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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian pesan baik berupa 

simbol maupun kode dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam kehidupan 

sehari-hari pesan bisa disampaikan dalam bentuk bahasa tutur, tulisan, 

gambar atau gerakan bagian-bagian tubuh. Secara umum komunikasi 

dilakukan manusia untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran untuk 

mempengaruhi orang lain dengan berbagai fungsi misalnya untuk memberi 

tahu, menjual, menghibur, mendidik dan lain-lain. Dengan kata lain 

komunikasi dilakukan dengan tujuan yang jelas yang berakar dari hidup 

salah satu contohnya adalah dakwah. 

Dakwah termasuk tindakan komunikasi, walaupun tidak setiap 

aktivitas komunikasi adalah dakwah. Dakwah adalah seruan atau ajakan 

berbuat kebajikan untuk menaati perintah serta menjauhi larangan Allah 

SWT dan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang terdapat pada Al-

Qur’an dan Al-Hadits. Bagi seorang muslim sebaik-baik aktivitas 

komunikasi adalah dakwah, yakni aktivitas yang sungguh-sungguh dalam 

bentuk mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah, dengan 

memberi dan menjadi teladan kebaikan sebagai suatu kewajiban. 

Dewasa ini, dakwah terus mengalami peningkatan dari berbagai 

aspek. Hal ini terbukti banyak bermunculannya mubaligh-mubaligh baru 
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yang mewarnai seluruh media khususnya media elektronik, mulai dari 

terbit fajar sampai terbenamnya matahari semua acara yang bernafaskan 

dakwah selalu muncul di media. Saat ini dakwah dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai cara dan melalui berbagai media sesuai dengan 

kemampuan individu yang dimilki. 

Di abad ke-20 ini usaha yang dilakukan sebagai salah satu 

mendakwahkan ajaran Islam sangat beragam. Seiring dengan kemajuan 

teknologi dan komunikasi. Dakwah tidak hanya dilakukan dalam bentuk 

pengajian dengan mendatangkan mubaligh untuk berceramah di suatu 

tempat. Seiring dengan kondisi yang menggembirakan ini sangatlah wajar 

jika seharusnya mubaligh harus memiliki langkah strategis untuk 

berdakwah agar materi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. 

Dakwah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mencurahkan 

pikiran, tenaga, uang dan harta yang dikemas dalam bentuk perencanaan 

atau perumusan strategi dakwah. Yang demikian mutlak dilakukan karena 

medan dakwah sangat komplek baik secara natural maupun sosial. Faktor 

cukup penting yang perlu diperhatikan oleh mubaligh dalam berdakwah 

adalah faktor budaya atau culture masyarakat setempat. 

Budaya atau culture diperoleh manusia dari hasil interakasi sosial 

dalam masyarakat baik dari dalam masyarakat itu sendiri maupun di luar 

masyarakat.  Tanpa masyarakat, akan sukarlah bagi manusia untuk 

membentuk kebudayaan. Sebaliknya jika tanpa budaya tidak mungkin 

manusia tidak bisa hidup sempurna baik secara individu maupun secara 
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sosial. Dengan kata lain di mana orang hidup bermasyarakat, pasti akan 

timbul kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan 

yang utuh, tak dapat dipisahkan. 

Kebudayaan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, 

dan karena itu umat Islam tidak bisa melepaskan diri dari budaya baik 

inovasi maupun Islamisasi (akulturasi dan Asimilasi). Keanekaragaman 

budaya dan kecenderungan yang heterogen itulah yang mendorong 

dakwah Islam untuk  merespon berbagai alternatif pendekatan dan metode 

yang tepat. Perlunya rekayasa budaya untuk perubahan yang lebih baik 

(amar ma;ruf nahi munkar) ditegaskan oleh Allah SWT sebagai berikut: 

 

                           

                       

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al Hujurat 13) 

 

                         

                    

Artinya: “Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan 

bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang 

kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan 

memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan 

yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Ibrahim 4). 
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Rekayasa budaya merupakan tuntutan bagi umat Islam untuk 

meningkatkan kualitas hidup. Dalam suatu masyarakat yang terus-menerus 

berubah, maka untuk bisa melaksanakan ajaran agama dengan baik harus 

ada inovasi, akulturasi dan asimilasi. Misalnya untuk melaksanakan sholat 

yang baik diperlukan kompas dan jam. Untuk puasa diperlukan astronomi, 

untuk haji diperlukan transportasi yang cepat, murah dan nyaman. 

Kearifan dan kecerdasan lokal yang menyebar di setiap lokalitas daerah 

mestinya menjadi pusat perhatian bagi mubaligh. Pemaknaan dakwah 

bukan sekedar penafsiran tekstual atas doktrin-doktrin Islam dan kemudian 

mengkomunikasikannya dengan bahasa agama yang dogmatis. Dakwah 

harus dimaknai secara lebih luas sebagai komunikasi lintas budaya melalui 

kontektualisasi nilai-nilai normatif agama dalam kehidupan publik yang 

mutikultural. 

Dakwah merupakan tugas bagi setiap muslim, baik laki-laki 

maupun perempuan, sesuai dengan kemampuan masing-masing, 

sebagaimana firman Allah yang berbunyi: 

 

                      

                         

                       

Artinya : “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. 

mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang 

munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah 
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dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. At Taubah 71).  

 

Kewajiban ini tidak terbatas hanya untuk ulama tetapi semua orang 

juga memiliki kewajiban yang sama dapat dilakukan secara individu atau 

secara kelompok seperti halnya Muhammadiyah. 

Muhammadiyah memang sangat strategis untuk dibahas di 

Indonesia. Ada dua alasan: Pertama, secara kultural Muhammadiyah 

adalah jami’iyah dengan jamaah besar dan amal usaha yang banyak serta 

memiliki jaringan kuat secara nasional bahkan belakang ini berkembang 

secara internasional. Kedua, secara politis dapat menjadi kekuatan 

penekan, sekalipun bukan sebagai kekuatan oposisi di republik ini. 

