
1 
 

BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

 Kebutuhan manusia akan dakwah seharusnya melebihi kebutuhan manusia 

untuk keperluan sehari-hari. Ada salah satu ucapan bahwa “dakwah tidak 

membutuhkan kalian tetapi kalian yang membutuhkan dakwah sebagai pengingat 

kalian”. Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dan sebaik-

baiknya. Makhluk Allah SWT yang paling sempurna adalah manusia. Dengan 

demikian manusia dibekali dengan akal dan nafsu untuk membedakan manusia 

dengan makhluk yang lain. Sebagai makhluk yang paling sempurna yang memiliki 

akal sehat dan nafsu, tentunya manusia harus berprilaku dalam keseharian sesuai 

tuntunan Al-Qur’an dan apa yang di contohkan Nabi Muhammad SAW. (Aziz, 

2004:4) 

Semua ini Allah SWT berikan kepada manusia untuk bisa membedakan mana yang 

baik dan mana yang salah. Karena itulah manusia membutuhkan dakwah. Dakwah 

atau yang bisa diartikan sebagai member nasihat kepada orang lain sangat perlu 

dibutuhkan manusia agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak 

benar .(jalan yang benar atau jalan yang salah). Itu semua bisa didapatkan melalui 

bantuan orang lain. Sebab haketat manusia itu sendiri adalah tempatnya salah. 

Meskipun itu adalah seorang da’i atau mubaligh yang biasanya memberikan nasihat 

kepada orang lain (berdakwah) tetapi mereka juga memerlukan dakwah dari orang 
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lian. Ini semua dilakukan karena semua manusia memiliki perintah dari Allah SWT 

yang sangat banyak dan berat. Begitupun pula hafa nafsu manusia itu hakikatnya 

sangat mengaarah kepada hal-hal yang mendekati larangan Allah SWT sehingga 

dibutuhkan dakwah sebagai pengendali atau kontrol diri. (Aziz, 2004:6) 

Manusia terdiri dari tubuh, akal dan hati. Tubuh membutuhkan makanan 

untuk bisa tegak dan menjalankan aktivitas. Adapun akal harus dimanfaatkan dengan 

banyak berfikir dan memikirkan alam semesta ini. Dan hati lebih dari itu semua , 

karena hati ini tempat dimana Allah SWT memberikan hidayah dan cahaya kepada 

manusia. Karena itu hati membutuhkan siraman dakwah sehingga tumbuh subur iman 

(hidayah ) Allah SWT. Tanpa siraman dakwah, hati akan mengeras dan mati. 

Sungguh indah ketika Allah menggambarkan bagaimana kerasnya  hati , firman Allah 

swt:  

ثم قست قلىبكم مه بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسىة وإن مه الحجارة لما يتفجر مىه األوهار 

 وإن مىها لما يشقق فيخرج مىه الماء وإن مىها لما يهبط مه خشيت هللا وما هللا بغافل عما تعملىن 

“kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. 

Padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari 

padanya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air dari 

padanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada 

Allah. dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (Qs. 

Albaqoroh :74). (Al-JumanatulAli 2005:12)  

 

Karena sesunghnuya dakwah dapat menjadikan manusia itu kebih melahirkan 

kebaikan pada diri, masyarakat dan negara. Dakwah Selain kewajiban syariat, 

dakwah juga merupakan kebutuhan manusia secara universal. Artinya setiap manusia 

dimanapun ia berada tidak akan pernah hidup dengan baik tanpa dakwah. Dakwahlah 
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yang akan menuntun manusia kepada kebaikan. Sedangkan menjadi ahli kebaikan 

adalah kebutuhan dasar setiap orang. Maka jangan pernah terpikir sedikitpun untuk 

menjauh dari dakwah dengan alasan apapun itu. Justru, ketika mengalami kesulitan 

dalam hidup untuk menjadi baik, maka dakwahlah yang menyelamatkan atau 

membantu kita. Semakin berat jalan kita dalam melaksanakan hidup sesuai syariat 

islam, maka semakin besar pula kebutuhan kita akan dakwah tersebut. (Miswan 

Thohadi, 2008: 146-147) 

