara berkomunikasi 

yang baik.  

e. Membantu kader untuk mengambil keputusan yang baik.  

f. Tidak terjebak ke dalam pikiran individu yang kadang-kadang 

penuh perasangka dan sempit. Dengan diskusi seseorang dapat 

mempertimbangkan alasan dan pikiran orang lain.  

 

                                                 
66Fikriadin,S.Pd Pengurus GHARDA NTB, wawancara, SMPIT Cendikia Mataram, 30 Januari 
2020. 
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2. Metode Bil-Hal   

 Dakwah dengan menggunakan metode ini berarti suatu cara 

penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung sehingga 

mad‟u akan tertarik untuk mengikuti kepada apa yang dicontohkannya. 

Metode ini memberikan kesan yang tebal karna panca indra (indra 

lahir), perasaan, dan pemikiran (indra batin) dapat dipekerjakan 

sekaligus. 

 Metode dakwah ini dapat dipergunakan untuk hal-hal yang 

berkaitan dengan akhlak, cara bergaul, cara beribadah, berumah 

tangga, dan segala aspek kehidupan manusia.67 

 Metode dakwah dengan perbuatan dijalankan juga untuk 

mendukung metode dakwah bil-lisan. Hal ini dilakukan pengurus 

untuk menyentuh sasaran dakwah yakni kader sebagai objek dakwah. 

Bentuk dakwah dalam metode ini seperti mencontohkan berpakaian 

secara islami tidak melanggar aturan agama dan sesuai tuntunan Islam, 

menjalankan kehidupan sesuai dengan tununan Nabi seperti pola 

makan dan minum yang halal dan thoyyib, suka berinfak, saling 

tolong- menolong dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran 

(amar ma‟ruf nahi mungkar), cara bergaul dan berorganisasi yang 

menjadi rutinitas GHARDA NTB.68 

 Adapun dakwah bil-hal yang diterapkan pengurus GHARDA NTB 

terkadang masih menjadi perbedaan pendapat atau di permasalahkan 
                                                 
67Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah,(Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 103-104 
68Fikriadin,S.Pd Pengurus GHARDA NTB, wawancara, SMPIT Cendikia Mataram, 30 Januari 
2020.   
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dikalangan kader dan pada mahasiswa ataupun masyarakat pada 

umumnya yang non kader GHARDA, seperti dalam bergaul. 

Contohnya masalah rokok, cara berbicara yang laki dengan perempuan 

yang memiliki batasan-batasan tidak bolehnya salaman antara laki dan 

perempuan yang bukan mahramnya yang menjadi pemandangan dalam 

organisasi GHARDA. Metode dakwah secara langsung atau dengan 

perbuatan (bil-hal) diantaranya seperti:   

a. Metode Muraqobah (Pengawasan) 

 Dakwah dengan menggunakan metode ini akan dapat 

menyadarkan orang dengan cara bujukan dan simpati mereka karna 

diawasi atau diperhatikan dengan cara bujukan (persuasive), cepat, 

dan rektorik. Usaha tersebut dalam rangka menggerakkan emosi 

orang agar mereka mencintai, memeluk, membela, dan 

memperjuangkan agama Islam dalam masyarakat.69 

 Dalam buku panduan kaderisasi di jelaskan untuk 

mewujudkan perilaku islami ditentukan oleh penguasaan berbagai 

konpetensi dasar antara lain pengetahuan Islam, pengetahuan 

tentang Thibbun Nabawi, kredibilitas moral, akhlak dan 

kemampuan menjalankan amanat yang diberikan kepada kader.70 

 Upaya pengurus GHARDA NTB dalam membina perilaku 

islami pada kader adalah melalui pengawasan terhadap kegiatan 

dan keseharian yang ditugaskan kader. Muraqobah atau 
                                                 
69Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah,(Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 103. 
70Fikriadin,S.Pd Pengurus GHARDA NTB, wawancara, SMPIT Cendikia Mataram, 30 Januari 
2020. 