Muhammadiyah juga secara politis teruji dalam perjuangan turut dalam 

perang melawan kolonisasi. Dakwah harus memiliki kepekaan kultural 

yang kuat dan aktualisasinya perlu mengapresiasikan kultural yang kuat 

dan pribumi. Artinya perlu adanya dialektika yang dinamis antara 

idealisme dakwah dan realisme budaya masayarakat, karena dakwah akan 

menjadi rutinitas belaka jika rakyat tidak mampu menerimanya dalam 

lubuk hati mereka. Menurut M.Subhan Setowara dalam  buku Menggugat 

Moderenitas Muhammadiyah (2010:226) menyatakan bawah selama ini 

dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah terlalu elitis dan kurang bisa 

menyentuh rakyat bahwa secara spiritual dan emosional. Berbeda dengan 

Nuhdlatul Ulama (NU) yang begitu luwes dalam mendekati masyarakat 

bawah.  
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Sampai saat ini masih ada anggapan bahwa Muhammadiyah adalah 

organisasi yang tidak ramah budaya karena dakwah yang dilakukan 

Muhammadiyah terkesan elitis sehingga kurang mampu menyentuh ruang-

ruang multikultural rakyat yang unik dan beragam. Muhammadiyah secara 

sadar telah menciptakan oposisi biner dalam melakukan gerakan dakwah. 

Oposisi biner antara kaum modernis dan tradisionalis, santri dan abangan, 

religious dan sekuler dan sebagainya. 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-

Quran dan Sunnah dengan watak tajdid yang melekat dalam dirinya 

senantiasa istiqomah dan proaktif melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi 

munkar di segala bidang kehidupan. Dalam rangka untuk menjadikan 

Islam sebagai rahmatan lil alamin maka Muhammadiyah menempuh 

berbagai pendekatan dan setrategi dakwah antara lain melalui dakwah 

kultural. 

Semenjak sepuluh tahun terakhir ini berkembang kesadaran 

terhadap kelemahan Muhammadiyah pada sisi kultural. Dimulai dari 

Muktamar 43 di Aceh muncul kesadaran dari Muhammadiyah untuk 

mengembangkan dakwah kultural. Pada sidang Tanwir Muhammadiyah di 

Denpasar, Bali Januari 2002 gagasan dakwah kultural dikonkretkan. 

Gagasan dakwah kultural sejatinya bukan barang baru bagi 

Muhammadiyah karena sejak dirintis oleh Ahmad Dahlan, dakwah 

Muhammdiyah memang lebih banyak bergerak pada wilayah kultural. 

Setelah Muhammadiyah dihadapkan dengan berbagai perubahan zaman 
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dakwah kultural tampaknya ingin dipertegas kembali agar Muhammadiyah 

semakin terlihat inklusif, bisa diterima, dan mampu merangkul beragam 

komunitas dengan aliran kultural yang beragam pula. Muhammadiyah 

memang harus terhindar dari posisis gerakan eksklusif karena 

Muhammadiyah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dari berbagai macam segmen. Dakwah kultural hendaknya masuk dalam 

ruang-ruang budaya pribumi yang begitu unik dan kaya. Dalam hal ini 

bangunan teologis Islam direfleksikan sedemikian rupa agar menemukan 

relevansinya dengan apresiasi budaya lokal.  

Kearifan dan kecerdasan lokal yang menyebar di setiap lokalitas 

daerah mestinya menjadi pusat perhatian bagi Muhammadiyah. 

Pemaknaan dakwah bukan sekedar penafsiran tekstual atas doktrin-doktrin 

Islam dan kemudian mengomunikasikannya dengan bahasa agama yang 

dogmatis. Dakwah harus dimaknai secara lebih luas sebagai komunikasi 

lintas budaya melalui kontektualisasi nilai-nilai normatif agama dalam 

kehidupan publik yang mutikultural. 

Melihat fenomena di atas, maka dalam penelitian ini akan 

menganalisis hal-hal yang terkait dengan Penerapan Komunikasi Dakwah 

Kultural Muhammadiyah yang dilakukan oleh mubaligh-mubaligh 

Muhammadiyah. Penelitian ini dilaksanakan di Malang, karena Malang 

adalah termasuk salah satu kota yang memiliki masyarakat beraneka 

ragam budayanya, mulai dari masyarakat asli sampai pendatang. Sejalan 

dengan tumbuhnya kota Malang sebagai kota pendidikan maka masyarakat 
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kota Malang menjadi lebih heterogen, ini menjadikan peneliti memilih 

kota Malang sebagai lokus  penelitian.  Adapun objek penelitian ini adalah 

pada Mubaligh Muhammadiyah Malang khususnya untuk Crops Mubaligh 

Muhammadiyah (CMM) Malang. CMM adalah kumpulan para mubaligh 

yang dihimpun oleh Majelis Tabligh PDM Kota Malang yang bertugas 

untuk mengisi ceramah, khutbah dan lain sebagainya di seluruh penjuru 

Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang menjadi perhatian peneliti dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Komunikasi Dakwah Kultural 

oleh Mubaligh-mubaligh Muhammadiyah di Malang?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang ada, 

yaitu “Untuk menganalisis Penerapan dakwah kultural oleh Mubaligh-

mubaligh Muhammadiyah di Malang” 

 

D. Manfaat penelitian 

Peneliti berharap hasil penelitian ini, selanjutnya dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara Akademis 
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Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi khasanah 

keilmuan dan pemikiran bagi akademisi tentang suatu penerapan 

komunikasi dakwah kultural Muhammadiyah. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang bermakna 

dalam bentuk refrensi bagi Muhammadiyah dalam pembinaan aktivitas 

komunikasi dakwah yang berhubungan dengan kebudayaan. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Komunikasi Dakwah 

Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak 

dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah SWT 

sesuai dengan garis aqidah, syari'at dan akhlak Islam. Secara 

Etimologi (kata/bahasa) kata dakwah merupakan masdar (kata 

benda) dari kata kerja da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan 

atau ajakan. Dari pengertian itu dapat ditarik pengertian  

memanggil kepada syariat untuk memecahkan persoalan hidup 

sebagai individu atau persoalan hidup ber-usrah, berumah tangga, 

berjamaah, bermasyarakat, berbangsa, bersuku bangsa,  dan 

bernegara antarnegara. 

Secara terminologis dakwah Islam telah banyak 

didefinisikan oleh para ahli, seperti halnya Ahmad Ghalwasy 

(dalam Wahyu 2010.16) mengatakan bahwa dakwah adalah 
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sebagai pengetahuan yang dapat memberikan segenap usaha yang 

bermacam-macam yang mengacu pada upaya penyampaian ajaran 

Islam kepada seluruh manusia yang mecakup aqidah, syari’at dan 

akhlak. Sedangkan menurut Ali Mafudz  berpendapat bahwa 

dakwah adalah kegiatan mendorong (memotivasi) manusia untuk 

melakukan kebaikan dan mengikuiti petujuk serta memerintahkan 

mereka berbuat ma’ruf dan mencegah  dari perbuatan munkar agar 

mereka memperoleh kebaikan di dunia dan a khirat (dalam Wahyu 

2010.16).  