Selain membuat kita sebagai orang yang lebih bermanfaat dalam hal kebaikan 

pada diri sendiri, masyarakat dan negara, dakwah juga bermanfaat bagi manusia 

sebagai pemberi kebahagiaan dalam hidup. Orang yang berpegang teguh kepada 

perintah dan larangan Allah SWT dalam kehidupan seharin-harinya akan merasa 

bahagia dan mereka dalam ruang lingkup dakwah. Hal ini akan membuat jiwanya 

lebih tenang dan damai karena tidak memburu hawa nafsu saja. Ini seperti yang 

dituliskan Fathi Yakan (1983: 33)  “para pelaku dakwah terbebas dari segala 

penghambaan dunia dan syahwat, sehingga mereka tidak merasakan rasa bahagia 

kecuali dengan mentaati Allah , tidak mengenal jihad (perjuangan) kecuali sebagai 

pintu menuju kesyahidan dan pintu menuju surga Allah SWT dan memperoleh 

ridhonya”. 

Dalam pelaksanaannya, berceramah juga menimbulkan berbagai macam 

fenomena yang muncul disetiap perkembangan dan pelaksanaan dakwah itu sendiri. 

Akhir-akhir ini, yang banyak terjadi adalah bagaimana dakwah yang dilakukan di 

mimbar yang biasanya dilakukan para penceramah atau da’i kurang efektif dalam 

penyampaian saluran komunikasi antara komunikator dengan komunikannya. Pada 
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dasarnya, tujuan komunikasi itu sendiri informatif, edukatif, persuasif, dan rekreatif. 

Apabila seorang komunikator lemah dalam memikat komunikannya utnuk 

memperhatikan apa yang dibicarakan, maka semua tujuan  komunikasi yang ada tidak 

akan muncul. Sehingga muncul perasaan membosankan atau kurang menarik.   

Persoalan seperti ini kurang diperhatikan oleh seorang penceramahnya. 

Mereka tetap merasa menikmati meski dua atau tiga menit di awal dakwahnya sudah 

tidak diperhatikan oleh jamaah. Bahkan, banyak yang tetap mempertahankan gaya 

mereka. Untuk menjadi peceramah yang menarik bagi jamaahnya, maka para 

penceramah harus selalu membuat terobosan baru disetiap tampil pengajian agama 

agar materi yang di bahas bisa dimaknai, diperhatikan dan akhirnya dilaksanakan 

oleh Jamaah. Semuanya itu tentunya tidak lepas dari kurangnya pengertian dari 

penceramah itu sendiri tentang bagaimana seni berceramah.  

Kebanyakan sekarang ini para da’i selalu mengacu pada bagaimana cara 

penyampaiannya yang selalu menekankan pada materi tanpa memikirkan apakah 

jamaah yang di berikan materi paham apalagi memperhatikan penceramahnya. Ini 

merupakan persoalan yang kurang dipahami oleh dai itu sendiri. Yang mereka 

pikirkan hanyalah menyampaikan materi saja tanpa memikirkan jamaahnya. Bahkan 

ada pula da’i yang cara menyampaikan materinya penuh dengan semangat dan tanpa 

disadari jamaahnya merasa bosan dengan cara penyampaian materinya. Ini memang 

kurang menarik bagi jamaah, tapi bagi pemceramahnya sendiri sudah merasa beenar 

dan mampu menarik jamaah untuk mengikuti materi yang disampaikan. Tapi 

memang bukan semua da’i berceramah dengan gaya yang seperti itu. 
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Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan ilmunya, norma, dan budi luhur 

melalui dakwah. Tidak bisa ditampik bahwa Islam adalah agama dakwah. Melalui 

dakwah ajaran-ajran Islam bisa menyentuh umatnya sampai ke seluruh penjuru dunia. 

