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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Dakwah  

Hubungan antara komunikasi dengan dakwah sangat erat, karena 

komunikasi memiliki peran yang menentukan dalam suatu kegiatan dakwah. 

Komunikasi menjadi indikator penting bagi seorang da’i untuk mensukseskan 

dakwahnya. Oleh karena itu, hendaknya pendakwah memahami bagaimana 

komunikasi dakwah agar dakwahnya dapat berlangsung secara efektif. 

a. Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam Bahasa inggris disebut 

communication berasal dari bahasa latin communication, bersumber dari 

communis yang berarti sama. Sama disini adalah dalam pengertian sama 

makna. Komunikasi secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 

yang menimbulkan akibat tertentu. (Wahyu Ilaihi, 2010: 4) 

Sedangkan menurut Bernarld Berelson dan gery A Steiner (dalam 

Wahyu Ilaihi, 2010: 7) komunikasi adalah transmisi informasi gagasan, 

emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, 

kata-kata, gambar, serta grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses 

transmisi itulah yang disebut komunikasi.Dalam opini lain dari Geral R. 

Miller dikatakan bahwa komunikasi terjadi ketika suatu sumber 

menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari 
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untuk mempengaruhi perilaku penerima. (Geral R. Miller dalam Wahyu 

Ilaihi, 2010: 7) 

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses 

penyebaran informasi dari satu orang kepada orang lain dengan 

menggunakan alat tertentu dan dapat menimbulkan pengaruh tertentu 

kepada penerima informasi. 

b. Pengertian Dakwah 

Secara etimologi, kata dakwah berasal dari Bahasa arab, yaitu da’a-

yad’u-da’watan, artinya mengajak, menyeru, memanggil (Amin, 2008: 3). 

Sedangkan secara terminologi dakwah adalah satu kegiatan ajakan baik 

dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan 

secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik 

secara individual maupun secara kelompok agar timbul dalam dirinya 

suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta pengalaman 

terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan tanpa adanya 

unsur-unsur pemaksaan (Arifin, 2000: 3). 

Dalam pengertian lain menurut Wahyu ilaihi, dakwah adalah 

ajakan ke jalan Allah Swt, dan dilaksanakan secara berorganisasi serta 

kegiatan untuk mempengaruhi manusia agar masuk jalan Allah Swt. 

Dengan cara fardiyah ataupun jama’ah (Wahyu Ilaihi, 2010: 15).  
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a) Arti dakwah menurut Bahasa 

Secara bahasa, dakwah berarti jeritan, seruan, atau 

permohonan. (kamus Ash-Shihah al jauhari 6/2336 dalam Sayid 

Muhammad Nuh, 2004: 14) 

b) Arti dakwah menurut istilah 

Menurut syara’ (istilah), dakwah merupakan ajakan seseorang 

agar beriman kepada Allah Swt dan kepada apa yang dibawa oleh para 

Rasul-Nya dengan cara membenarkan apa yang mereka beritakan dan 

mengikuti apa yang mereka perintahkan (Majmu’ Fatawa Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyah 15/157 dalam  Sayid Muhammad Nuh, 2004: 14). 

Dalam hal ini, diistilahkan bahwa dakwah mengajak orang 

untuk percaya adanya Allah beserta Rasul-Nya dengan mematuhi apa 

yang dikatakan Allah dan Rasul dalam kitab-kitab Nya.  

c. Fungsi komunikasi dakwah 

Fungsi komunikasi dakwah pada dasarnya tidak hanya berkisar 

pada “how to communicates” saja, melainkan mampu menjadi jembatan 

perubahan sikap, pandangan, dan perilaku. Hal tersebut berlaku untuk 

seluruh sasaran dakwah baik individual maupun kelompok. (Wahyu 

Ilaihi, 2010: 37) 
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d. Tujuan komunikasi dakwah 

Dalam konteks ini, dakwah tidak hanya sekedar berkhotbah di 

masjid,tetapi dakwah merupakan suatu aktivitas pribadi muslim dalam 

segala aspeknya. Dakwah dapat menyorot semua bidang. 

Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari komunikasi dakwah itu adalah: 

1. Bagi setiap pribadi muslim: dengan melakukan dakwah berarti     

bertujuan untuk melaksanakan salah satu kewajiban agamanya, yaitu 

Islam. 