Sementara Asmuni Syukir (dalam Syam 2007:3-4) 

menyatakan bahwa pengertian dakwah dapat dilihat dari dua sudut 

pandang yaitu pertama, dakwah yang bersifat pembinaan artinya 

usaha mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat 

manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah SWT, dengan 

menjalankan syari’at-Nya sehingga menjadi manusia yang hidup 

bahagia di dunia dan Akhirat. Kedua, dakwah yang bersifat 

pengembangan artinya usaha untuk mengajak umat manusia yang 

belum beriman kepada Allah SWT, agar menaati syari’at Islam 

(memeluk agama Islam) supaya nantinya dapat hidup bahagia dan 

sejahtera di dunia dan akhirat. Dakwah termasuk dalam tindakan 

komunikasi walaupun tidak setiap aktivitas komunikasi adalah 

dakwah. 
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Secara umum komunikasi dakwah adalah suatu 

penyampaian pesan dakwah yang secara sengaja dilakukan oleh 

da’i (komunikator) ke pada mad’u (komunikan) dengan tujuan 

membuat mad’u berperilaku tertentu. Konsep komunikasi dakwah 

dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Dalam arti yang luas, 

komunikasi dakwah meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai 

suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik diantara semua 

pihak yang terlibat dalam dakwah terutama antara da’i 

(komunikator) dan mad’u (komunikan), sejak dari proses 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap dakwah. 

Sedangkan dalam arti sempit, komunikasi dakwah 

merupakan segala upaya cara, metode serta teknik penyampaian 

pesan dan keterampilan-keterampialan dakwah yang ditujukan  

kepada umat atau masyarakat secara luas. Kegiatan tersebut 

bertujuan agar masyarakat yang dituju dalam hal ini mad’u dapat 

memahami dan menerima dan melaksanakan pesan-pesan dakwah 

yang disampaikan oleh da’i, aktivitas ini disebut sebagai 

Komunikasi Dakwah. 

Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi 

atau pesan dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang 

atau sekelompok orang lain yang bersumber dari Al Qur’an dan As 

Sunah, dengan menggunakan lambang-lambang baik secara verbal 

maupun nonverbal dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat 
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atau perilaku orang lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam, baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui media. 

Komunikasi dakwah juga dapat diartikan sebagai upaya 

komunikator (ustadz, ulama, kiai, buya atau mubaligh) dalam 

mengomunikasikan atau menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dan 

As Sunah kepada umat agar umat dapa mengetahui, memahami, 

menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta 

menjadikan AlQur’an dan As Sunah sebagai pedoman dan 

pandangan hidup. 

Komponen-komponen Komunikasi Dakwah 

1. Da’i (komunikator) 

Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah bertindak sebagai 

komunikator baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan dan 

baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi. Pada 

dasarnya, semua pribadi muslim berperan secara otomatis 

sebagai juru dakwah, artinya orang yang harus menyampaikan 

dakwah disebut sebagai komunikator. Da’i dapat bersifat 

individu (fardiyyah) dan kelompok (jam’iyyah), individu 

(fardiyyah) yaitu seorang muslim yang melakukan dakwah 

seorang diri berdasarkan kekuatan, kemampuan dan ilmunya 

sebagaimana firman Allah SWT dan Hadits Nabi sebagai 

berikut : 
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“kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari 

yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab 

beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka 

ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 

yang fasik”.(QS, Ali Imran 110) 

 

 

Dakwah bersifat kelompok (jam’iyyah), yaitu dakwah yang 

dilakukan oleh sekumpulan orang yang terorganisir dalam 

sebuah lembaga atau organisasi, sebagaimana firman Allah 

SWT: 

                      

                 

“dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar,  merekalah orang-orang yang 

beruntung”. (QS. Ali Imran 104) 

 

 Komunikator yang dikenal sebagai da’i/mubaligh atau 

komunikator dakwah itu dapat dikelompokan menjadi : 

a. Secara umum adalah setiap muslim atau muslimat yang 

mukallaf (dewasa) dimana bagi mereka kewajiban dakwah 

merupakan suatu yang melekat, tidak terpisahkan dari 
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misinya sebagai penganut Islam, sesuai dengan perintah 

“sampaikan walau satu ayat”. 

b. Secara  khusus adalah mereka yang mengambil keahlian 

khusus dalam bidang agama Islam yang dikenal dengan 

panggilan ulama 

2. Mad’u (komunikan) 

Mad’u adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi 

sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara 

individu, kelompok, baik yang beragam Islam maupun tidak, 

dengan kata lain manusia secara keseluruhan Muhammad 

Abduh (dalam Wahyu 2010:20) membagi mad’u menjadi tiga 

golongan, yaitu : 

a. Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kebenaran dan 

dapat berfikir secara kritis, cepat menangkap persoalan 

b. Golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang belum dapat 

menangkap pengertian-pengertian  yang tinggi. 

c. Golongan yang berbeda dengan golongan di atas adalah 

mereka yang senang membahas sesuatu, tetapi hanya dalam 

batas tertentu tidak sanggup mendalami benar. 

Da’i sebelum menyampaikan pesan harus mengetahui kondisi 

psikis dan fisik dari Mad’u. Mad’u akan dapat menerima pesan 

dengan baik jika memenuhi syarat-syarat berikut : 
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a. Komunikan benar-benar memahami pesan komunikasi yang 

disampaikan. 

b. Pada saat komunikan mengambil keputusan ia sadar 

keputusannya itu sesuai dengan tujuannya. 

c. Keputusan yang telah diambil sesuai dengan kepentingan 

pribadi yang hendak dicapai. 

d. Komunikan juga harus mampu menepatinya baik secara 

mental maupun secara fisik. 