53 
 

 

pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui perkembangan kader 

selama berada dalam organisasi GHARDA. Dalam hal ini yang 

berwenang melakukan muraqobah adalah bidang kaderisasi dan 

pengurus yang membimbing para kader. 

b. Metode Silaturahim (Home Visit) 

 Dakwah yang menggunakan metode silaturahim, yaitu 

dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada 

suatu objek tertentu dalam rangka menyampaikan isi dakwah 

kepada penerima dakwah.71 

 Metode home visit dimaksudkan agar da‟i dapat memahami 

dan membantu meringankan beban moral yang menekan jiwa 

mad‟u. Dengan metode ini, da‟iakan mengetahui secara dekat 

kondisi mad‟u-nya dan dapat pula membantu mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dihadapi mad‟u.  

 Metode silaturahim banyak manfaatnya, disamping untuk 

mempererat persahabatan dan persaudaraan juga dapat 

dipergunakan oleh da‟i itu sendiri untuk mengetahui kondisi 

masyarakat disuatu daerah yang dikunjungi.72 

 Pengurus GHARDA juga aktif dalam melakukan 

silaturahim kepada para kader guna mempererat tali persaudaraan, 

dan menumbuhkan rasa kasih sayang antar kader, dengan itu kader 

                                                 
71Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah,(Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 104-105 
72Ibid. 
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akan lebih antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di 

organisasi GHARDA. 

 Gerakan Herbalis Muda (GHARDA) juga mengemas 

pesan-pesan dakwahnya melalui beberapa cara yaitu dengan 

mengadakan beberapa kegiatan dalam organisasi GHARDA, 

seperti: 

1. Halaqah   

  Halaqah bisa didefnisikan sebagai sebuah wahana tarbiyah 

(pembinaan), berupa kelompok kecil yang terdiri dari murabbi 

(pembina) dan sejumlah mutarobbi (binaan), dengan manhaj 

(kurikulum) yang jelas, dan diselenggarakan melalui berbagai 

macam sarana (perangkat) tarbiyah.73 

  Jika merujuk pada teori dakwah, dakwah dalam bentuk 

halaqah dapat disamakan dengan bentuk dakwah fi‟ah. 

Menurut Enjang, dakwah fi‟ah merupakan dakwah yang 

dilakukan seorang da‟i terhadap kelompok kecil dalam suasana 

tatap muka dan biasanya dilakukan dialog, sehingga respon 

mad‟u bisa diketahui secara cepat.74 

 Kegiatan halaqah yang diterapkan oleh GHARDA NTB 

adalah merupakan kegiatan yang sudah dirancang sedemikian 

rupa oleh para pengurus dalam setiap kelompok halaqah 

termasuk materi-materi yang akan disampaikan pada kader. 
                                                 
73“Keunikan Dakwah Halaqah Tarbiyah”, dalam https://jurnaliainpontianak.or.id, diakses tanggal 
19 Juni 2020, pukul 17.00. 
74Ibid. hlm 52 

https://jurnaliainpontianak.or.id/
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Karena dalam kegiatan ini banyak metode yang digunakan 

seperti metode motivator, diskusi, dan penugasan keseharian 

dikontrol melalui halaqah setiap sepekan sekali. 

  Sebagaimana diketahui dalam pembahasan sebelumnya 

penerapan metode dakwah banyak dilaksanakan dan 

diterapkan dalam acara rutinitas kader yaitu mengikuti 

halaqah, yang diadakan pengurus untuk memberi pemahaman 

agama kepada para kader.75 

  Adapun materi dasar yang disampaikan pertama kali adalah 

ma‟na syahadatain yaitu mengenal arti dua kalimat syahadat 

dan pentingnya Thibbun Nabawi sebagai metode dalam 

melaksanakan kehidupan yang dimana setiap pembahasan 

memiliki sub-sub meteri sendiri, sehingga untuk membahas 

setiap bab membutuhkan waktu cukup lama. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan dan menyadarkan kader akan urgensi 

sebuah kalimat agung yaitu syahadatain, dimana kalimat ini 

merupakan kalimat yang pertama kali didakwahkan oleh para 

Rasul untuk merubah umat dan kaumnya, dan materi mengenai 

pentingnya Thibbun Nabawi, itu bertujuan supaya para kader 

sadar bagaimana sejatinya pola hidup sesuai tuntunan Nabi, 

karna Thibbun Nabawi  itu bukan membahas hanya mengenai 

pengobatan ala Rasul akan tetapi membahas perilaku Nabi 

                                                 
75Kautsar Alam, S.T Pengurus GHARDA NTB, wawancara, SMPIT Cendikia Mataram, 30 
Januari 2020. 
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mulai dari bagun tidur hingga tidur lagi baik dalam hal ibadah 