2. Tujuan daripada komunikasi dakwah ini, adalah terjadinya   

perubahan tingkah laku, sikap atau perbuatan yang sesuai dengan 

pesan-pesan (risalah) Alqur’an dan sunnah. 

e. Unsur-unsur komunikasi dakwah 

Unsur-unsur pelaksanaan kegiatan komunikasi dakwah adalah 

sesuatu yang harus ada, bagian-bagian yang terkait, yang membentuk satu 

kesatuan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi dakwah. Unsur-

unsur tersebut adalah: 

1. Da’i 

Suatu kegiatan dakwah akan mencapai tujuan komunikasi 

dakwah yang sesuai dengan ajaran agama Islam, maka membutuhkan 

beberapa persyaratan diantaranya Da’i, yang mempunyai tugas 

memberikan masukan-masukan demi terciptanya jiwa yang baik 
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kepada sasarannya. Subyek dakwah atau Da’i itu sendiri berarti orang 

yang melaksanakan tugas-tugas dakwah. 

2. Mad’u 

Mad’u adalah orang-orang yang menjadi mitra dakwah atau 

menjadi sasaran dakwah baik secara individu, kelompok, baik yang 

beragama islam ataupun tidak, dengan kata lain manusia secara 

keseluruhan. 

3. Pesan Dakwah 

Pesan dakwah adalah isi pesan yang disampaikan da’i kepada 

mad’u. pada dasarnya pesan dakwah adalah ajaran islam itu sendiri. 

4. Media Dakwah 

Alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan dakwah. 

5. Efek Dakwah 

Efek dakwah dalam ilmu komunikasi biasa disebut feedback, 

adalah umpan balik dari reaksi proses dakwah. Efek tersebut meliputi 

efek kognitif, afektif dan behavioral. 

6. Metode Dakwah 

Metode dakwah adalah cara-cara yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dakwah. Sementara dalam komunikasi metode 

lebih dikenal dengan approach, yaitu cara-cara yang digunakan oleh 

seorang komunikator untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Komunikasi dakwah dapat diartikan sebagai upaya komunikator dalam 

mengkomunikasikan pesan-pesa Al-Qur’an dan Hadits kepada umat agar umat 

dapat mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari serta menjadikan Al-Qur’an dan hadits sebagai 

pedoman dan pandangan hidupnya. 

2.2 Strategi Komunikasi 

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk 

mencapai suatu tujuan (Onong, 2006: 300). Strategi berbicara mengenai 

perencanaan dan pengaturan. Tanpa perencanaan yang baik, maka sebuah 

tujuan akan sulit tercapai sesuai dengan harapan, meskipun tujuan yang 

dicapai sederhana. 

Strategi komunikasi merupakan kegiatan atau kampanye komunikasi 

yang sifatnya informasional maupun persuasif untuk membangun pemahaman 

dan dukungan terhadap suatu ide, gagasan atau kasus, produk ataupun jasa 

yang terencana, yang dilakukan suatu organisasi baik yang berorientasi laba 

maupun nirlaba, memiliki tujuan, rencana dan berbagai alternatif berdasar riset 

dan evaluasi (Roland Smith, 2005: 3). Strategi komunikasi mengandung 

perencanaan dan ditambah pendekatan berdasarkan riset yang dilaksanakan 

terlebih dahulu.  

Terdapat tiga pendekatan utama dalam menjalankan strategi 

komunikasi untuk melaksanakan program dan mencapai tujuan. Seperti yang 

dikatakan oleh Thomas L. Harris (dalam Rosady Ruslan, 2012: 246) bahwa 

ada tiga pendekatan yang terdiri dari : 
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1. Push strategy 

Strategi “dorongan” diperlukan untuk menggunakan kekuatan 

penjualan dan promosi perdagangan untuk mendorong produk melalui 

saluran-saluran. produsen secara agresif mendorong produk kepada agen, 

agen secara agresif mendorong produk kepada pengecer, dan pengecer 

secara agresif mendorong produk kepada konsumen.  

2. Pull strategy 

Strategi “menarik” memerlukan pengeluaran uang banyak atas 

periklanan, dan promosi konsumen agar permintaan konsumen menjadi 

lebih berkembang. Jika strategi ini efektif, para konsumen akan meminta 

produk kepada pengecer mereka, pengecer akan meminta produk kepada 

agen mereka, dan agen akan menanyakan produknya kepada produsen.  