Menurut M.Bahri Ghozali (dalam Wahyu 2010:91) 

mengelompokan mad’u berdasarkan tipologi dan klasifikasi 

masyarakat terbagi atas, 

a. Tipe inovator 

Masyarakat yang memiliki keinginan keras pada setiap 

fenomena sosial yang sifatnya membangun, bersifat agresif, 

dan tergolong antisipatif dalam setiap langkah 

b. Tipe pengikut 

Masyarakat yang selektif dalam menerima pembaharuan 

dengan pertimbangan tidak semua pembaruan dapat 

membawa perubahan yang positif. Untuk menerima atau 

menolak ide pembaruan, mereka mencari pelopor yang 

mewakili mereka dalam pembaruan tersebut. 

c. Tipe pengikut dini 
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Masyarakat yang kadang-kadang kurang siap dalam 

mengambil risiko dan umumnya lemah mental. Kelompok 

masyarakat ini adalah kelompok kelas dua di 

masyarakatnya dan mereka perlu pelopor dalam mengambil 

tugasnya dalam masyarakat. 

d. Tipe pengikut akhir 

Masyarakat yang ekstra hati-hati sehingga berdampak pada 

masyarakat yang skeptis terhadap sikap pembaharuan. 

Karena faktor kehati-hatian yang berlebihan, setiap gerakan 

pembaharuan memerlukan waktu dan pendekatan yang 

sesuai untuk bisa masuk. 

e. Tipe kolot 

Masyarakat yang memiliki ciri-ciri tidak mau menerima 

pembaruan sebelum mereka terdesak oleh lingkungannya. 

 

3. Maddah (Materi / pesan dakwah) 

Maddah atau pesan dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh 

da’i kepada mad’u. Pada dasarnya pesan dakwah itu adalah 

ajaran Islam itu sendiri yang berlandaskan Al Qur’an dan As 

Sunah, sebagaimana firman Allah SWT,  

                    

“dan Sesungguhnya Al Quran itu dalam Induk Al kitab (Lauh 

Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar Tinggi (nilainya) 

dan Amat banyak mengandung hikmah”. (QS. Az Zukhruf 4) 
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Sebuah pesan haruslah memiliki inti pesan yang menjadi 

pengaruh dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah 

laku. Penyampaian pesan dapat melalui lisan, tatap muka 

(langsung). Pesan yang disampaikan juga biasanya bersifat 

persuasif yaitu proses penyampian pesan dari komunikator 

kepada komunikan dengan maksud untuk merubah sikap, opini 

atau tingkah laku sesuai dengan kesadarannya sendiri tanpa 

adanya paksaan. 

Secara umum  dalam Ali Aziz (2004:94) pesan dakwah dapat 

dikelompokan menjadi: 

a. Pesan Aqidah, meliputi Iman kepada Allah SWT. Iman 

kepada Malaikat-Nya, Iman kepada kitab-Nya, Iman 

Kepada Rasul-Nya, Iman kepada hari Akhir,   Iman Kepada 

Qadha-Qadhar 

b. Pesan Syariah, yaitu meliputi thaharah, shalat, zakat, puasa, 

haji, serta muamalah (hukum nikah, hukum waris dan lain-

lain) 

c. Pesan Akhlak meliputi akhlak terhadap Allah SWT. Akhlak 

terhadap makhluk yang meliputi akhlak terhadap manusia, 

diri sendiri, tetangga, masyarakat lainnya.  

Sedangkan menurut Ali Yafie (dalam Wahyu 2010:102) 

menyebutkan bahwa materi dakwah itu terbagi menjadi lima 

pokok meliputi : 
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1. Masalah kehidupan 

Dakwah memperkenalkan dua jenis kehidupan yaitu 

duniawi dan akhirat yang memiliki sifat yang kekal 

abadi 

2. Masalah manusia 

Pesan dakwah yang berisi tentang masalah manusia 

pada posisi yang mulia yang harus dilindungi secara 

penuh. Dalam hal ini manusia ditempatkan pada status 

yaitu Ma’sum (hak untuk hidup) dan Mukhallaf 

(kehormatan untuk menegaskan Allah SWT). 

3. Masalah harta benda 

Pesan dakwah dalam bentuk ini, lebih pada penggunaan 

harta benda untuk kehidupan manusia dan 

kemaslahatan ummah. Ada hak tertentu yang harus 

diberikan kepada orang yang berhak untuk 

menerimanya. 

4. Masalah ilmu pengetahuan 

Dakwah Islam sangat mengutamakan pentingnya 

pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan yang berupa 

ilmu pengetahuan disampaikan melalui tiga jalur ilmu 

yaitu; mengenal tulisan dan membaca, penalaran dalam 

penelitian dan rahasia-rahasia alam, penggambaran di 

bumi seperti study tour atau ekspedisi ilmiah. 



19 
 

5. Masalah aqidah 

Aqidah dalam pesan utama dakwah, memiliki ciri-ciri 

yang membedakan dengan kepercayaan lain yaitu 

tentang kandungan rukun iman dan rukun Islam. 

 

4. Wasilah (Media/chanel dakwah) 

Media adalah alat yang digunakan oleh komunikator atau da’i 

dalam penyampaian pesan dakwah kepada mad’u (komunikan). 

Media dapat dianggap sebagai penerus atau penyampai pesan 

dari komunikator kepada komunikan. Media ini terdiri dari : 

a. Media primer adalah alat komunikasi yang mempergunakan 

lambang-lambang komunikasi misalnya : dalam bentuk 

bahasa, gambar dan warna. Lambang-lambang media ini 

cocok digunakan dalam komunikasi tatap muka (face to 

face communication) 

b. Media sekunder adalah alat komunikasi yang berwujud 

media massa yang terdiri dari : surat kabar, radio, TV 

maupun media massa yang terdiri dari surat atau lukisan. 

 

Alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan ajaran Islam, 

Hamzah Ya’qub (dalam Wahyu 2010:20) membagi media 

dakwah menjadi lima: 
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a. Lisan, inilah media dakwah yang paling sederhana yang 

menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk 

pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan 

sebagainya 

b. Tulisan, buku majalah, koran, korespondensi, spanduk, 

web, sosial media. 

c. Lukisan, gambar, karikatur dan sebagainya 

d. Audio Visual, yaitu alat dakwah yang dapat merangsang 

indra pendengaran atau penglihatan dan kedua-duanya, bisa 

berbentuk televis, slide, hp, internet dan sebagainya. 

e. Akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang 

mencerminkan ajaran Islam yang dapat dinikmati dan 

didengarkan oleh mad’u. 