ataupun muamalah.76 

 Setelah mendapatkan materi ma‟na syahadatain dan 

pentingnya Thibbun Nabawi dipahami dan mampu dihayati 

dan diamalkan dalam kepribadian kader maka materi 

selanjutnya yaitu mengenal Allah, pemurnian ibadah, 

mencintai Allah, bahaya berbuat syirik, berbuat kebaikan, dan 

kandungan dari obat-obat kimia yang banyak terbuat dari babi 

ataupun zat-zat yang membahayakan tubuh manusia.  

 Dari materi yang diberikan pengurus peneliti dapat melihat 

materi ini berorientasi pada keyakinan atau aqidah. 

Kepercayaan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang 

disembah dan kepercayaan kepada Rasul sebagai satu-satunya 

teladan dalam menjalankan pola hidup yang sehat. Para 

pengurus sangat dalam memberikan komentarnya dalam 

menyatakan bahwa seorang kader tidak hanya sekedar 

meyakini bahwa Allah yang disembah, berkaitan dengan 

materi ini, akan tetapi kita harus mampu merealisasikan 

penyembahan itu hanya untuk Allah.  

 Dengan demikian diharapakan kader GHARDA setelah 

materi ini dipahami maka dengan sendirinya perilaku mereka 

akan berangsur-angsur mengalami perubahan seperti tidak 

                                                 
76Ibid. 



57 
 

 

percaya pada jimat, ramalan bintang, rajin melaksanakan 

ibadah, cara berpakaian sebagai wujud pengenalan kepada 

Allah, tidak terlalu percaya akan obat-obat kimia yang 

memiliki dampak besar dalam tubuh, dan perubahan perilaku 

lainnya.  

2. Penugasan 

  Metode penugasan ini dianjurkan antara lain untuk 

mendukung metode motivasi atau ceramah. Dalam proses 

pembelajaran, siswa hendaknya didorong untuk melakukan 

kegiatan yang dapat menumbuhkan proses kegiatan kreatif. 

Oleh karna itu metode penugasan dapat diperlukan untuk 

mendukung metode pembelajaran yang lain.77 

  Selanjutnya untuk menambah pemahaman kader maka para 

pegurus GHARDA NTB memberikan tugas kepada setiap 

kader yaitu dengan tugas membaca buku-buku mengenai 

Thibbun Nabawi dan langsung dipraktikkan kepada 

masyarakat pada umumnya dengan memberikan pemahaman 

kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup berlandaskan 

Thibbun Nabawi dan merawat masyarakat dengan metode-

metode yang telah diajarkan seperti: terapi rendam garam, 

                                                 
77“Metode Penugasan dalam Pembelajaran”, dalam https://lenterakecil.com,diakses tanggal 19 Juni 
2020, pukul 17.00. 

https://lenterakecil.com/
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massage, bekam, sebat rotan, ruqiah syar’iyah, dan lain 

sebagainya.78 

  Buku-buku yang ditugaskan untuk dibaca sudah ditentukan 

oleh pengurus, karna buku-buku yang telah dianggap layak dan 

mampu memberi inspirasi dan penambahan ilmu untuk kader 

dan perbaikan akhlak.Penugasan baca dan merawat pasien 

dengan metode Thibbun Nabawi ini terus dikontrol oleh 

pengurus dalam setiap pekan yaitu dalam halaqah atau 

kegiatan lainnya. 

  Dalam penugasan yang diberikan oleh pengurus selanjutnya 

diserahkan kepada pengurus yang bertanggung jawab terhadap 

halaqah yang dipegang memiliki tanggung jawab terhadap 

perkembangan keseharian baik itu tingkat ibadah, pergaulan 

dalam hal pengontrolan, rajin atau tidaknya dalam merawat 

pasien dengan metode Thibbun Nabawi, dan lain sebagainya. 

