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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Dakwah

Dakwah adalah komunikasi itu sendiri, namun tidak semua komunikasi adalah 

dakwah. Karena didalam dakwah terdapat elemen-elemen ilmu komunikasi dalam 

proses penyampaian ajaran Islam kepada audiennya. Sedangkan dalam proses 

komunikasi tidak selalu melibatka ajaran agama Islam.  

Berikut adalah makna dakwah dari beberapa tokoh dan menurut Al-Qur’an 

dan Al-Hadist : 

“Dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah disetiap masa. 

Apalagi pada zaman sekaranh, umat Islam tengah menghadapi serangan ganas 

yang bertubi-tubi dari musuh-musuh Allah dengan tujuan hendak mencabut 

esensi Dakwah Islamiyah dari jiwa mereka. Maka tingkat kewajiban 

berdakwah pada zaman sekarang menjadi lebih berat.” (Masyur, 2013: 259). 

Dalam pernyataan Mansyur ditekankan bahwa dakwah adalah wajib bagi 

semua umat muslim dan seiring berkembangnya zaman kewajiban itu semakin 

lebih berat, karena perkembangan tantangan sosial maupun budaya yang ada. 

Semangat berdakwah pun di tekankan dalam beberapa ayat dalam surah di Al-

Qur’an bahwa selain wajib dakwah adalah hal yang mulia untuk dilakukan umat 

muslim dimanapun berada. Seperti firman  Allah SWT : 

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada 

Allah, mengerjakan amal shalih dan menyatakan, “Sesungguhnya aku 

termasuk orang-orang yang menyerahkan diri.” (Fushilat : 33).  

- Dakwah kepada Allah maknanya adalah memerintahkan dan mengajak mahluk dan

hamba untuk menaati perintah Allah, berupa imana kepadaNya dan kepada segala hal

yang dibawa oleh para Rasul, termasuk di dalamnya adakah agama secara

keseluruhan(As-Suhaimi, 2008: 20).

Mansyur juga menekankan bahwa dengan berdakwah maka sama saja kita 

mengajarkan, mengenalkan dan membentuk karakter umat yang ber akhlak mulia. 
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Sedangkan menurut Hamidi, karena pentingnya dakwah, maka dakwah 

seharusnya di laksanakan dengan sungguh-sungguh. 

 

Dakwah adalah satu tahapan penting dari beberapa tahap amal Islami yang 

sesungguhnya. Ia merupakan tahap ta’rif (pengenalan terhadap dasar-dasar 

Islam) sebelum dilakukan ta’win dan tarbiyyah (perbentukan militansi dan 

pembinaan seluruh dimensi kepribadian muslim yang utuh). Dakwah dapat 

dilakukan melalui ceramah-ceramah umum, pengajaran dan media massa seperti 

buku-buku, bulletin, majalah, kaset-kaset dan lain-lain, dapat juga dengan cara 

dakwah Fardhiyah (Mansyur, 2013: 259). 

Dakwah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mencurahkan 

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

perumusan strategidakwah (Hamidi, 2010: 2). 

 

B. Komunikasi dan Dakwah 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dalam bentuk simbol atau kode 

dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan efek untuk mengubah sikap, atau 

tindakan. Proses tersebut dilakukan oleh seorang komunikator sebagai 

penyampaian pesan dan komunikan sebagai penerima pesan, melalu media 

tertentu (Hamidi, 2010 : 6).  

Dakwah termasuk dalam tindakan komunikasi, walaupun tidak setiap aktivitas 

komunikasi adalah dakwah. Dakwah adalah seruan atau ajakan berbuat kebajikan 

untuk menaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan Muhammad 

Rasulullah SAW, sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadists. 

(Hamidi, 2010:6). 

Jadi bisa disimpulkan bahwa dakwah adalah bagian dari tindakan komunikasi 

yang telah memiliki pesan yang sesuai dengan koridor agama yaitu Al-Qur’an dan 

Al-Hadits. Dengan efek yang diharapkan adalah seorang komunikator dapat 

berjalan atau memiliki pemikiran yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad 
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SAW yaitu untuk berbuat kebajikan dan menaati perintah serta menjauhi larangan 

Allah SWT. Dengan seorang komunikator yang disebut dengan Da’i.   