 

5. Atsar ( Efek dakwah / Feed back) 

Efek dalam ilmu komunikasi bisa disebut dengan feed back 

adalah umpan balik dari reaksi proses dakwah. Dalam bahasa 

sederhana adalah reaksi dakwah yang ditimbulkan oleh aksi 

dakwah. Menurut Jalaluddin Rahmat (dalam Wahyu 2010:21) 

efek komunikasi dapat terjadi pada tataran yaitu: 

a. Efek kognitif, yaitu terjadi jika ada perubahan pada apa 

yang diketahui, dipahami dan dipersepsi oleh khalayak. 
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Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, 

keterampilan, kepercayaan atau informasi. 

b. Efek afektif, yaitu timbul jika ada perubahan pada apa yang 

dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak, yang meliputi 

segala yang berkaitan dengan emosi dan sikap, serta nilai. 

c. Efek behavioral, yaitu merujuk pada perilaku nyata yang 

dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan 

atau kebiasaan tindakan berperilaku. 

 

6. Thariqah (Metode dakwah) 

Metode dakwah adalah cara-cara yang dipergunakan da’i untuk 

menyampaikan pesan dakwah atau serentetan kegiatan untuk 

mencapai tujuan dakwah. Sementara itu, dalam komunikasi 

metode ini lebih dikenal dengan approach. Yaitu cara-cara yang 

digunakan oleh seorang komunikator (da’i) untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Secara terperinci metode dakwah dalam 

Al-Qur’an terekam pada QS.An Nahl ayat 125 yaitu : 

                       

                       

              

serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 
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tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 

lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.  

(QS. An Nahl 125). 

 

Dari ayat tersebut, terlukiskan bahwa ada tiga metode yang 

menjadi dasar dakwah yaitu : 

1. Hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi 

dan kondisi sasaran dakwah dengan memperhatikan situasi 

dan kondisi sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada 

kemampuan mereka, sehingga didalam menjalankan ajaran-

ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi mesra terpaksa 

atau keberatan. 

2. Mauidhah Hasanah, adalah berdakwah dengan memberikan 

nasihat-nasihat atau penyampaian ajaran Islam dengan rasa 

kasih sayang sehingga nasihat dan ajaran Islam yang 

disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. 

3. Mujadalah, yaitu berdakwah dengan cata bertukar pikiran 

dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan 

tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan 

menjelekkan yang menjadi mitra dakwah.  

Macam-macam metode berdakwah: 

1. Dakwah bil-Lisan 

Menurut (Nanih dan Agus 2000:31-34) menyampaikan 

pesan-pesan agama melalui ceramah atau dakwah bil lisan 

kepada aktivis masjid atau majelis taklim atau jama’ah 
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tentang perlunya melakukan silaturahim dan ta’awun, 

memperkuat ukhuwah dengan aksi bersama untuk 

mengembangkan umat ke arah yang lebih baik dan selalu 

berkata-kata yang baik, sebagaimana firman Allah SWT 

sebagai berikut : 

                    

                      

“dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah 

mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). 

Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan 

diantara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagi manusia”. (QS. Al Israa’ 53) 
 

2. Dakwah bil-Haal 

Dakwah bil al-Hal merupakan jenis dakwah yang 

mengedepankan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar 

si penerima dakwah (al-Mad'ulah) mengikuti jejak dan hal 

ikhwal si da'i (juru dakwah). Dakwah jenis ini mempunyai 

pengaruh yang besar pada diri penerima dakwah. Pada saat 

pertama kali Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, beliau 

mencontohkan Dakwah bil-Haal ini dengan mendirikan 

Masjid Quba, dan mempersatukan kaum Anshor dan kaum 

Muhajirin dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Ini juga 

ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang diriwatkan oleh 

Muslim sebagai berikut: 
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“Siapa yang diantara kamu melihat kemungkaran, ubalah 

dengan tanganmu, jika tidak mampu, ubahlah dengan 

lisanmu, jika tidak mampu ubahlah dengan hatimu, dan 

yang terakhir ini selemah-lemahnya iman”.(HR. Muslim) 

 

3. Dakwah Bil Kitab 

Menurut (Rafi’uddin, Maman Abdul Djaliel 1997:49-51) 

yaitu dakwah dengan menggunakan keterampilan menulis 

berupa artikel atau naskah yang kemudian di dalam majalah 

atau surat kabar, brosur, buletin, buku dan sebagainya. 

                        

                       

         

(1) bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, (2) Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, (4) yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam (5)Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. (QS. Al Alaq 1-5) 
 

4. Memasuki zaman global seperti saat sekarang ini, pola 

dakwah bit at-Tadwin (dakwah melalui tulisan) baik dengan 

menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan 

tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat 

penting dan efektif. Keuntungan lain dari dakwah model ini 

tidak menjadi musnah meskipun sang da’i, atau penulisnya 

sudah wafat. Menyangkut dakwah bit-Tadwi ini Rasulullah 

saw bersabda,  
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"Sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari 

darahnya para syuhada”.(HR. Muslim) 

5. Dakwah bil Hikmah 

Dakwah bil Hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan 

cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan 

sedemikian rupa sehingga pihak obyek dakwah mampu 

melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak 

merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Menurut 

Jalaudin Rahkmat (dalam Ali Aziz 2004:36) Bil-Hikmah 

(kebijaksanaan), yaitu cara-cara penyampaian pesan-pesan 

dakwah yang sesuai dengan keadaan penerima dakwah, 

sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut : 

                    

                       

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan 

bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan 

dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan 

siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada 

siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan yang Maha 

Kuasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Ibrahim 4) 

Fungsi Komunikasi Dakwah Islam 

1. Menegakkan ajar Islam kepada tiap insan sehingga ajaran 

tersebut mampu mendorong sesuai ajaran Islam. 
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“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa 

yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang 

telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami 

wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: 

Tegakkanlah agama (Islam) dan janganlah kamu berpecah 

belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik 

agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik 

kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan 

memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali 

(kepada-Nya)”. (QS. Asy Syura :13) 
 

2. Dakwah berfungsi untuk menyebarkan agama Islam kepada 

manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka 

merasakan rahmat Islam sebagai rahmatan lil’alamin bagi 

seluruh makhluk Allah. 

 

                 

                         

             

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah 

hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah 

diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan 

kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara 

mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah 
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Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”. (QS. 

Ali Imran 19) 
 

 

3. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari 

generasi-kegenerasi kaum muslimin berikutnya sehingga 

kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari 

generasi ke generasi tidak terputus. 