3. Pass strategy 

Dalam strategi “mendorong” dan “menarik”, saya mengusulkan 

bahwa dimensi ketiga, yaitu strategi “melewati”, diperlukan pada 

pemasaran yang saat ini semakin kompleks. Itu didatangkan oleh faktor 

Kotler yang digambarkan pada mega Marketing, terutama untuk keperluan 

memasuki pasar yang dihalangi atau dilindungi oleh partai lain daripada 

pengguna akhir. Partai ini termasuk, tetapi dengan tak ada arti terbatas, 

pembuat kebijakan pemerintah. Pembuat undang-undang, regulator, partai 

politik, aktivis, dan kelompok-kelompok kepentingan umum yang pernah 

mewakili tumbuhnya penyebab agenda, menarik, dan keprihatinan. 
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Strategi tersebut tidak hanya berlaku untuk memasarkan produk 

dalam bentuk barang, tetapi juga berlaku untuk berdakwah. Dalam hal ini, 

yang dimaksud produk adalah pesan dakwah yang akan dipromosikan 

(diinformasikan) kepada khalayak. Khalayak dimaksudkan sebagai 

konsumen atas produk tersebut dan pemasarnya adalah da’I yang akan 

menyampaikan dakwahnya melalui strategi-strategi tersebut. Ketiga teori 

diatas berbicara mengenai strategi berarti juga berbicara mengenai sebuah 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai tujuan.  

2.3 Strategi Dakwah 

Strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan 

agar mungkin memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka 

waktu yang relatif singkat, serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

Setiap kegiatan apapun  tidak  akan mencapai kesuksesan yang maksimal 

tanpa didorong oleh strategi yang matang. Kegiatan dengan strategi yang 

matang pun kadang-kadang terjadi kegagalan yang berakhir dengan tujuan tak 

tercapai. Apalagi tanpa perencanaan sebuah strategi, bisa dibayangkan apa 

yang nantinya akan terjadi. Itulah sebabnya mengapa strategi perlu disebar 

luaskan penjelasannya, agar semua orang mengenal apa itu strategi dan apa 

manfaatnya. 

Strategi  berasal  dari  bahasa  Yunani, strategia  yang  berarti 

kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata strategia 

bersumber dari  kata strategos yang  berkembang  dari  dari  kata stratos 

(tentara) dan kata agein (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam bidang 
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militer sejak zaman kejayaan Yunan-Romawi sampai masa awal 

industrialisasi. Kemudian istilah strategi meluas ke berbagai aspek kegiatan 

masyarakat,  termasuk dalam bidang komunikasi dan dakwah. Hal ini penting 

karena dakwah bertujuan melakukan perubahan terencana dalam masyarakat 

(Arifin, 2011: 227). 

Kata strategi dibedakan dari kata taktik. Webster‟s New Twentieth 

Century  Dictionary menyatakan  bahwa taktik  menunjukkan  hanya  pada 

kegiatan  mekanik  saat  menggerakkan benda-benda, sedangkan strategi 

adalah cara pengaturan untuk melaksanakan taktik itu. Bisa juga berarti 

kemampuan yang terampil dalam menangani dan merencanakan sesuatu. 

Sedangakan kata-kata dakwahberasal dari bahasa arab,  bertuk masdar 

dari da'ā-yad'ū-da'wah yang artinya menyeru, memanggil, mengajak, dan 

mengundang. Selain itu, Ibnu Manzhūr dalam Lisān al-Arab mengartikan 

dakwah dengan menegaskan atau  membela, baik terhadap yang benar ataupun 

yang salah, yang positif  atau  yang  negatif.  

Sedangkan dalam al-Qāmūs al-Muhīth juga diartikan suatu usaha 

berupa perkataan ataupun perbuatan untuk menarik seseorang kepada suatu 

aliran atau agama  tertentu. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata 

dakwah diartikan penyiaran, propaganda, penyiaran agama dan 

pengembangannya di kalangan masyarakat, seruan  untuk memeluk, 

mempelajari dan mengamalkan ajaran agama. 