Dengan dakwah maka pelaku dakwah bisa menyebarkan semua ajran-ajaran Islam 

sehingga tercermin kepada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Itulah mengapa 

didalam dalil-dalil Al-Quran disampaikan bagaimana menyampaikan dakwah dengan 

baik dan benar. Selain itu, keberhasilan dakwah dalam pelaksanaannya tergantung 

dari bagaimana da’i menyampaikannya. Tidak hanya penguasaan materi yang 

mumpuni, kemampuan da’i dalam memahami dan mengenali ilmu dakwah juga salah 

satu indikator keberhasilan bagi seorang da’i. Dan salah satu unsur dalwah adalah 

membahas ruang lingkup dan sasaran dakwahnya. Mengenali jamaahnya (audience) 

agar muncul efek perubahan dakwah dalam diri majelis merupakan salah satu syarat 

untuk bisa dikatakan bahwa dakwahnya berhasil. 

Efek dakwah yang bisa dirasakan majelis setelah mengikuti dakwah adalah 

perubahan diri dari yang tidak tahu menjadi tahu dan paham. Artinya, adanya 

perubahan sikap, pengertian, pengetahuan dan perilaku dari diri seorang audience 

dalam pemahaman ajaran-ajaran agama islam. Seperti contohnya, hasil dari korupsi 

apabila disumbangkan kepada fakir miskin akan tidak mendapatkan pahala. 

Perubahan yang kedua adalah keyakinan dari seorang setelah terjadi perubahan ilmu 

pengetahuan. Perubahan keyakinan atau idiologi tersebut muncul setelah adanya 

pengetahuan dari diri seseorang. Hal ini harus ditingkatkan dari hanya sekedar 

pengetahuan menjadi sebuah keyakinan yang kuat dengan diiringi perubahan. Setelah 

keyakinan seseorang itu kuat maka harus ada pengaplikasian atau mengamalkan 
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dalam bentuk nyata. Dengan perubahan ini maka seseorang tersebut akan memiliki 

tanggung jawab, memelihara dan menjaga bukan lagi menjadi perusak yang terjadi 

sebelum mengikuti dakwah. Setalah tahapan-tahapan itu semua terlewati maka yang 

harus dilakukan seseorang setelah mengikuti dakwah adalah semata-mata hanya 

mengharap ridho dari Allah SWT dari pengamlan apa yang didapat setelah mengikuti 

dakwah. (Azis, 2004:138-9) 

Berbicara soal dakwah, tentunya tak lepas dari peran seorang da’i atau 

mubaligh. Seorang da’i atau mubaligh dalam berdakwah adalah posisinya sebagai 

penyampai pesan atau komunikator. Karena sisi positif dari seorang da’i adalah 

menjadi panutan. Tentunya dalam menyampaikan dakwahnya harus bisa memikat 

hati majelis (audience). Sebagai seorang mubaligh atau da’i, Ustadz Anwar Zahid 

memiliki strategi dakwah sendiri dalam penyampaian dakwahnya. Untuk memikat 

para mad’u, Ustadz Anwar Zahid yang terkenal dengan ucapan dalam salah satu 

dakwahnya “Kulhu ae lek, Kesuwen (kulhu saja, Kelamaan)” ini menggunakan 

dakwah yang berlatar belakang humor seperti budaya masyarakat saat ini yang 

humoris tetapi lebih mengena. Ustad Anwar Zahid sendiri merupakan penceramah 

yang berasal dari Bojonegoro. Anwar Zahid merupakan lulusan dari pondok 

pesantren APTQ Sampurnan Bungah, Gresik Dan juga pengasuh dari pondok 

pesantren Attarbiyah Islamiyah Assyafi’iyah dukuh Patoman desa Simorejo kec 

Kanor kab Bojonegoro. 

Karena Anwar Zahid gaya bahasanya yang sangat lucu, lugu, apa adanya dan 

berdasarkan kenyataan kehidupan masyarakat, sehingga memudahkan pendengar 
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ceramah untuk mencerna dan memahami dari isi pesan dakwahnya. Selain 

mendapatkan ilmu pengetahuan tentang ajaran-ajaran agam islam, majelis (audience) 

mendapatkan humor segar yang tidak membuat bosan. Namun begitu, bukan berarti 

pengajiannya tidak mengandung unsur tuntunan agama islam, karena dakwahnya 

dikemas dalam bentuk humor.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil salah satu contoh dakwah Ustadz 

Anwar Zahid. Dalam dakwah yang bertemakan iman dan cinta ini, Ustadz Anwar 

Zahid menyampaikan ajaran-ajaran agama islam kepada majelis. Karena selama 

dakwahnya dalam penyampaian materi dakwah, Ustadz Anwar Zahid menggunakan 

gaya berbicara ceplas-ceplos apa adanya. Sehingga majelis yang datang bisa 

merasakan apa yang selama ini kurang dari dirinya sendiri dan yang diharapkan 

adalah adanya perubahan atsar (efek dakwah) dari dalam diri majelis. Dalam 

dakwahnya, Ustadz Anwar Zahid tidak meninggalkan gaya humornya sebagai salah 

satu strartegi dakwahnya untuk memikat majelis (audience). 