C. Etika 

Dalam kamus bahasa Indonesia yang di kutip oleh Amir (1999, 33) Etika 

secara etimologis adalah (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk 

dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas /nilai yang 

berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut 

suatu golongan atau masyarakat. 

 

Dalam bukunya Amir (1999: 34) juga mengutip kamus Indonesia – Inggris 

milik John dan Hassan, yang menyatakan bahwa etika juga sering disebut dengan 

etik saja, karena etik adalah cerminan pandangan masyarakat tentang apa yang 

baik maupun yang buruk, dan membedakan sikap yang bisa diterima maupun 

ditolak. Hal ini telah menggambarkan bahwa etik berkaitan erat dengan nilai-nilai 

sosial dan budaya yang ada, namun tidak selalu norma etik disetiap daerah sama 

tergantung oleh kesepakatan yang ada.  

D. Etika Komunikasi 

 

Dalam berkomunikasi komunikator juga dituntut untuk bertindak etis, sesuai 

dengan norma etika yang berlaku disekitarnya atau yang berlaku dalam 

komunikannya. Etika dalam setiap lini komunikasi sangat diperlukan demi 

tercapainya efektifitas tersampainya pesan kepada komunikan.  Seperti halnya 

wartawan yang memiliki kode etik jurnalistik, dalam berdakwah pula terdapat 

etika tersendiri. Maka kode etik komunikasi tentu saja meliputi keseluruhan 

aktifitas komunikasi. 

Berikut adalah beberapa kode etik komunikasi massa menurut  Amir (1999: 

56-64), yakni: 
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1. Fairnes, adalah jujur dalam menyampaikan kabar, pesan atau fakta yang 

sebenarnya. Sesuatu yang dipublikasikan tidak boleh terlepas dari unsur 

kepatutan menurut etika yang berlaku. 

2. Akurasi, atau ketepatan data maupun informasi adalah unsur pokok yang 

harus ada dalam komunikasi, dalam penyampainnya kepada khalayak. 

Selain informasi ketepatan atau kepercayaan kepada sumber informasi 

juga sangat diperlukan. 

3. Bebas dan Bertanggung Jawab, kebebasan dalam berkomunikasi massa 

mengandung arti bahwa seorang komunikator memiliki kebebasan untuk 

mencari dan mengumpulkan serta menyampaikan informasi kepada 

khalayak serta bebas menyampaikan pemikirannya namun bebas bukan 

berarti lepas dari tanggung jawab. Yaitu tanggung jawab terhadap apa 

yang disampaikan dan diperbuat. 

4. Kritik-konstruktif, adalah adanya sifat mengkritik atau mengoreksi atas 

kekeliruan yang terjadi berdasakan kaidah-kaidah kebenaran yang 

berlaku. 

Dari empat unsur etika tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi 

menekankan pada nilai kejujuran, ke benaran isi pesan, maupun sumber pesan 

diperoleh serta berprilaku bebas namun bertanggung jawab dalam memberikan 

informasi dan dituntut untuk kritis namun berdasarkan atau sesuai dengan kaidah-

kaidah yang telah berlaku. 

E. Etika Dakwah 

a. Pengenalan Etika Dakwah 

Etika dakwah jika diambil dari keterangan yang telah dibahas di subbab 

sebelumnya berarti adalah sebuah tata karma, adab, dan kesopanan dalam 
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berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata, maupun tindakan yang sesuai 

dengan Al-Qur’an dan hadist. 

Etika dakwah juga bisa dirumuskan sebagai manifestasi dari ethos, yaitu 

ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah, hal-

hal motivatif, keputusan-keputusan tindakan dakwah, keharusan-keharusan 

dalam berdakwah, petanggungjawaban moral dalam dakwah sehingga 

melahirkan suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan kualitas 

dakwah. (Tajiri, 2015 : 17). 

b. Landasan Teologis – Kewahyuan 

Menurut Hajir Tajiri (2015:32), beberapa ayat yang dianggap relevan 

membahas tentang dakwah adalah sebagai berikut:  

1. Qs. An-Nahl, 125 yang berbunyi: 

 اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك هُوَ 

 [521بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن ]النحل: أَْعلَُم 

  

Artinya: “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 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” 

 