Adapun pengertian dakwah secara istilah sudah banyak para ahli yang  

mengemukakan.  Ali  Aziz  dalam  bukunya,  Ilmu  Dakwah, mengumpulkan  
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38  definisi  dakwah dari para ahli. Ia menyimpulkan bahwa, secara umum, 

definisi dakwah yang  dikemukakan para ahli tersebut menunjuk pada 

kegiatan yang bertujuan perubahan  positif dalam diri manusia. Perubahan 

positif ini diwujudkan dengan peningkatan iman, mengingat  sasaran  dakwah  

adalah  iman.  Karena  tujuannya  baik,  maka kegiatannya  juga harus baik. 

Ukuran baik dan buruk adalah syariat Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an 

dan Hadis. Dengan ukuran ini, metode, media, pesan, teknik, harus sesuai 

dengan maksud syariah Islam (maqāsid al-Syariah). Karenanya,  pendakwah  

pun  harus  seorang  muslim. Berdasar pada rumusan  definisi  di  atas,  maka  

secara  singkat,  dakwah  adalah kegiatan peningkatan iman menurut syariat 

Islam. 

Bentuk-bentuk strategi dakwah dijelaskan oleh Al-Bayanuni(dalam 

Novia, 2005: 35) dalam tiga bentuk: 

1. Strategi Sentimental (al-manhaj al-athifi)  

Strategi  Sentimental  adalah  dakwah  yang  memfokuskan aspek  

hati  dan  menggerakkan  prasaan  dan  bathin  mitra  dakwah.  

Memberi mitra  dakwah  nasihat  yang  mengesankan,  memanggil 

dengan  kelembutan,  atau  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan 

merupakan metode yang dikembangkan dalam strategi ini.  Strategi  

ini  sesuai  untuk  mitra  dakwah  yang  terpinggirkan (marginal) dan 

dianggap lemah, seperti kaum perempuan, anak-anak, orang yang 

masih awam, para muallaf (imannya lemah), orang-orang miskin, 

anak-anak yatim dan lain sebagainya.   
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Strategi  sentimentil  ini  diterapkan  oleh  Nabi  SAW  saat 

menghadapi  kaum  musyrik  Mekah.  Tidak  sedikit  ayat-ayat 

Makkiyah (ayat yang diturunkan ketika Nabi di Mekah atau sebelum 

Nabi  SAW  hijrah  ke  Madinah)  yang  menekankan  aspek 

kemanusiaan (humanisme), semacam kebersamaan, perhatian kepada 

fakir  miskin, kasih sayang kepada anak yatim, dan sebagainya. 

Ternyata, para pengikut  Nabi SAW pada masa awal umumnya berasal 

dari golongan kaum lemah. Dengan strategi ini, kaum lemah merasa 

dihargai dan kaum mulia merasa dihormati. 

2. Strategi Rasional (al-manhaj al-aqlī)  

Strategi  Rasional adalah dakwah  dengan  beberapa  metode yang 

memfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra 

dakwah untuk berpikir,  merenungkan,  dan  mengambil pelajaran.  

Penggunaan  hukum  logika,  diskusi,  atau  penampilan contoh  dan  

bukti  sejarah  merupakan  beberapa  metode  dari  strategi rasional. 

Al-Qur’an mendorong penggunaan strategi rasional dengan 

beberapa  terminologi  antara lain: tafakkur, tadzakkur, nazhar, 

ta‟ammul, i‟tibar, tadabbur, dan istibshar.  Tafakkur adalah 

menggunakan  pemikiran  untuk  mencapainya  dan  memikirkannya; 

tadzakkur merupakan menghadirkan ilmu yang harus dipelihara setelah 

dilupakan;  nazhar adalah mengarahkan hati untuk berkonsentrasi pada 

obyek yang sedang  diperhatikan; taammul berarti mengulang-ulang 

pemikiran hingga menemukan  kebenaran dalam hatinya; i’tibar 
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bermakna perpindahan dari pengetahuan yang sedang dipikirkan 

menuju pengetahuan yang lain; tadabbur adalah suatu usaha 

memikirkan akibat-akibat setiap masalah; istibshar adalah 

mengungkap sesuatu atau menyingkapnya, serta memperlihatkannya 

kepada pandangan hati. 

