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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi dakwah dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang 

melibatkan pesan-pesan dakwah dan aktor-aktor dakwah, atau berkaitan 

dengan ajaran Islam dan pengamalannya dalam berbagai aspek kehidupan 

(Romli, 2013:12).  Dakwah merupakan komunikasi, dengan bentuk apapun. 

Komponen dakwah sendiri identik dengan komponen komunikasi. Seperti 

da’i atau juru dakwah (komunikator, sender, dan source), mad’u 

(komunikan, receiver, penerima, objek), pesan (message), dan efek 

(feedback). Dalam dakwah efek yang diharapkan berupa iman dan amal 

shaleh (taqwa).  

Dalam perspektif dakwah, dakwah termasuk dalam komunikasi 

persuasif. Tujuan dari komunikasi persuasif adalah mempengaruhi 

komunikan agar mempercayai pesan yang disampaikan komunikator. 

Seperti yang dikemukakan oleh K. Andeerson (1972: 218), komunikasi 

persuasif didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang mempunyai 

tujuan mengubah keyakinan, sikap atau perilaku individu atau kelompok 

lain melalui transmisi beberapa pesan. Sedangkan menurut R. Bostrom 

(1995:5) bahwa komunikasi persuasif adalah perilaku komunikasi yang 

bertujuan mengubah, memodifikasi atau membentuk respon (sikap atau 

perilaku) dari penerima. 
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Namun perbedaan komunikasi persuasif dengan dakwah meskipun 

sama-sama mempengaruhi adalah juru dakwah dalam melaksanakan 

tugasnya, yakni merealisasikan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan 

manusia, agar Islam dapat masuk kedalam semua lini kehidupan 

(Alwahidi, 2001: 50). Sementara komunikasi persuasif juga komunikasi 

propaganda tidak pernah mengindahkan etika komunikasi yang terpenting 

adalah tercapainya tujuan yang diinginkan komunikator. 

Ada beberapa metode dakwah yang digunakan dalam kegiatan 

komunikasi dakwah. Pertama, dakwah bi al-kitabah(bil kitab), yaitu 

berupa buku, majalah, surat, koran, spanduk, pamplet, lukisan-lukisan dan 

karya lainnya dalam bentuk cetak. Kedua, dakwah bi al-lisan(bil lisan), 

meliputi ceramah, seminar, simposium, khutbah, dan sebagainya. Ketiga, 

dakwah bi al-hal(bil hal), yaitu berupa prilaku yang sopan sesuai dengan 

ajaran Islam, memelihara lingkungan, tolong menolong sesama (Asmuni, 

2000: 160). 

Dakwah di era modern ini dapat dilakukan dengan cara beragam. 

Tidak lagi harus berdakwah langsung atau dakwah bil lisan. Momentum 

modernisasi teknologi komunikasi mempengaruhi cara berdakwah. Salah 

satunya menggunakan media sosial sebagai media dakwah. Dalam media 

sosial, dakwah dapat dilakukan dengan cara menulis, bercerita, typografi, 

videografi dan lain sebagainya. Berbagai macam cara tersebut merupakan 

kreatifitas yang tak terbatas bagi pendakwah. Melalui media sosial 

jangkauan dakwah akan lebih luas, tidak terpaku batasan wilayah, usia 

beranekaragam, dari facebook hingga instagram, membuat kreativitas 
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dakwah juga dapat mengikuti perkembangan media sosial tersebut. Seperti 

jika menggunakan facebook, maka pendakwah dapat memberikan contoh-

contoh kisah nabi atau membuat video singkat. Lain halnya dengan 

instagram yang dominan postingan berupa foto atau gambar, maka dengan 

kreativitas pendakwah untuk typografi lebih dominan.  

Ustadz Yusuf Mansur misalnya yang menggunakan media sosial 

facebook dalam dakwahnya. Ustadz Yusuf Mansur biasanya hanya sekedar 

men-share kata-kata mutiara Islam, hadits dan kutipan ayat-ayat daam Al-

Quran kepada setiap orang yang men-like akun facebook miliknya. Proses 

dakwah yang sedikit sederhana ini ternyata dirasakan efektif dan efisien. 

Begitu juga dengan media sosial instagram yang digunakan untuk 

membagikan video penggalan ceramah ustadz-ustadz dengan tema-tema 

tertentu, seperti akun instagram @dakwah.vidgram yang rutin meng-

uploadpenggalan video ceramah. 