  Perkembangan kader dapat diketahui dari lembar kegiatan 

keseharian kader. Hasil ini diserahkan setiap hari dan 

dikoordinasikan dengan ketua GHARDA NTB. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kader 

selama berada dalam organisasi GHARDA.79 

 

 

                                                 
78Arifuddin,S.Pd Ketua GHARDA NTB, wawancara, SMPIT Cendikia Mataram, 30 Januari 2020. 
79Ibid. 
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3. Bakti Sosial Herbalis (BAKSOSH) 

 Kegiatan BAKSOSH ini merupakan suatu kegiatan untuk 

mengabdikan diri kepada masyarakat dengan merawat dan 

mengobati masyarakat menggunakan metode Thibbun Nabawi 

secara gratisyang diadakan sebulan sekali di setiap daerah yang 

ada di NTB.Kegiatan ini bertujuan untuk mengabdikan diri 

kepada masyarakat dan mensyiarkan Thibbun Nabawi di 

daerah NTB.   

4. Malam Bina Iman dan Takwa (MABIT)80 

 Secara bahasa, mabit berarti bermalam.MABIT adalah 

salah satu diantara sarana pendidikan Islam atau Tarbiyah 

Islamiyah dalam rangka membina jiwa seorang muslim agar 

menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual 

(fikriyah), sehat secara jasmani (jasadiyah), tetapi juga 

memiliki kecerdasan spiritual yang kuat kepada Allah SWT.81 

 Untuk menambah rasa persaudaraan sesama kader 

GHARDA maka pengurus mengadakan MABIT sekurang-

kurangnya satu kali sebulan. Hal ini sangat mempengaruhi 

terhadap mental kader, terutama dalam pembentukan mental 

agar dapat saling mengisi dalam hal kekurangan dan dapat 

lebih mengenal kader yang lain.  

                                                 
80Ibid. 
81“Malam Bina Iman dan Taqwa Kerohanian Islam Teknik”, dalam https://teknikunej.ac.id, 
diakses tanggal 19 Juni 2020, pukul 17.15. 

https://teknikunej.ac.id/
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 Kagiatan MABIT ini juga dijadikan solusi terhadap 

permasalahan kader yang malas dalam hal organisasi, maka 

diharapkan untuk mengembalikan semangatnya dalam 

kesatuan GHARDA maka para pengurus memberikan 

semangat melalui sarana MABIT yang tentunya pemateri yang 

didatangkan berasal dari para alumni GHARDA yang telah 

sukses berjuang di GHARDA. Hal ini dilakukan agar kader 

merasa tertarik untuk mengikuti acara MABIT. 

 Dengan demikian yang dimaksud dengan dakwah bil-lisan 

dan bil-hal adalah memanggil, menyeru ke jalan yang lebih benar 

dengan menggunakan bahasa keadaan atau mengajak dengan 

perbuatan nyata untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. 

B. Pesan Dakwah Gerakan Herbalis Muda di Kota Mataram dalam 

Praktik Thibbun Nabawi  

 Pesan dakwah adalah suatu yang disampaikan oleh da‟i kepada 

mad‟u dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang 

dilakukan secara sadar dan berencana tanpa adanya suatu paksaan yang 

bersumberkan pada al-qur’an dan sunnah. Pesan dakwah dapat 

disampaikan lewat tatap muka atau lewat sarana media.82 

 Pesan dakwah yang disampaikan oleh Gerakan Herbalis Muda 

(GHARDA) pada praktik Thibbun Nabawi yaitu: 

                                                 
82Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 98 
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1. Mengajak para kader dan masyarakat untuk lebih mengedepankan 

tauhid dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan. Karna Thibbun 

Nabawi sejatinya mengajak kita untuk kembali ke esensi ajaran 

Rasulullah tentang menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Yang 

bisa dikatakan pengobatan yang tidak melanggar unsur-unsur syar’i 

supaya tidak menggunakan bantuan pengobatan yang digunakan oleh 

dukun-dukun atau ke tempat yang Allah murkai.  