3. Strategi Indrawi (al-manhaj al-hissy) 

Strategi  ini    juga  dapat  dinamakan  dengan  strategi eksperimen  

atau  strategi  ilmiah.  Ia  didefinisikan  sebagai  sistem dakwah  atau  

kumpulan metode  dakwah  yang berorientasi pada pancaindra dan 

berpegang teguh pada hasil penelitian dan percobaan. Diantara  metode  

yang  di  himpun  oleh  strategi  ini  adalah  praktik keagamaan, 

keteladanan, dan pentas drama. Dahulu,  Nabi  SAW  mempraktekkan  

Islam  sebagai perwujudan  strategi  inderawi  yang  disaksikan  oleh  

para  sahabat.  

Para sahabat dapat menyaksikan  mukjizat  Nabi  SAW  secara 

langsung,  seperti  terbelahnya rembulan, bahkan  menyaksikan 

Malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Sekarang, kita menggunakan al-

Qur’an untuk memperkuat atau menolak hasil penelitian ilmiah. Pakar 

tafsir menyebutnya dengan Tafsir Ilmi. Adnan Oktar, penulis produktif 

dari Turki yang memakai nama pena Harun Yahya, menggunakan  

strategi  ini dalam menyampaikan dakwahnya.  

Menurut  Said  al-Qahthani (dalam Wahyu Ilaihi, 2010),  dalam  

menjalankan  dakwah  harus menggunakan  strategi  dakwah  yang  
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bijak.  Sebab apabila seorang da’i berjalan dengan cara-cara yang 

bijaksana dalam menjalankan dakwahnya, maka  atas  izin  Allah,  hal  

tersebut  sangat  berpengaruh  bagi  kesuksesan dakwahnya,  

pencapaian  hikmahnya  dan  akan  menyampaikannya  pada tujuan 

yang dikehendaki. 

2.4 Metode Komunikasi Dakwah 

Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, diperlukan 

metode. Seperti yang telah di jelaskan di atas, strategi menunjuk pada sebuah 

perencanaan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan metode adalah cara 

yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Metode dakwah adalah 

cara-cara yang dipergunakan da’i untuk menyampaikan pesan dakwah atau 

serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan dakwah. Menurut Said al-

Qahtahani, metode atau cara dalam berdakwah adalah ilmu yang berkaitan 

dengan bagaimana menyampaikan dakwah secara langsung dan bagaimana 

menghilangkan hal-hal yang mengganggu kelancaran dakwah.  

Seorang da’i dalam menentukan strategi dakwahnya sangat 

memerlukan pengetahuan dan kecakapan di bidang metodologi. Dalam 

menyampaikan suatu pesan dakwah, metode memiliki peranan yang sangat 

penting, suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang 

tidak benar, pesan itu bisa saja ditolak oleh penerima pesan. Maka dari itu 

kejelian dan kebijakan juru dakwah dalam memilih metode sangat 

memengaruhi kelancaran dalam keberhasilan dakwah.  
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Landasan umum metode dakwah yaitu QS. An-Nahl ayat 125: 

 

 

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah 

yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 

lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.( QS. An-Nahl:125) 

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode 

dakwah itu meliputi tiga cakupan, yaitu: 

1. Metode dakwah Al-Hikmah 

Dakwah al-hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan cara 

yang arif dan bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa 

sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas 

kemampuannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun 

konflik (Munir, 2006: 98).  Dengan kata lain dakwah al-hikmah 

merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah persuasif. 

Al-hikmah merupakan kemampuan da’i dalam memilih dan 

menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad’u. Selain 

itu, al-hikmah merupakan kemampuan da’i dalam menjelaskan 

doktrin-doktrin islam serta realitas yang ada dengan logis dan bahasa 

yang komunikatif.  

Dalam menjalankan metode tersebut, da’i dituntut mampu 

mengerti dan memahami sekaligus memanfaatkan latar belakangnya, 
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sehingga ide-ide yang diterima dapat dirasakan sebagai sesuatu yang 

menyentuh bagi sasaran dakwahnya. 