Ayat tersebut biasanya dikategorikan sebagai ayat metode dakwah. Di 

dalamnya menancapkan prinsip-prinsip metodelogi dakwah karena 

memberikan kerangka normatif bagaimana metode dakwah sebaiknya 

diterapkan. Kata ‘hasanah’ maupun ‘ahsan’ mengisyaratkan bahwa seorang 

dai harus menjunngjung tinggi norma kebaikan, kepatutan dan kepantasan 

dalam menggunakan metode dakwah. Adanya ciri hasanah yang melekat 

pada metode dakwah merefleksikan bahwa mungkin saja dakwah seorang dai 

nasihatnya tidak baik, terasa terlalu keras, menyinggung, merendahkan atau 

gaya berdebatnya agak emosional, berorientasi pada mencari kemenangan 

bukan mencari kebenaran (Hajir Tajiri, 2015: 32). 
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Dalam menerapkan suatu metode dakwah, etika menuntut agar seorang 

dai memperhatikan standar kebaikan apa yang perlu diacu dalam dakwahnya. 

Misalnya dalam mauizhah, dikatakan baik bila dengan nasihat itu mampu 

mengenai sasaran. Ini tidak mudah, kecuali ucapan yang disampaikan disertai 

dengan pengalaman dan keteladanan dari yang menyampaikannya. Kalau 

tidak, hal tersebut merupakan suatu yang buruk, yang seharusnya dihindari. 

Disisi lain, karena mauizhah biasanya bertujuan mencegah sasaran dan 

sesuatu yang kurang baik, dan ini dapat mengundang emosi, baik dari yang 

menyampaikan maupun yang menerimanya, maka mauizhah sangat perlu 

untuk mengingatkan kebaikannya (Quraish Shihab dalam Uman Suherman 

(2011: 29) dan dalam Hajir Tajiri (2015: 32). 

Demikian pula dalam mujadalah, dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

kategori: (1) Mujadalah yang Buruk, yaitu yang disampaikan dengan kasar, 

mengundang kemarahan lawan, serta yang menggunakan dalil-dalil yang 

tidak benar. (2) Mujadalah yang Baik, adalah yang disampaikan dengan 

sopan serta menggunakan dalil-dalil atau dalil yang diakui oleh lawan. 

Sedangkan (3) Mujadalah yang Terbaik, adalah yang disampaikan dengan 

baik, dengan argumentasi yang benar, serta membungkam lawan. (Uman 

Suherman, (2011:29) dalam Hajir Tajri (2015: 32). 

2. QS. Al-Imran, 159 yang berbunyi: 

َةَبحَ  اَمَِبف ٍَ نَ    َ ََلَ      ََمُهَ  ََِتنَ  ِِ   َْ ََُتنَ   اِظَ   ََ ِ ََََِْالِ  اَظِف نَ  ْاَوضَْفَل َِ    َِ تَمُهَ  اََفعُ   َةِلَِ َْ ضِآَ   ََ َْ َِ ر َْ  

اُهَ  ََمُهَ  ٍَ ِْ َمف َْ آِ  اِيَ   ََ نَ  اَذَِإِ     َِرَ ََ َت َْ َِتَ   اَع اَََْل َْ َُنَ  ُُِّبلْ  َِ  َِّنِ  ِِل   اِ  َ  . ََُِبََْل

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah SWT – lah kamu 

berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras 

dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, dan apabila kamu 
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telah membulatkan tekad maka berdakwahlah kepada Allah swt, 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya”.  

Menurut ayat ini, sikap memaafkan, memberikan ampunan, 

dan membicarakan secara baik – baik (musyawarah) suatu urusan 

merupakana bagian dari ciri sikap lemah lembut terhadap orang 

lain. Kebalikan dari sikap dan sifat lemah lembut berarti bersikap 

kasar, penuh kebencian, serta pendemdam. Dakwah hendaknya 

didasarkan pada kelemah lembutan, bukan watak keras dan 

tindakan kasar. Secara kausalitas, watak keras dan tindakan kasar 

tidak disukai serta dapat membuat manusia lari atau takut (Tajiri, 

2015 : 33).  

Menurut Hajir Tajiri (2015:33), bunyi ayat ini sejalan dengan 

bunyi beberapa hadis Nabi SAW, diantaranya : 

“Dari Siti Aisyah r.a., Rasulullah berkata, ‘Sesungguhnya 

Allah itu Maha Lemah LEmbut menyukai kelemahlembutan dalam 

segala urusan,’” (H.R. Bukhari). 