2. Mengajak para kader dan masyarakat untuk merubah pola hidup sesuai 

dengan metode Thibbun Nabawi. Yang dimana Thibbun Nabawi itu 

menerobos kebiasaan jahiliyah manusia atau masyarakat yang asal 

hidup, asal makan, asal minum, asal tidur, asal bicara, asal mikir dan 

asal minum obat jika sakit. Sehingga dengan mengenal Thibbun 

Nabawi kita bisa kembali ke jalan yang benar dalam menjalani hidup 

ini, terutama dalam menjaga kesehatan. Seperti pola makan dan 

minum yang halal dan thoyyib karna selama ini banyak makanan 

ataupun minuman yang halal namun belum tentu thoyyib (baik untuk 

tubuh), cara bergaul, dan cara menjalankan kehidupan sesuai tuntunan 

Rasulullah SAW. Karna sejatinya Thibbun Nabawi itu bukan hanya 

membahas tentang pengobatan Nabi, akan tetapi Thibbun Nabawi 

merupakan segara aktivitas Nabi mulai dari bangun tidur hingga tidur 

lagi baik dalam hal ibadah ataupun muamalah.83 

                                                 
83 Asep L, SE.I, M.HM, MBA,  wawancara, Gunung Sari, 9 November 2018    



62 
 

 

3. Mengajak para kader dan masyarakat untuk kembali bersama-sama 

mensyi’arkan Thibbun Nabawi, dan mengajarkan para kader untuk 

bisa menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri, karna salah satu tujuan 

dari organisasi GHARDA yaitu membentuk orang-orang yang wajid 

mempunyai mentalitas yang kuat dalam bekerja dan merawat pasien, 

menjalin ukhuwah islamiyah antar anggota, membina dan mencetak 

herbalis cerdas berjiwa leadership.84 

 Setiap rangkaian kegiatan dalam penerapan dakwah GHARDA 

selalu bertujuan untuk merubah perilaku kadernya menjadi lebih baik atau 

berakhlak islami yang sesuai dengan ajaran Islam. Termasuk merubah pola 

pikir kader mengenai pola makan dan minum yang halal dan thoyyib 

sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. 

 Adapun bentuk perubahan yang dapat diperlihatkan kader selama 

peneliti berada di lokasi penelitian meliputi tiga aspek, yaitu : 

1. Aspek Fisik  

 Aspek fisik disini maksudnya merujuk ada perilaku nyata yang 

dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau 

kebiasaan tindakan berpakaian ataupun berperilaku. Dalam dakwah 

maksudnya yaitu berkenaan dengan pola tingkah laku mad‟u dalam 

merealisasikan pesan dakwah yang telah diterima dalam 

kehidupannya.85 

                                                 
84Ibid. 
85Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 119 
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 Aspek fisik maksudnya adalah perubahan yang tampak pada diri 

kader GHARDA yang dapat dilihat dengan mata.Adapun bentuk 

perubahan yang dapat dilihat dari keseharian kader dalam melakukan 

aktifitas sehari-hari, baik itu kegiatan organisasi di GHARDA dan 

kegiatan para kader ketika berada di kampus, di rumah, ataupun 

ditempat kerja. Baik dalam bentuk pakaian yang menjadi lebih rapi 

dan sesuai syariat Islam, dan cara para kader bergaul atau berakhlak 

kepada sesama. Rata-rata kader selama peneliti berada di lokasi 

penelitian memperlihatkan perilaku yang positif dan ada yang berbeda 

bila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak aktif dengan 

organisasi GHARDA, dan organisasi lain yang tidak berlandaskan 

nilai-nilai Islam pada pergerakannya.   

 Antara lain tampak berbeda bentuk penampilan fisik, baik cara 

berpakaian ataupun cara mereka bergaul. Seperti yang terlihat pada 

kader yang perempuan dalam keseharian aktifitas di manapun mereka 

berada menggunakan pakaian muslimah dengan pakaian yang longgar 

dan menggunakan jilbab yang besar, bahkan ada yang menggunakan 

cadar (penutup sebagian wajah). 

 Sementara untuk kader yang laki-laki tampak terlihat dalam 

keseharian selama aktif dalam organisasi GHARDA dengan 

mendapatkan pengajaran islami melalui metode dan penerapan dakwah 

yang digunakan organisasi GHARDA, mereka tidak ada yang merokok 

dan dalam hal berpakaian lebih rapi dan senang menggunakan celana 
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kain dan baju batik atau kain. Hal ini terlihat berbeda dengan bila 

dibandingkan dengan non kader pada organisasi pada umumnya yang 

lebih senang menggunakan pakaian gaul yang disenangi dan digemari 

banyak orang. Ada pula kader yang senang memelihara jenggot dan 

mengenakan celana gaya salafi yaitu di atas mata kaki.86 

 Adapun dalam pergaulan sehari-hari antara laki-laki dan 

perempuan terlihat mereka lebih mengatur jarak dalam setiap 

kesehariannya baik itu ketika mereka melaksanakan kegiatan 

organisasi atau dalam aktifitas kesehariannya. Antara laki-laki dan 

perempuan tidak diperbolehkan berjabat tangan. Hal ini juga yang 

diterapkan kader selama kesehariannya di luar organisasi, dan ini 

dilakukan juga kepada non kader. 