                      

                  

“dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-

anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai 

anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini 

bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk 

agama Islam".(QS. Al  Baqarah 132) 
 

4. Dakwah berfungsi korektif artinya meluruskan akhlak yang 

bengkok, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan 

manusia dari kegelapan rohani 

 

                    

                    

       

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An Nahl 90) 
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Tujuan dan Peran Komunikasi Dakwah : 

Tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang dirida’i oleh 

Allah. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada 

umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan dan 

perbuatan. Dimulai dari istrinya, keluarganya, dan teman-teman 

karibnya hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara 

raja-raja yang mendapat surat atau risalah Nabi SAW adalah 

kaisar Heraklius dari Byzantium, Mukaukis dari Mesir, Kisra 

dari Persia ( Iran ) dan Raja Najasyi dari Habasyah (Ethiophia). 

Secara umum tujuan dakwah dalam Al-Quran adalah : 

1. Dakwah bertujuan untuk menghidupkan hati nurani yang 

mati. Allah berfirman: 

                     

                      

          

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah 

dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada 

suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah 

bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan 

hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan 

dikumpulkan.( Q.S. Al-Anfal :24) 

 

2. Agar manusia mendapat ampunan dan menghindarkan azab 

dari Allah 
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dan sesungguhnya setiap kali Aku menyeru mereka (kepada 

iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka 

memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan 

menutupkan bajunya (ke mukanya) dan mereka tetap 

(mengingkari) dan menyombongkan diri dengan 

sangat.(Q.S. Nuh:7) 

 

3. Untuk Menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya 

                      

                     

                   

orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka 

bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan 

di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang 

bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. 

Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk 

menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun 

dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan 

hanya kepada-Nya aku kembali".  (Q.S. Ar Ra’ad:36) 

 

4. Untuk menegakkan agama dan tidak terpecah belah. 
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Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa 

yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang 

telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah Kami 

wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: 

Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah 

tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama 

yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada 

agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi 

petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali 

(kepada-Nya). (Q.S. Asy Syura:13) 

 

5. Mengajak dan menuntun ke jalan yang lurus 

                  

 

Kemudian dikatakan kepada mereka: " Manakah berhala-

berhala yang selalu kamu persekutukan,(Q.S. Al Mumin 

:73) 

 

6. Untuk menghilangkan pagar penghalang sampainya ayat-

ayat Allah ke dalamlubuk hati masyarakat. 

               

                   

“Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu 

dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu 

diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada (jalan) 

Tuhanmu, dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk 

orang-orang yang mempersekutukan tuhan.” (Q.S Al 

Qashshas : 87) 

 

E.2. Dakwah Kultural dalam Prespektif Muhammadiyah  

Kata kebudayaan berasal dari  (bahasa sansekerta) 

Buddhayah  yang merupakan  bentuk jamak dari buddhi  yang 
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berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang 

bersangkutan dengan budi atau akal”. Adapun istilah culture  

berasal dari bahasa asing yang memiliki makna yang sama dengan 

kebudayaan. Culture berasal dari  bahasa latin yaitu Colera, artinya 

“sebagai daya upaya manusia untuk mengelolah dan mengubah 

alam”. 

Menurut Triandis (dalam Mc.Daniel dkk) menyatakan 

bahwa kebudayaan merupakan elemen subjektif dan objektif 

manusia yang dimasa lalu meningkat untuk bertahan hidup dan 

berakibat dalam kepuasan pelaku dalam ceruk ekologis dan 

demikian tersebar di antara mereka yang dapat berkomunikasi satu 

sama lainnya, karena mereka mempunyai kesamaan bahasa dan 

mereka hidup dalam waktu dan tempat yang sama.  (McDaniel 

2010:27) 

Sedangkan menurut E.B Tylor (dalam Soekanta 1990) 

mengatakan kebudayaan adalah komplek mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, kemampuan-

kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat.  

Menurut Sowell (dalam McDaniel 2010:28) fungsi budaya 

adalah “untuk melayani kebutuhan vital dan praktis manusia, untuk 

membentuk masyarakat, untuk memelihara spesies menurunkan 
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pengetahuan dan pengalaman berharga ke generasi berikutnya, 

untuk menghemat biaya dan bahaya dari proses pembelajaran dari 

proses pembelajaran semuanya mulai dari kesalahan kecil selama 

proses coba-coba sampai kesalahan fatal”. 

Prof. Dr. Koentjoroningrat (dalam Prasetya 1991:32) 

menguraikan tentang wujud kebudayaan menjadi 3 macam, yaitu : 

1. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

2. Wujudnya kebudayaan sebagai suatu komplek aktivitas serta 

tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Wujud pertama adalah wujud ideal kebudayaan. Sifatnya 

abstrak tak dapat diraba dan difoto. Letaknya dalam alam pikiran 

manusia. Sekarang kebudayaan ideal ini banyak tersimpan dalam 

arsip kartu computer, pita computer dan sebagainya. Ide-ide dan 

gagasan manusia ini banyak yang hidup dalam masyarakat dan 

memberi jiwa kepada masyarakat. Gagasan ini tidak terlepas satu 

sama lain melainkan saling berkaitan menjadi satu sistem, yang 

disebut sistem budaya atau disebut juga adat istiadat. 

Wujud kedua adalah yang disebut sistem sosial, yaitu 

mengenai tindakan berpola manusia itu sendiri. Sistem sosial ini 

terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi satu 
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dengan yang lainnya dari waktu ke waktu yang selalu menurut pola 

tertentu. Sistem sosial ini bersifat konkret sehingga bisa 

diobservasi, difoto dan didokumentasikan.  

Wujud ketiga adalah kebudayaan fisik, yaitu seluruh hasil 

fisik karya manusia dalam masyarakat. Sifatnya sangat konkret 

berupa benda-benda yang bisa diraba, difoto, dan dilihat.  

Walapun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang 

berbeda satu sama lainnya, namun setiap kebudayaan mempunyai 

keunikan tersendiri dan setiap kebudayaan mempunyai sifat 

hakikat kebudayaan adalah sebagai berikut :(Soekanto 1990:182) 

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. 

2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya 

suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya 

usia generasi yang bersangkutan.  

3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah 

lakunya 

4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan 

kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima 

maupun ditolak, tindakan-tindakan ditolak maupun diizinkan. 

Kebudayaan setiap masyarakat terdiri dari unsur-unsur 

besar maupun kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan 
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yang bersifat sebagai kesatuan.  Melville J. Herskovits (dalam 

Soekanto :1990) merumuskan  4 unsur  pokok kebudayaan yaitu : 

1. Alat –alat teknologi 

2. Sistem ekonomi 

3. Keluarga 

4. Kekuasaan Politik 

Sedangkan Broniswal Malinowski (dalam Soekanto :1990) 

menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan  sebagai berikut: 

1. Setiap norma yang memungkinkan kerjasama antara anggota 

masyarakat dalam upaya untuk menguasai alam sekelilingnya. 