Dengan gaya dakwahnya yang memiliki ciri khas yank berlatar belakang 

humor, maka dikalangan masyarakat Ustadz Anwar Zahid memiliki banyak 

pendengar. Untuk saat ini, dakwah Ustadz Anwar Zahid banyak disukai oleh 

masyarakat desa. Ini disebabkan karena dengan gaya dakwah yang berlatar belakang 

humor, masyarakat desa lebih mudah memahami isi dari pesan dakwah yang 

disampaikan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat desa tidak tahan atau 

tidak bisa mendengarkan ceramah yang terlalu mengacu pada penyampaian materi 

saja atau dengan dakwah yang bersifat diskusi. Ini bukan berarti semua masyarakat 
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desa yang bersifat seperti ini dan bukan berarti pula dakwah dari Ustadz Anwar Zahid 

hanya didengar oleh masyarakat pedesaan. Melihat dari kebutuhan masyarakat saat 

ini adalah tidak menampik masyarakat yang memilih tontonan yang memiliki gaya 

humor yang dominan. Hal ini bisa saja terjadi karena kejenuhan masyarakat. Seperti 

tayangan televisi saat ini banyak yang menyajikan tontonan yang bergaya humor. 

Melihat fenomena seperti itu, peneliti tertrik untuk memfokuskan penelitian 

tentang pemaknaan masyarakat Desa Sumbergedhe RT 02 dan RW 01 Kec. 

Kepohbaru Kab. Bojonegoro terhadap dakwah ustadz Anwar Zahid yang bertema 

iman dan cinta. Alasan peneliti memilih Ustadz Anwar Zahid karena untuk saat ini 

Ustadz yang terkenal dengan gaya penyampaian dakwahnya yang ceplas-ceplos dan 

humoris. Atas dasar itu pula kenapa masyarakat Desa Sumbergedhe RT 02 dan RW 

01 Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro dipilih sebagai objek penelitian karena sesuai 

dengan fenomena yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, besar kemungkinan peneliti 

dapat menggali lebih banyak informasi tentang pemaknaan  Komunikasi dakwah 

ustadz Anwar Zahid dengan tema iman dan cinta dikalangan masyarakat desa.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di simpulkan rumusan masalah dari 

penelitian ini sebagai berikut :  

Bagaimana pemaknaan masyarakat Desa Sumbergedhe  RT/RW 02/01, 

Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro atas model komunikasi dakwah 

ustadz Anwar Zahid. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian yang mengangkat judul “Pemaknaan Model Komuniaksi dakwah Ustadz 

Anwar Zahid Dikalangan Masyarakat Pedesaan (studi resepsi pad masyarakat Ds. 

Sumbergedhe RT 02 / RW 01 Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro) ini adalah :  

 Untuk megeteahui bagaimana pemaknaan masyarakat Desa Sumbergedhe  

RT/RW 02/01, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro atas model 

komunikasi dakwah ustadz Anwar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis mempunyai tujuan untuk memberikan pembelajaran 

dan masukan bagi para pembaca tentang pemahaman seni berceramah 

terhadap kompetensi komunikasi dakwah tanpa hanya mengacu pada 

penyampaian materi saja. 

2. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap mampu memberikan masukan terhadap 

pengembangan ilmu komunikasi. Khususnya dibidang komunikasi dakwah, 

komunikasi lintas budaya dan agama, komunikasi massa dan untuk 

menambah refrensi tentang studi ilmu komunikasi dakwah yang jumlahnya 

masih relatif terbatas untuk boleh atau yang tidak boleh diterapkan dalam 

kajian komunikasi dakwah. 