2. Metode Dakwah Al-Mau’idzah Hasanah 

Secara bahasa, mau’idzah hasanah berasal dari bahasa arab 

yaitu wa’adza-ya’adzu-wa’dzan yang berarti nasihat, bimbingan, 

pendidikan dan peringatan. Dari pengertian tersebut, metode 

mau’idzah hasanah terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya: 

1) Nasehat atau petuah 

Nasehat bertujuan untuk mengingatkan bahwa segala 

perbuatan pasti ada sangsi dan akibat. Nasehat adalah memerintah 

atau melarang atau menganjurkan yang dibarengi dengan motivasi 

dan ancaman. Nasehat memberikan petunjuk kepada jalan yang 

benar. Mengatakan sesuatu dengan cara melunakkan hati. Nasehat 

harus berkesan dalam jiwa dengan keimanan dan petunjuk (Munir, 

2006: 243) 

2) Tabsyir 

Tabsyir secara bahasa berasal dari kata basyara yang 

mempunyai arti memperhatikan atau merasa senang. Tabsyir dalam 

istilah dakwah adalah penyampaian dakwah yang berisi kabar-

kabar menggembirakan bagi orang yang mengikuti dakwah. 

Tujuannya yaitu untuk menguatkan atau memperkokoh keimanan, 
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memberikan harapan, menumbuhkan semangat untuk beramal, 

menghilangkan sifat keragu-raguan (Munir, 2006: 259). 

3) Wasiat 

Secara etimologi kata wasiat berasal dari bahasa arab yang 

berarti pesan penting berhubungan dengan sesuatu hal. Pengertian 

wasiat dalam konteks dakwah adalah ucapan berupa arahan kepada 

orang lain terhadap sesuatu yang belum dan akan terjadi. Wasiat 

diberikan apabila da’i telah mampu membawa mad’u dalam 

memahami seruannya atau disaat memberikan kata terakhir dalam 

dakwahnya.  

3. Metode Dakwah Al-Mujadalah Bil Lati Hiya Ahsan 

Al-Mujadalah berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan 

oleh dua pihak secara sinergis tanpa adanya suasana yang 

mengharuskan lahirnya permusuhan antar keduanya. Yang disebut 

dengan mujadalah adalah tukar pendapat yang bertujuan agar 

berargumentasi dengan bukti yang kuat. Menurut Asmuni (2003, 17) 

pada garis besarnya, bentuk metode dakwah Al-Mujadalah ada tiga, 

yaitu: Dakwah Lisan (da'wah bi allisān), Dakwah Tulis (da'wah bi al-

qalam) dan Dakwah Tindakan (da'wah bil-hāl).  
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Berdasarkan ketiga bentuk dakwah tersebut maka metode dan 

teknik dakwah dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

a. Ceramah

Metode ceramah atau muhadlarah atau pidato ini telah 

dipakai oleh semua Rasul Allah dalam menyampaikan ajaran 

Allah. Sampai sekarang pun masih merupakan metode yang 

paling sering digunakan oleh para pendakwah sekalipun alat 

komunikasi modern telah tersedia. Ibadah salat Jum’at juga tidak 

sah jika tidak disertai ceramah agama yaitu Khutbah Jum’at. 

Ceramah Jum’at ini tidak seperti ceramah-ceramah yang lain. Ia 

telah ditentukan waktu, tempat dan unsur-unsur yang harus 

dipenuh sesuai dengan aturan yang dalam ada dalam hadits dan 

kitab-kitab fiqih. 

Umumnya, ceramah diarahkan kepada sebuah publik, 

lebih dari seorang. Oleh sebab itu, metode ini disebut public 

speaking (berbicara di depan publik). Sifat komunikasinya lebih 

banyak searah (monolog) dari pendakwah ke audiens, sekalipun 

sering juga diselingi atau diakhiri dengan komunikasi dua arah 

(dialog) dalam bentuk tanya jawab. Umumnya, pesan-pesan 

dakwah yang disampaikan dengan ceramah bersifat ringan, 

informatif, dan tidak mengundang perdebatan. Dialog yang 

dilakukan juga terbatas pada pertanyaan, bukan sanggahan. 
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Penceramah diperlakukan sebagai pemegang otoritas informasi 

keagamaan kepada audiens. 

b. Diskusi  

Metode ini dimaksudkan untuk mendorong mitra dakwah 

berpikir dan mengeluarkan pendapatnya serta ikut 

menyumbangkan dalam suatu masalah agama yang terkandung 

banyak kemungkinan-kemungkinan jawaban. Abdul Kadir 

Munsyi, mengartikan diskusi dengan perbincangan suatu masalah 

di dalam sebuah pertemuan dengan jalan pertukaran pendapat di 

antara beberapa orang. Menurut Sahudi Siradj, dibandingkan 

dengan metode yang lainnya, metode diskusi memiliki kelebihan-

kelebihan antara lain: 

1) Suasana dakwah akan tampak hidup, sebab semua peserta 

mencurahkan perhatiannya kepada masalah yang sedang 

didiskusikan. 