2. Organisasi ekonomi 

3. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan;  perlu diingat 

bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. 

4. Organisasi kekuatan. 

C.Kluckhkn (dalam Soekanto :1990)  juga berpendapat ada 

tujuh unsur kebudayaan antara lain: 

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, 

perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat –alat produksi, 

transportasi dan lain sebagainya). 

2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem  ekonomi  (petani, 

peternak, nelayan, sistem produksi, sistem distribusi, dan 

sebagainya). 
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3. Sistem kemasyarakatan  (sistem kekerabatan, organisasi 

politik, sistem hukum, sistem perkawinan). 

4. Bahasa (lisan maupun tulis). 

5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya). 

6. Sistem pengetahuan. 

7. Religi (sistem kepercayaan). 

C.Kluckhkn berpendapat bahwa salah satu unsur 

kebudayaan adalah religi (sistem kepercayaan). Pentingnya sistem 

kepercayaan dalam masyarakat mendorong Muhammadiyah untuk 

menegakkan sistem kepercayaan dalam hal ini adalah Agama Islam 

dengan pendekatan budaya yang dikenal dengan Dakwah Kultural. 

Dakwah kultural merupakan upaya untuk menanamkan 

nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan 

memperhatikan  potensi  dan kecenderungan manusia sebagai 

makhluk budaya secara luas, dalam rangka untuk mewujudkan 

masyarakat Islam yang sebenar benarnya.  

Dakwah kultural mencoba memahami potensi dan 

kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya berarti 

memahami ide-ide, adat-istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, 

sistem aktivitas, simbol dan hal-hal fisik yang memiliki makna 

tertentu dan hidup subur  dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pemahaman tersebut dibingkai oleh pendangan dan sistem ajaran 
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Islam yang membawa pesan rahmatan lil’alamin.  Dengan 

demikian dakwah kultural menekankan pada dinamisasi dakwah 

selain pada purifikasi. 

Dinamisasi berarti mencoba untuk mengapresiasikan atau 

menghargai potensi dan kecenderungan makhluk budaya dalam arti 

luas, sekaligus melakukan usaha-usaha agar budaya tersebut 

membawa pada kemajuan dan pencerahan hidup manusia. 

Sedangkan purifikasi  adalah mencoba untuk menghindari 

pelestarian budaya yang nyata-nyata dari segi ajaran Islam yang 

bersifat syirik, takhayul, bid’ah dan khurafat.  Karena itu dakwah 

kultural bukan berarti melestarikan atau membenarkan hal-hal yang 

bersifat syirik, takhayul, bid’ah dan khurafat tetapi cara memahami 

dan menyikapi dengan menggunakan pandangan kacamata atau 

pendekatan dakwah. 

Secara histori mekanisme kerja strategi kebudayaan 

Muhammadiyah memiliki empat ciri yang melekat pada dirinya 

1. Senantiasa menyatukan dimensi kembali kepada Al Quran dan 

As Sunah dengan dimensi ijtihat dan tajdid sosial keagamaan. 

Hal ini tercermin dari predikat yang diberikan oleh masyarakat 

kepada Muhammadiyah sebagai faham yang tidak bermazhab. 

2. Dalam mengaktualisasikan cita-cita perjuangan dan stetrategi 

kebudayaan Muhammadiyah menggunakan sistem organisasi. 
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Dengan model kerja ini Muhammadiyah ingin mengangkat 

kepentingan dan keselamatan pribadi da’i ke wilayah 

kepentingan dan keselamatan sosial. Sistem oraganisasi juga 

menuntut kolegialitas dan transparansi. 

3. Becorak “anti kemapanan” kelembagaan agama yang terlalu 

bersifat rigid-kaku 

4. Adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman. 

Arah pemikiran dakwah kultural : 

1. Dakwah kulktural berarti dakwah yang diaktualisasikan dalam 

kegiatan tabligh seperti kegiatan kesenian. Hal ini berarti 

kegiatan kultural sebagai metode. 

2. Dakwah kultural berarti bahwa dakwah yang diaktualisasikan 

dalam kegiatan tabligh memang dimaksudkan untuk 

menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami. Arah kedua 

ini berarti, kegiatan kultural sebagai subtansi. 

Proses dakwah Islamiyah yang menawarkan kebaikan 

universal (subtantif) menganjurkan kebaikan lokal yang ma’ruf 

(partikular), dan mencegah kemungkaran lokal dengan 

memperhatikan keunikan manusia beserta sifat dan karakter 

dasarnya, inilah yang disebut dakwah kultural. Dakwah kultural 

memandang manusia sebagai makhluk terbuka yang terus berubah 

dan menjadi sesuai situasi actual yang dihadapi masing-masing.  
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KeIslaman (iman, ihsan, dan shaleh) seseorang atau masyarakat 

sebagai proses perubahan yang berlangsung sepanjang hidup sesuai 

kondisi sosial, politik, dan ekonomi, budaya dan alam natural. 

Dakwah kultural dilakukan untuk mendorong sikap orang yang 

terus menerus mengubah dan mengembangkan diri mereka 

sehingga mencapai ke tahab yang lebih Islami. Karena dakwah 

kultural harus bersifat terus menerus sejalan dengan perkembangan 

kehidupan manusia. 

 Ciri-ciri dakwah kultural: 

1. Memperhatikan keunikan manusia / masyarakat. 

2. Manusia sebagai makhluk yang terbuka terus berubah seiring 

dengan situasi dan masalah yang dihadapi. 

3. Dakwah mendorong proses perubahan ke arah keadaan yang 

lebih ideal  (Islami) 

4. Dakwah bersifat kesinambungan. 

Cara perumusan strategi dakwah kultural Muhammadiyah : 

1. Empat langkah perumusan. 

a. Pemahaman objek dakwah tentang keunikan dirinya dan 

dalam konteks perubahan yang dialami 

b. Perumusan perubahan-perubahan perilaku yang diharapkan. 

c. Perumusan pendekatan, metode, wahana dakwah yang 

tepat. 
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d. Perumusan tujuan secara berjenjang /bertahab, berupa 

proses perubahan atau interaksi yang berkelanjutan. 