 Para kader juga terlihat perubahannya dari segi skill atau keahlian 

mereka dalam ranah kesehatan dengan metode Thibbun Nabawi dan 

herbal yang dapat dijadikan obat dalam kehidupan, para kader dapat 

merawat diri, keluarga, dan masyarakat dengan keahliannya dalam 

bidang kesehatan Thibbun Nabawi yang memang telah diajarkan 

dalam organisasi GHARDA.  

2. Aspek Kognitif (Non Fisik) 

 Pesan dakwah yang menimbulkan aspek kognitif pada komunikan 

atau mad‟u telah berhasil membuat komunikan mengerti, sehingga 

menjadi suatu informasi atau pengetahuan baginya. Apabila pesan tadi 

                                                 
86Ibid. 
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selain membuat komunikan mengerti, tetapi juga tersentuh lubuk 

hatinya sehingga menimbulkan perasaan tertentu padanya, misalnya 

merasa iba, takut, khawatir, sedih, benci, bahagia, dan lain 

sebagainya.87 

 Aspek kognitif terjadi jika ada perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, dan dipersepsi oleh khalayak. Aspek ini berkaitan dengan 

transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. 

Sekaligus aspek yang amat menentukan aspek-aspek perubahan 

berikutnya.88 

 Perubahan dari segi aspek non fisik maksudnya adalah dari segi 

fiqriyah (pikiran) dan keimanan.Perubahan yang diperingatkan dalam 

keseharian berupa pikiran para kader lebih memahami agama Islam, 

dan manfaat menjalankan ibadah yang menjadi kewajiban setiap 

manusia, dan lebih gemar mempelajari ilmu kedokteran ala Thibbun 

Nabawi. Hal ini merupakan dampak dampak dari metode penugasan 

dan rutinitas yang diwajibkan kepada kader untuk membina perilaku 

kader. 

 Adapun bentuk perubahan non fisik yang menyangkut aqidah atau 

keyakinan dan keimanan merupakan sesuatu yang bersifat abstrak 

(tidak dapat dilihat). Namun bisa diamati dari perubahan perilaku 

islami yang ditampakkan melalui keseharian baik itu rutinitas ibadah 

menjadi lebih tekun dan banyak mengamalkan sunah-sunah yang 

                                                 
87Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 117 
88Ibid. hlm 117 
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diajarkan dan dianjurkan untuk dikerjakan, dan mulai merubah pola 

hidup yang sehat dengan tuntunan Islam. 

3. Aspek Spiritual 

 Spiritual adalah suatu usaha dalam mencari arti kehidupan, tujuan 

dan panduan dalam menjalani kehidupan bahkan pada orang-orang 

yang tidak memercayai adanya Tuhan. Aspek spiritual adalah rasa 

keharmonisan yang saling berdekatan antara diri dan orang lain, alam, 

dan dengan kehidupan yang tertinggi. Rasa ini dicapai ketika 

seseorang menemukan keseimbangan antara nilai, tujuan, dan system 

keyakinan individu dengan hubungan mereka di dalam diri mereka 

sendiri dan orang lain.89 

 Perubahan perilaku kader dari aspek spritual merupakan perujutan 

dari perubahan dari aspek kognitif. Kegiatan-kegiatan yang dirancang 

pengurus GHARDA baik itu acara halaqah, malam bina iman dan 

takwa, jambore herbalis, FCH (Forest Camp Herbalist), rihlah, dan 

penugasan-penugasan lainnya yang dapat meningkatkan spiritual 

(ruhiyah) seperti solat berjam’ah, solat sunnah, puasa sunnah, 

membaca al-qur’an, diskusi agama, dan saling menolong antar sesama,                               

terutama dalam ranah mengobati orang lain dengan hati yang ikhlas 

tanpa mengharapkan imbalan.90 

 Kegiatan ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku islami pada 

kader pada umumnya adalah perubahan ruhiyah (spiritual). Perubahan 

                                                 
89“Spiritual”, dalam https://sinta.unud.ac.id, diakses tanggal 21 Juni 2020, pukul 21.59 
90Ibid. 