2) Dapat menghilangkan sifat-sifat individualistik dan 

diharapkan akan menimbulkan sifat-sifat yang positif pada 

mitra dakwah seperti toleransi, demokrasi, berpikir 

sesimatis, dan logis. 

3) Materi akan dapat dipahami secara mendalam. 
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c. Konseling  

Metode Konseling merupakan wawancara secara 

individual dan tatap muka antara konselor sebagai pendakwah 

dan klien sebagai mitra dakwah untuk memecahkan masalah 

yang dihadapinya. Seseorang yang merasa kurang percaya diri, 

merasa kurang puas, kurang bermakna, merasa dikucilkan 

lingkungan, sedang ada konflik dengan teman dekat dan 

masalah-masalah lainnya, ia bisa datang ke konselor. Konselor 

sebagai pendakwah akan membantu mencari pemecahan 

masalahnya. Dalam pemecahan masalah, ada beberapa tahapan 

yang dilaluinya. Masing-masing tahapan ini dilalui bersama 

antara pendakwah dan mitra dakwah, laksana seorang ibu 

dengan penuh kasih sayang menggandeng anaknya menaiki 

tangga. Untuk mencapai hal ini, perlu waktu yang relatif lama 

tergantung dari jenis masalah, cara pemecahannya, dan yang 

lebih penting kemauan klien. 

Metode Konseling dalam dakwah diperlukan mengingat 

banyaknya masalah yang terkait dengan keimanan dan 

pengamalan keagamaan yang tidak bisa diselesaikan dengan 

metode ceramah ataupun diskusi. Ada sejumlah masalah yang 

harus diselesaikan secara khusus, secara individual dan dengan 

tatap muka antara pendakwah dan mitra dakwah. Konseling dan 

bimbingan Islam merupakan proses pemberian bantuan, artinya 

bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan 
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sekedar membantu individu. Individu dibantu, dibimbing, agar 

mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt. 

yaitu: sesuai dengan kodrat yang ditentukan Allah; sesuai 

dengan sunnatullah; sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk 

Allah; sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah 

melalui Rasul-Nya; dan menyadari eksistensi diri sebagai 

makhluk Allah yang diciptakan untuk mengabdi kepadaNya. 

d. Karya Tulis  

Metode ini termasuk dalam kategori dakwah bi al-qalam 

(dakwah dengan karya tulis). Tanpa tulisan, peradaban dunia 

akan lenyap dan punah. Kita bisa memahami al-Qur’an, hadits, 

fikih para Imam Madzhab dari tulisan yang dipublikasikan. Ada 

hal-hal yang mempengaruhi efektifitas tulisan, antara lain: 

bahasa, jenis huruf, format, media, dan tentu saja penulis serta 

isinya. Tulisan yang terpublikasi bermacam-macam bentuknya, 

antara lain: tulisan ilmiah, tulisan lepas, tulisan stiker, tulisan 

spanduk, tulisan sastra, tulisan terjemah, tulisan cerita, dan 

tulisan berita.  

Masing-masing bentuk tulisan memiliki kelebihan dan 

kekurangan yang terkait dengan penggunaannya. Dalam jurnal 

ilmiah, tulisan yang layak dimuat adalah tulisan ilmiah. Kepada 

para remaja yang gaul, misalnya kita bisa menyajikan tulisan 

pesan dakwah yang lepas, kalau perlu mengikuti gaya gaul 
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mereka: bahasa jenaka, font tulisan non-formal, topik ringan, 

dan tidak menghilangkan pesan dakwahnya. 

Metode dakwah bersifat dinamis dan kontekstual, sesuai dengan 

karakter objek yang sedang dihadapi. Dalam persepektif ini, tidak ada 

pemutlakan terhadap suatu metode. Kekuatan pilihan suatu metode sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti materi yang hendak disajikan, 

kepada siapa dakwah dilakukan dan lain sebagainya. 

2.5 Media Dakwah 

Media dakwah (Wasilah) adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah (ajaran islam) kepada mad’u (sasaran dakwah). 