2. Diperlukan berbagai ilmu bantu agar strategi dakwah kultural 

dapat direncanakan dan dilaksanankan. 

3. Delapan bahan pertimbangan  utama dalam perumusan strategi 

dakwah kultural. 

a. Pengenalan objek 

b. Kehidupan Islami sebagai arah transformasi. 

c. Tujuan yang berbeda sesuai dengan keunikan objek dan 

lingkungan. 

d. Perhatian pada human needs dan human interest. 

e. Pemahaman dan pemanfaatan tradisi lokal. 

f. Tanggap akan persoalan kemanuasian (lokal, nasional, 

global) 

g. Sinergisitas dengan semua potensi 

h. Istimrorriyah (berkelanjutan) 

Model dakwah kultural 

1. Masyarakat perkotaan  

 Sosialisasi dakwah Islam dapat menggunakan melalui 

upaya pembuatan jurnal, buku maupun panduan keagamaan 

lainnya.  

 pengiriman melalui paket-paket dakwah melalui siaran 

radio dan televisi. 
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 Perekaman paket dakwah melalui kaset, CD/VCD 

 Menggunakan forum seminar untuk kajian. 

 Menjalin hubungan dengan organisasi keagamaan lainnya 

dan lembaga-lembaga yang terkait dalam isu yang sifatnya 

general (KKN, pornoaksi, radikalisme dan bentuk 

kemunkran lainya). 

2. Masyarakat perdesaan 

 Pengajian/kultum/siram rohani sebelum rapat RT atau 

perkumpulan lainnya. 

 Pengajian malam jum’at (atau hari lainnya), disertai dnega 

acara diskusi. 

 Memanfaatkan papan pengumuman di lingkungan sebagia 

media dakwah. 

 Membuat paket-paket dakwah radio dan televisi yang dapat 

dijangkau oleh masayarak setempat. 

 Melalui media mimbar jum’at 

F. Metode Penelitian 

F.1 Metode penelitian 

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Dimana riset kualitatif bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak 

mengutamakan besarnya populasi  atau sampling  bahkan populasi 
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dan samplingnya terbatas. Jika data yang terkumpul sudah 

mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak 

perlu mencari sampling lainnya. Disini yang lebih ditekankan 

adalah proses persoalan kedalaman data bukan banyaknya data. 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data adalah berupa 

kalimat per kalimat. Untuk mendapatkan data yang valid dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian sesuai 

dengan prosedur penelitian kualitatif. 

 

F.2 Objek dan Informan penelitian 

1. Objek penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah penerapan komunikasi dakwah 

kultural Muhammadiyah yang dilakukan oleh mubaligh 

Muhammadiyah  di Malang  yang terhimpun dalam CMM 

(Crops Mubaligh Muhammadiyah). 

 

2. Informan penelitian 

Sementara untuk infoman penelitian ini, peneliti dalam 

menentukan informan menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu suatu teknik sampling atau pengambilan 

informan sumber data dengan pertimbangan tertentu dari pihak 

peneliti sendiri. Dari penentuan teknik purposive sampling 
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peneliti mencoba menentukan karakteristik informan sebagai 

berikut: 

a. Terdaftar sebagai Anggota CMM (Corps Mubaligh 

Muhammadiyah). 

b. Memiliki NBM (Nomer Baku Muhammadiyah). 

c. Telah bergabung di CMM selama lima Tahun. 

d. Aktif dalam kegiatan perserikatan Muhammadiyah 

e. Pernah menjadi pengurus Muhammadiyah pada tingkat 

ranting, cabang, daerah ataupun daerah. 

f. Pernah menjadi pengurus Majelis Tarjih. 

 

F.3 Jenis Data 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara  

penerapan Komunikasi Dakwah Kultural Muhammadiyah oleh 

mubaligh Muhammadiyah di Malang yang terhimpun dalam 

CMM (Crops Mubaligh Muhammadiyah)  

 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelaah 

literatur, baik yang merupakan pedoman umum dakwah 

kultural Muhammadiyah, maupun berkas-berkas yang 

berkaitan dengan objek yang hendak diteliti. 
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F.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik 

wawancara dalam proses pengumpulan datanya. Hal ini 

dimaksudkan agar peneliti benar-benar mendapatkan data-data 

yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan nantinya. 

Wawancara memungkinkan peneliti untuk berdialog langsung 

serta mempertanyakan hal-hal yang dirasa belum jelas kepada 

informan sehingga kesalahan dalam penafsiran data karena 

kevalidan data yang kurang dapat diminimalisir. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

wawancara semi setruktur. Wawancara ini adalah 

pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang tertulis, tetapi 

memungkinkan untuk menanyakan  pertanyaan secara bebas 

yang terkait dengan permasalahan. 

2. Dokumentasi  

Untuk melengkapi data-data, peneliti menggunakan 

teknik dokumentasi menurut Guba dan Lincoln (1981:228) 

mendefinisikan dokumentasi sebagai bahan tulis atau film 

yang berguna sebagai sumber stabil, kaya dan mendorong. 

Selain itu dokumentasi berguna sebagai barang bukti untuk 

suatu pengujian. 
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F.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan peneliti menggunakan 

teknik analisa deskriptif kualitatif.  Riset kualitatif adalah riset yang 

mengunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang 

berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal 

yang umum (tataran konsep). 

Teknik analisa yang digunakan peneliti berguna sebagai alat 

untuk menafsirkan dan menginterpretasikan bagaimana penerapan 

komunikasi dakwah kultural muhammadiyah. Teknik analisa yang 

digunakan peneliti adalah kosep yang dikembangkan oleh Miles 

dan Huberman yaitu analisa data dengan komponen data reduction, 

data display dan conclusion drawing/verification. Adapun langkah-

langkah analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi data (Reduction) merupakan proses merangkum, 

memiliha hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

penting dan mencari tema serta polanya sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas. 

2. Penyajian data (Display) yaitu mengorganisasikan data dan 

menyusun pola hubungan sehingga mudah dipahami. 

3. Verifikasi data (Conclusion/verification) menarik kesimpulan 

ndari verifikasi atas pola keteraturan dan penyimpangan yang 



45 
 

ada dalam fenomena yang timbul pada komunikasi yang 

berlangsung. 

F.6 Teknik Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

(Moleong, 2002:178) 

Dalam Teknik keabsahan data ini, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi sumber. Dimana nantinya peneliti akan 

membandingkan data yang diperoleh dari sumber  satu dengan 

sumber yang lain. 