https://sinta.unud.ac.id/
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perilaku setelah diterapkan metode dakwah kepada kader dalam aspek 

ruhiyah tidak dapat dilihat secara nyata karna yang lebih 

mengetahuinya sendiri adalah kader yang bersangkutan karna bisa 

merasakan perubahan pada dirinya sendiri.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91Ibid. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan paparan data dan pembahasan maka dapat dibuat 

kesimpulan yaitu: 

1. Metode yang digunakan Gerakan Herbalis Muda dalam 

menyampaikan dakwahnya melalui Thibbun Nabawi yaitu 

menggunakan metode bil-lisan (dakwah menggunakan ucapan atau 

perkataan) dan metode bil-hal (dakwah dengan perbuatan langsung 

atau perbuatan nyata). Bentuk dari dakwah menggunakan metode bil-

lisan seperti: metode motivator (ceramah), metode diskusi. Sedangkan 

metode bil-hal  bentuknya seperti: metode muraqobah (pengawasan), 

metode silaturahim (home visit), dan mengadakan kegiatan-kegiatan 

lainnya yang di dalamnya mengandung unsur-unsur dakwah.     

2. Pesan dakwah yang disampaikan juga mengajak para kader untuk 

merubah pola hidup sesuai dengan metode Thibbun Nabawi. Yang 

dimana Thibbun Nabawi itu menerobos kebiasaan jahiliyah manusia 

atau masyarakat yang asal hidup, asal makan, asal minum, asal tidur, 

asal bicara, asal mikir dan asal minum obat jika sakit. Sehingga dengan 

mengenal Thibbun Nabawi kita bisa kembali ke jalan yang benar 

dalam menjalani kehidupan, terutama dalam menjaga kesehatan. Serta 

menjadikan para kader untuk kembali bersama-sama mensyi’arkan 
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Thibbun Nabawi, dan mengajarkan para kader untuk bisa menjadi 

pribadi yang tangguh dan mandiri.  

B. SARAN 

 Berdasarkan simpulan di atas maka dibuat saran sebagai berikut: 

1. Metode dakwah yang GHARDA NTB belum diterima secara 

keseluruhan pada perguruan tinggi terutama pada perguruan tinggi 

yang berlabelkan perguruan tinggi agama Islam. Untuk itu GHARDA 

NTB hendaknya memformulasi metode dakwah yang ada agar dapat 

diterima pada perguruan tinggi yang berasaskan Islam.  

2. Kepada para pengurus GHARDA NTB dalam menerapkan metode 

dakwahnya harus lebih melihat kadernya atau sarana dakwahnya 

terutama pada mahasiswa yang berada di perguruan tinggi Islam. 

Kepada para pengurus GHARDA NTB yang ditunjuk sebagai 

pembimbina agar lebih kreatif dalam membina kader yang menjadi 

mad‟u-nyaagar para kader lebih semangat dalam mengikuti kegiatan-

kegiatan yang ada di GHARDA.  
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LAMPIRAN 

Materi Pembelajaran GHARDA NTB 
 

No JUDUL POKOK 

1 Syahadatain dan Thibbun Nabawi (kedokteran ala Rasulullah SAW). 
2 Back to Nature Back to Thibbun Nabawi. 
3 Zat makanan penghancur organ tubuh manusia. 