“Dari Siri Aisyah r.a., Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya 

Allah tidak mengurusku untuk menjadi pemersulit dan 

memperberat, akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi 

pengajar yang mempermudah.” (H.R. Muslim). 

3. Qs. Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi: 

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ۚ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُ  يِن ۖ قَْد تَبَيََّن الرُّ ِ فَقَِد اسْ ََل إِْكَراهَ فِي الدِّ تَْمَسَك ْؤِمْن بِاَّللَّ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقَٰى ََل اْنفَِصاَم لَهَا ۗ َوَّللاَّ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 

Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman 

kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul 

tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui. “ 

 

Ayat ini juga memberikan landasan bagi dakwah islam bahwa yang 

membedakan dakwah dengan bukan dakwah terletak pada sifat ajakan atau 

seruan yang tidak memaksa. ‘La nahiyah’ yang mengawali ayat ini 

menunjukkan larangan keras melakukan pemaksaan dan jika memperhatikan 

kalam selanjutnya yang menyatakan kejelasan beda antara petunjuk dan 

kesesatan, mengisyaratkan bahwa dakwah itu bersifat rasional dan memenuhi 

standar kebutuhan berpikir logis. Dalam dakwah, manusia tidak dipaksa 
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untuk menerima sesuatu yang ia tidak mengerti, dakwah hanya menjelaskan 

dan memperjelas letak perbedaan petunjuk dari kesesatan (Hajri Tajiri, 

2015:35). 

Ayat ini juga menegaskan bahwa dalam beragama harus didorong atas 

dasar pemahaman dan kesadaran, bukan keterpakasaan. Beragama yang 

berdasarkan paksaan dapat membatalkan makna dan fungsi dari agama itu 

sendiri, yang bagi penganutnya dapat dirasakan sebagai petunjuk. Hidup 

manusia di dunia tidak dapat terhindar dari ujian dan cobaan (ad-dunya darul 

imtihan wal ibtila), seberapa jauh agama mampu membantu dirinya 

menyamatkan diri dari krisis atau kemelut yang merusak dirinya, yang 

menjatuhkan dirinya kepada kehinaan (Hajri Tajiri, 2015:35). 

Dengan penjelasan dari tiga ayat yang telah tertulis, berkaitan dengan 

landasan etika dalam berdakwah sesuai dengan teologis-kewahyuan atau 

disini yang dimaksud adalah wahyu Allah SWT yang telah tercantum dal Al-

Qur’an. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam berdakwah 

kita tidak boleh asal-asalan dan benar-benar harus mengikuti syari’at yang 

telah ada. Dan dengan menegakkan syaria’t seorang da’I baru bisa dikatakan 

telah berdakwah dengan benar.  

c. Keharusan Etis dalam Berdakwah 

Keberadaan dakwah mustahil akan diakui sebagai amaliah yang utama dan 

berharga jika cirri-ciri keadilan, kemanusiaan, kesucian, serta kebaikan lepas 

darinya. Para pengusung dakwah harus mampu membuktikan bahwa nilai 

yang diusung dakwah memiliki derajat paling tinggi. Tujuan dakwah harus 

seiring dan sejalan dengan tujuan dinul Islam, seperti yang termaktub dalam 

maqashidu al-syari’ah, antara lain memelihara kemaslahatan agama (hifdu 
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al-din), memelihara keturunan (hifdu al-nasl), memelihara harta dan 

kehormatan (hifdu al mal), memelihara jiwa ( hifdu al-nafs), serta 

memelihara akal (hifdu ‘aql). Dakwah tidak menoleransi praktik yang 

menghalalkan segala cara. Dakwah betul-betul dalam koridor standar 

kebenaran bahkan sampai dengan ketika harus mengekspresikan ketegasan. 

Ekspresi harus dengan mengemukakan alasan yang jelas yang berkhidmat 

pada kepentingan dan kemaslahatan yang lebih besar (Hajir Tajiri, 2015 : 41-

42). 

d. Contoh Kaidah Dakwah Para Rasul 

Berikut adalah beberapa kaidah dakwah para Rasul menurut Aziz (2010: 

136), yakni: 

1. Menjelaskan dengan argument bukan dengan kekerasan, dengan bukti 

bukan dengan paksaan, dengan yang baik bukan dengan gertakan. 