Untuk menyampaikan ajaran islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan 

berbagai media dakwah (wasilah). Macam-macam media dakwah menurut 

Aminudin (1985: 27) dalam adalah sebagai berikut:  

a. Dakwah melalui lisan atau secara langsung Dimana da’i menyampaikan 

ajakan dakwahnya kepada mad’u. 

b. Dakwah melalui tulisan. Kegiatan dakwah yang dilakukan melalui 

tulisan-tulisan, dan dakwah melalui tulisan akan lebih lama dan kuat, 

bahkan dapat diulang-ulang seuai dengan tempat yang tersedia.  

c. Dakwah melalui alat-alat audio yaitu alat-alat yang dinikmati melalui alat 

pendengaran. Seperti radio, kaset tape dan lainnya. 
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d. Dakwah melalui alat visual yaitu kegiatan dakwah yang dilakukan dengan 

alat-alat yang dapat dilihat oleh mata manusia. Seperti seni lukis, 

kaligrafi, seni ukir dan lainnya 

e. Dakwah melalui alat-alat audio visual yaitu alat perantara yang dipakai 

untuk menyampaikan pesan dakwah yang dapat dinikmati dengan 

mendengar dan melihat. Seperti televisi, vidio dan lainnya. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengambil dua penelitian yang 

juga membahas tentang strategi dakwah. Pertama, penelitian dari Ayuni 

Isnaini dengan judul “Strategi Dakwah Muslimat Nu, Fatimiyah, Dan 

Aisyiyah Dalam Mengembangkan Ukhuwah Islamiyah Di Desa Bangsri 

Kecamatan BangsriKabupaten Jepara”. Dalam penelitian tersebut peneliti 

membahas tentang bagaimana perbedaan strategi dakwah yang dilakukan oleh 

NU, Fatimiyah dan Aisyiyah di desa bangri Jepara. Peneliti menggunakan 

teori strategi dakwah internal dan eksternal. Strategi tersebut menekankan 

pembangunan pemahaman terpadu sehingga menciptakan perasaan seislam 

dan berakhir dengan perilaku Ukhuwah Islamiyah. Dalam penelitiannya, 

peneliti juga meneliti bagaimana unsur-unsur komunikasi dakwah berperan 

dalam penerapan strategi dakwah internal dan eksternal. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam 

penelitian, peneliti sama-sama menganalisa bagaimana strategi dakwah yang 

dilakukan oleh organisasi islam wanita disebuah daerah. Namun 

perbedaannya, dalam penelitian tersebut hasil yang ingin dicapai adalah 
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perbedaan strategi antara ketiga organisasi yang berpengaruh pada ikatan 

persaudaraan antar organisasi wanita tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini 

peneliti menitik beratkan pada bagaimana strategi komunikasi dakwah 

Aisyiyah dalam mengamalkan dakwah yang sudah ada sejak tahun 1972 di 

Malang. 

Penelitian kedua yang menjadi acuan peneliti adala penelitian milik 

Mustiawan dengan judul “Penerapan Komunikasi Dakwah Kultural 

Muhammadiyah Studi Pada Corps Mubaligh Muhammadiyah Malang”. 

Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan dakwah kultural 

Muhammadiyah berdasarkan teori komunikasi dakwah beserta unsur-unsur 

dan metode dakwahnya. Penelitian tersebut berfokus pada penerapan konsep 

dakwah kultural oleh para mubaligh Muhammadiyah yang tergabung dalam 

CMM (Corps Mubaligh Muhammadiyah) dibawah naungan Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Malang. Hasil penelitian tersebut adalah ditemukannya 

indicator-indikator komunikasi dakwah kultural yang dilakukan oleh CMM 

dan bagaimana strategi dakwah kultural dalam pluralitas masyarakat Malang. 

Persamaan penelitian milik Mustiawan dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas bagaimana strategi komunikasi dakwah beserta unsur-

unsur dakwah yang ada dalam sebuah organisasi. Perbedaannya berada pada 

penelitian yang dilakukan berlandaskan keputusan muktamar muhammadiyah 

ke-43 di Aceh tentang pengembangan dakwah kultural, sedangkan di 

penelitian ini, peneliti menggunakan gagasan atau teori mengenai komunikasi 

dakwah sebagai landasan penelitian, jadi peneliti meneliti keseluruhan konsep, 
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unsur, hingga aplikasi dakwah yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah 

Aisyiyah Kota Malang. 

 


