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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Muhammadiyah merupakan organisasi pembaharuan ajaran Islam yang pada waktu 

itu telah Islam mengalami pendangkalan makna dan banyak dicampuri oleh tradisi-tradisi 

hindu budha. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah adalah seorang muballigh 

muda yang dalam setiap berdakwah untuk menyampaikan ide-ide purifikasi. Islam banyak 

mengalami tantangan, bahkan dari keluarganya sendiri
 
(Novel Sang Pencerah, 2010).  

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid 

yang bersumber dari AL Qur'an As Sunnah. Dalam gerakannya, Muhammadiyah mempunyai 

maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga sehingga 

terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk maksud dan tujuan tersebut 

Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid melalui segenap 

usaha yang diwujudkandalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan. Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang didirikan dan 

dikembangkan untuk mendukung tercapainya maksud dan tujuan Muhammadiyah 

(Kurikulum AIK 2012). 

Dakwah Muhammadiyah berkembang luas seiring dengan semakin banyak dan 

berkualitasnya anggota dan sekaligus kader-kader penerus perjuangan Muhammadiyah. 

Karena itu upaya untuk melahirkan, memperbanyak dan meningkatkan kualitas kader-kader 

Muhammadiyah merupakan suatu keharusan bagi Muhammadiyah. Melalui proses 

pendidikan dan pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sebagai Kurikulum 

pendidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

Masyarakat non muslim sering  mendapat  gambaran  yang tidak tepat tentang agama  

Islam.  Kesalahfahaman terhadap Islam  itu  sendiri  telah  menjelaskan  dakwah kepada 

masyarakat non muslim.  Masyarakat non muslim sering memandang dengan negatif yang 
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berlaku dianggap sebagian dari ajaran Islam.  Dengan demikian,  sehingga menyebabkan  

masyarakat  non  muslim  salah menafsirkan tentang  ajaran  Islam  yang pada  hakikatnya  

sebuah  agama  yang suci, mengamalkan  toleransi  dan  menghormati  hak-hak  non  muslim. 

Komunikasi dakwah merupakan proses pelaksanaan dari usaha penyampaian pesan 

dakwah pada masyarakat. Komunikasi dakwah adalah komunikasi yang unsur-unsurnya 

disesuaikan visi dan misi dakwah. Menurut Toto Tasmara, bahwa komunikasi dakwah yaitu 

suatu  bentuk komunikasi yang khas dimana seseorang komunikator menyampaikan pesan-

pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran al Qur’an dan Sunnah, dengan tujuan agar 

orang lain dapat berbuat amal shaleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan (Toto 

Tasmara, 1987). 

Dakwah langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan proses komunikasi, 

merupakan sebab dari fenomena komunikan memberikan penilaian pada diri mereka atas  

dasar persepsi masing-masing yang terbentuk sesuai sudut pandang masing-masing yang 

melatarbekanginya. 

Kredibilitas merupakan hal yang perlu dimiliki oleh dai agar tercapai efektifitas 

dakwah, karena kredibilitas akan menempatkan dai pada posisi social yang lebih tinggi 

sehingga dai harus mampu menempatkan posisinya agar pesan yang disampaikan tidak 

menyinggung serta tidak diabaikan. 

Kredibilitas seorang komunikator dakwah berpengaruh terhadap pesan yang 

disampaikan oleh sasaran dakwahnya sesuai dengan pemikiran serta metode bahasan materi 

pesan sesuai dengan idealismenya.  Komunikator dakwah harus tahu sasaran komunikannya 

yang mempunyai sudut pndang yang berbeda-beda seperti pada kegiatan perkuliahan Al 

Islam Kemuhammadiyahan. Komunikator harus tahu sasaran dakwahnya agar tidak terjadi 

kesalahfahaman antar agama lain. 
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Universitas Muhammadiyah Malang  merupakan salah satu kampus swasta terbesar di 

Indonesia dengan latarbelakang mahasiswa yang berbeda-beda. Mahasiswa memiliki persepsi 

yang bermacam-macam, sehingga kegiatan perkuliahan al islam kemuhammadiyahan harus 

didukung oleh para pengajar/dosen yang mempunyai kredibilitas yang tinggi.  Dapat 

diketahui Selama empat  angkatan 2011 dan 2012 berjumlah 163 mahasiswa non muslim 

yang terdaftar sebagai mahasiswa. Sedangkan mahasiswa Angkatan 2013 dengan jumlah 

keseluruhan 7.409 orang. Berdasarkan jumlah mahasiswa yang menganut agama islam 7409, 

Khatolik 31 orang, Protestan 26 orang, Budha 8 orang dan Hindu 5 dengan total keseluruhan 

mahasiswa non muslim 70 orang  (Data BAA 2013). sehingga komunikator dakwah harus 

bisa menempatkan diri pada penyampaian pesan agar tidak menyinggung mahasiswa non 

muslim yang beragama lain. Berdasarkan  masalah diatas peneliti mengambil judul 

“KREDIBILITAS KOMUNIKATOR DAKWAH  MENURUT MAHASISWA NON 

MUSLIM” (Studi Pada Dosen Al Islam Kemuhammadiayahan dimata Mahasiswa Non 

Muslim di Universitas Muhammadiyah). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah  

sebagai berikut :  

1. Seberapa besar kredibilitas komunikator dalam proses dakwah dimata mahasiswa non 

muslim angkatan 2011, 2012 dan 2013 dalam  kuliah al islam kemuhammadiyahan 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini sebagai 

pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
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a. Untuk mengetahui seberapa besar kredibilitas komunikator dalam proses dakwah 

dimata mahasiswa non muslim angkatan 2011, 2012 dan 2013 dalam  kuliah al islam 

kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu :  

1. Mahasiswa: Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya, dan juga mampu menambah kajian di bidang ilmu Komunikasi   

2. Internal UMM: penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dan masukan untuk 

membangun kredibilitas dosen AIK UMM supaya lebih baik dalam mengemas pesan-

pesan dakwahnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