2. Menghadapi berbagai tuduhan yang disebarkan dengan memfungsikan 

akal dan menegakkan dalil, dengan berbagai cara dalam bentuk yang 

beragam sesuai dengan tingkat pemikiran audiens, hingga tidak ada 

satu sisipun yang diragukan. 

3. Menggunakan metode targhib(membuat senang) dan tarhib (menakut-

nakuti) di dalam dakwah dengan penyampaian yang mantap. 

4. Menampakkan keteladanan yang baik dan menyampaikan contoh-

contoh dari Al-Qur’an, agar akhlak seseorang sesuai dengan nilai-nilai 

yang tercantum di dalamnya. 

 

e. Tujuh Kode etik dakwah  

 

 

Pada 1996, Ittihadul Muballighin, organisasi para mubaligh yang dipimpin 

KH Syukron Ma’mun menyelenggarakan musyawarah nasional (munas). 

Salah satu keputusan penting yang diambil dalam munas itu adalah 

merumuskan kode etik dakwah untuk para dai. Keputusan ini diambil 

karena pada waktu itu mulai muncul dai walakedu (ju[w]al agama kejar 

duit). Rumusan kode etik itu diharapkan dapat menjadi pedoman para dai 

atau mubaligh dalam menjalankan dakwahnya sehingga mereka dapat 

mewarisi tugas para nabi, bukan justru mendapat laknat dari Allah SWT 

dalam berdakwah (Ruslan:2012). 

 



16 
 

Berikut adalah rumusan kode etik dalam berdakwah menurut Prof KH Ali 

Mustafa Yaqub MA: 

Kode etik pertama, tidak memisahkan antara perbuatan dan ucapan. 

Kode ini diambil dari Alquran surah al-Shaff ayat 2-3. “Hai orang-orang 

yang beriman, mengapa kalian mengatakan hal-hal yang kalian tidak 

melakukannya? Amat besar murka di sisi Allah SWT karena kalian 

mengatakan hal-hal yang tidak kalian kerjakan.” 

 

Kode pertama ini juga diambil dari perilaku Rasulullah SAW di mana 

secara umum beliau tidak memerintahkan sesuatu, kecuali beliau 

melakukannya. Kode etik kedua, tidak melakukan toleransi agama. 

Toleransi antarumat beragama memang sangat dianjurkan sebatas tidak 

menyangkut masalah Aqidah dan ibadah. 

 

Dalam masalah keduniaan (muamalah), Islam sangat menganjurkan 

adanya toleransi. Bahkan, Nabi SAW banyak memberikan contoh tentang 

hal itu, sementara toleransi dalam Aqidah dan ibadah dilarang dalam 

Islam. 

 

Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Kafirun ayat 6, 

“Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.” Dalam Hadis Riwayat 

Imam ibn Hisyam juga disebutkan, “Orang-orang Yahudi Kabilah Bani 

Auf adalah satu bangsa bersama orang-orang mukmin, bagi orang-orang 

Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang mukmin agama mereka.” 

 

Kode etik ketiga, tidak mencerca sesembahan agama lain. Ini diambil dari 

surah al-An’am ayat 108. “Dan, janganlah kamu memaki sesembahan 

yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah 

dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” 

 

Kode etik keempat, tidak melakukan diskriminasi. Ketika Nabi SAW 

masih berada di Makkah dan mengajarkan Islam kepada orang-orang 

miskin, antara lain, Bilal al-Habsyi, Shuhaib al-Rumi, Salman al-Farisi, 

dan lain-lain, tiba-tiba datang kepada Nabi SAW sejumlah tokoh 

bangsawan Quraisy yang juga hendak belajar Islam dari beliau. 

Namun, bangsawan Quraisy ini tidak mau berdampingan dengan rakyat 

kecil. Mereka minta kepada Nabi SAW untuk mengusir Bilal dan kawan-

kawannya itu. Nabi kemudian menyetujui permintaan tersebut, namun 

akhirnya Allah menurunkan ayat yang mengkritik perilaku Nabi itu, yaitu 

surah al-An’am ayat 52. “Dan, janganlah kamu mengusir orang-orang 

yang selalu menyembah Tuhannya pada pagi hari dan petang sedangkan 
mereka menghendaki keridaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab 

sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak memikul 

tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan kamu yang menyebabkan 

kamu (berhak) mengusir mereka, Sehingga kamu termasuk orang-orang 

zalim.” 
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Kode etik kelima, tidak memungut imbalan. Kode ini diambil antara lain 

dari Alquran surah Saba’ ayat 47. “Katakanlah, upah apa pun yang aku 

minta kepadamu maka hal itu untuk kamu (karena aku pun tidak minta 

upah apa pun kepadamu). Upahku hanya dari Allah. Dia Maha 

Mengetahui segala sesuatu.” 