Di Indonesia terdapat dua ormas islam besar yang mendominasi 

gerakan islam di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan 

Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah adalah sebuah organisasi 

masyarakat yang bergerak pada bidang keagamaan lebih tepatnya sebuah 

organisasi masyarakat agama Islam yang ada di Indonesia. Kedua 

organisasi ini adalah organisasi Islam yang ada di beberapa tempat 

khususnya di kota-kota besar. Seringkali kita mendapatkan atau melihat 

diberbagai media terjadinya perbedaan prinsip serta tata cara kedua ormas 

ini dalam melakukan ibadah. 
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Pendiri Muhammadiyah adalah K.H. Ahmad Dahlan, organisasi ini 

didirkan pada tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. Awalnya 

organisasi Muhammadiyah didirikan dengan tujuan memberikan dukungan 

pada upaya pemurnian ajaran Islam yang pada saat itu identik dengan hal-

hal mistik. Muhammadiyah hanya ada di daerah-daerah karesidenan, 

seperti Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Namun, saat ini persebarannya 

ada di berbagai daerah. Sedangkan NU didirikan pada tanggal 31 Januari 

tahun 1926 di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Awalnya NU hanya 

bergerakpada bidang- bidang tertentu seperti sosial, pendidikan dan 

ekonomi. 

Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak 

berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh 

Indonesia. Gerakan Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi 

otonom, diantaranya: Aisyiyah (organisasi wanita), Pemuda 

Muhammadiyah (organisasi pemuda), Nasyiatul Aisyiyah (organisasi 

pemudi), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (organisasi pelajar dan remaja), 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (organisasi mahasiswa), Hizbul 

Wathan (organisasi kepanduan), Tapak Suci (perguruan silat). 

Aisyiyah sebagai salah satu organisasi wanita otonom keagamaan 

terbesar di Indonesia didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1426 H 

bertepatan dengan 19 Mei 1917 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gerakan 

‘Aisyiyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan 

manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan 
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Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri 

atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. 

Aisyiyah berpendirian bahwa harkat martabat perempuan 

Indonesia tidak akan meningkat tanpa peningkatan kemampuan 

ekonominya. Oleh karena itu, Aisyiyah mengembangkan berbagai amal 

usaha pemberdayaan ekonomi ini datam bentuk koperasi (termasuk 

koperasi simpan pinjam), Baitul Mal wa Tamwil, toko/kios, Bina Usaha 

Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA), home industri, kursus ketrampilan 

dan arisan. Jumlah amal usaha di bidang ini mencapai 503 buah. 

Aisyiyah juga mengembangkan beragam kegiatan berbasis 

pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang peningkatan 

kesadaran kehidupan bermasyarakat. Hingga saat ini amal usaha yang 

mencakup pengajian, Qoryah Thayyibah, Kelompok Bimbingan Haji 

(KBIH), badan zakat infaq dan shodaqoh serta musholla berjumlah 3.785. 

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang sendiri memiliki total 

2.038 anggota yang tersebar dalam 6 cabang tingkat kecamatan. Amal 

usaha yang dimiliki ada 94 amal usaha yang terbagi di bidang pendidikan, 

kelompok bermain, TPQ, Sekolah dasar, keaksaraan fungsional, taman 

bacaan masyarakat, madrasah diniyah Aisyiyah, kesehatan, serta 

kesejahteraan sosial (Profil Pimpinan Daerah Pimpinan Daerah Aisyiyah 

Kota Malang, 2011). Uniknya, seluruh amal usaha menjadi alat dakwah 

dari Aisyiyah sendiri.  
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Dalam visinya, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang 

menginginkan penegakan ajaran agama islam dakwah amar ma’ruf nahi 

munkar. Pelaksanaan visi tersebut dibagi oleh beberapa majelis, yang 

termasuk didalamnya adalah majelis tabligh sebagai pelaksana dari 

dakwah di Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

menganalisa bagaimana komunikasi strategi dakwah yang dilakukan oleh 

PDA (Aisyiyah) Muhammadiyah melalui Pimpinan Daerah Aisyiyah 

Muhammadiyah Kota Malang. Peneliti mengkhususkan analisa pada 

strategi komunikasi dakwah dengan judul “Strategi Komunikasi Dakwah 

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang”. Dengan menggunakan model 

analisis deskriptif kualitatif agar lebih mendalami analisis pada strategi 

yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah Muhammadiyah Kota 

Malang dalam dakwah yang mereka lakukan. 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah 

Aisyiyah Muhammadiyah Kota Malang ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi 

dakwah yang dilakukan oleh PDA Muhammadiyah Kota Malang yang 

sudah maupun akan mereka gunakan.  
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Jika tujuan dapat berhasil, maka harapannya penelitian ini dapat 

digunakan sebagai : 

a. Sebagai pandangan bagi organisasi masyarakat muslim untuk

menyesuaikan strategi dakwah mereka dengan konteks mad’u saat

ini (di era globalisasi).

b. Sebagai  masukan  terhadap  organisasi masyarakat muslim  agar

lebih  kreatif  dan  inovatif  dalam menyampaikan  dan mengemas

pesan  dakwah  kepada khalayak.

c. Sebagai masukan kepada kita semua khususnya organisasi

masyarakat muslim untuk menyikapi arus  globalisasi  beserta

perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi secara bijak  dan

positif.