 4 Mengenal minuman dan makanan di sekitar kita. 
5 Cara mengobati luka luar pada kulit tubuh. 
6 20 penyakit yang bisa dilihat dari telapak tangan. 
7 20 gerak membenarkan syaraf kejepit dan tulang belakang. 
8 20 gerak perawatan kesehatan dengan yumeiho. 
9 20 gerak perawatan kesehatan dengan shiatsu. 
10 3 cara cepat agar pasutri perkasa. 
11 3 cara merawat payudara akar tetap sehat, indah, dan terhindar dari kanker 

payudara. 
12 8 jurus mengeluarkan jin secara ilmiah dan alamiah. 
13 Tampil cantik dan tampan di usia 40 tahun ke atas. 
14 20 cara melihat penyakit di mata. 
15 10 cara melihat penyakit di lidah. 
16 3 tehnik melihat penyakit lewat nadi. 
17 3 cara melihat penyakit kolestrol, asam urat dan gula darah. 
18 4 tehnik pemakaian alat tensi darah dengan alat medis. 
19 4 penyakit akut akibat sering melakukan korek kuping.  
20 10 cara sehat perkasa dengan senam Radix. 
21 Bekam sunnah, bekam cantik-tampan, bekam radix, bekam full body, 

bekam jin,bekam medis, bekam penyakit.  
22 7 langkah menjadi herbalis cerdas.  
23 7 cara pengobatan lewat air putih secara alamiah dan ilahiyah. 
24 Penyembuhan penyakit dengan metode refleksi. 
25 Sehat dan bugar dengan radix steam body. 
26 Standar operasional prosedur SPA Muslimah. 
27 10 tehnik massage PASUTRI. 
28 10 tehnik massage full body. 
29 SPA bayi (perawatan bayi dari massage sampe mandi) 
30 3 cara melihat sifat dan penyakit lewat jari kaki.  
31 Totok wajah, totok organ intim, totok payudara, totok perut.  
32 3 tehnik dasar massage kepala agar fresh. 
33 Cara cepat dan tepat mengobati berbagai macam penyakit. 
34 Standar pola makan dan minum setiap hari ala Thibbun Nabawi. 
35 Cara menguatkan kekebalan tubuh pada anak kecil.   
36 Pro dan kontra vaksinasi serta solusinya.  
37 3 tehnik massage sebelum dan sesudah bekam. 
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38 5 tehnik bekam cepat dan praktis. 
39 Sehat dan segar dengan refleksi telinga. 
40 Hancurnya organ tubuh akibat pola makan yang salah. 
41 Anatomi fisiologi seri 1-10. 
42 5 cara menghadapi pasien dalam konsultasi penyakit. 
43 5 cara agar hidup sehat dan kuat di usia 40, 50, 60 tahun ke atas. 
44 Sehat dengan sebat rotan setiap hari. 
45 Mempercantik wajah dengan setrika wajah.  
46 3 metode cara cepat langsing secara alamiah. 
47 Rahasia wanita disayang suami dengan RATUS. 
48 Menjaga keperkasaan pra dan pasca NIKAH. 
49 Perawatan kehamilan dan pasca melahirkan dengan HERBA.  
50 Perawatan kesehatan dengan rendam garam aromatherapy. 
51 Perawatan pasien yang terindikasi kena sakit jiwa. 
52 Perawatan pasien yang terindikasi kena HIV-AIDS. 
53 Perawatan pasien yang terkena stroke. 
54 Perawatan pasien yang tubuhnya busuk akibat diabet. 
55 Merawat mata agar terhindar dari MIN-PLUS, Silinder, dll. 
56 5 langkah utama agar mencapai kehamilan cepat. 
57 5 cara dalam menyembuhkan orang pusing akibat radiasi. 
58 Perawatan pasien yang terindikasi terkena lumpuh layu. 
59 Gerakan cinta Nabi dengan pengobatannya. 
60 7 rahasia sukses mandiri bersama GHARDA  
61 Menjadi herbalis cerdas dan cekatan dalam perawatan. 
62 Mencegah dan mengobati gangguan jin dengan herba.  
63 Saatnya menjaga keluarga dengan makanan halal dan thoyyib, dan lain 

sebagainya. 
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Kegiatan di GHARDA NTB : 

1. Jambore Herbalis  
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2. Kegiatan pembinaan GHARDA 

   

 



77 
 

 

  

3. Bakti Sosial Herbalis (BAKSOSH GHARDA NTB) 
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4. Kemah Milenial  

   

 

5. Seminar Herbalis (GHARDA NTB) 
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6. Liqa’/ halaqah GHARDA 
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7. Katalog GHARDA 
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Logo GHARDA  
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b. GHARDA (Gerakan Herbalis Muda) 

c. RKI (Relawan Kedokteran Islam)  
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            Nila Rizki Amalia 
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