Demikian pula perilaku para Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW 

dalam berdakwah, mereka tidak pernah memungut imbalan, apalagi 

pasang tarif, tawar-menawar, dan lain sebagainya. Kode etik keenam, 

tidak mengawani pelaku maksiat. Para dai yang runtang-runtung, gandeng 

renceng dengan pelaku maksiat, mereka menjadi tidak mampu untuk 

melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Akhirnya, justru Allah SWT 

melaknat mereka semua. Hal itulah yang telah terjadi atas kaum Bani Israil 

seperti diceritakan dalam surah al-Maidah ayat 78-79. 

 

“Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan 

‘Isa bin Maryam. Hal itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui 

batas. Mereka satu sama lain tidak melarang perbuatan mungkar yang 

mereka lakukan. Sesungguhnya, sangatlah buruk apa yang mereka 

lakukan itu.” 

 

Dan, kode etik ketujuh, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak 

diketahui. Kode etik ini diambil dari surah al-Isra ayat 36. “Dan, janganlah 

kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Karena, sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai 

pertanggungjawabannya.” 
 

F. Pesan Dakwah 

Pesan dakwah atau materi dakwah adalah salah satu elemen penting 

dalam dakwah itu sendiri. Menurut Hamidi(2010:8), tema sentral dakwah 

adalah Dinul Islam. Firman Allah: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) 

di sisi Allah hannyalah islam” (Ali Imran: 19). 

“Barang siapa mencari agama selain islam, maka sekali-kali tidaklah 

akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi,” (Ali 

Imran: 85). 

“Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidakla 

akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang – orang yang 

merugi,”(Ali Imran: 85). 

Jibril pernah menjelaskan kepada Nabi tentang islam, iman, dan ihsan, 

sebagaimana disebutkan dalam Hadist: 

“Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan 

Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, 

berpuasa Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji jika kamu mampu. Iman 

ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikat –Nya, kitab-kitab –Nya, 

rasul-rasul –Nya, hari akhirat dan engkau berimana kepada takdir dan 

buruk. Adapun ihsan ialah engkau menyembah Allah seakan –akan 
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engkau melihat –Nya. Jika engkau tidak melihat –Nya, Ia melihat 

engkau,”(HR Muslim).   

Firman Allah:  

“ Dan  demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat islam) umat 

yang adil pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan 

agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu,” (Al 

Baqarah: 142). 

 

Selain memahami islam, seorang da’I juga dituntut untuk memahami 

tujuan islam yang terkandung dalam syari’at islam, yaitu mewujudkan 

kemaslahatan hamba dan menghalau segala bentuk kerusakan untuk masa 

kini dan mendatang, kedatangan syariat islam untuk membawa atau 

menyempurnakan kemaslahatan, menggugurkan atau mengurangi 

kerusakan.Secara garis besar, syariat Islam terpusat pada tiga kemaslahatan: 

Pertama, menolak kerusakan demi memelihara: agama, jiwa, akal, 

keturunan, kehormatan diri, dan harta. Kedua mendatangkan berbagai 

kemaslahatan. Al-Qur’an adalah pembawa a dan i kerusakan. 

Ketiga, menerapkan akhlak mulia dan mentradisikan kebaikan Al-Qur’an 

menawarkan pemecahan segala problema yang tidak mampu diatasi manusia. 

Tidak ada satu aspek kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat yang 

diabaikan Al-Qur’an. Kitab Allah ini memberikan kaidah-kaidah dan 

petunjuk dengan cara paling bijak dan lurus (Hamidi, 2010 : 9). 

 

Jadi pesan dakwah yang hendaknya di bagikan oleh seorang da’I adalah 

tentang Islam, dasar-dasar iman, dan Ihsan. Serta menjelaskan dengan baik, 

terperinci dan benar tentang Aqidah, ibadah dan akhlak sesuai dengan Al-

Qur’an dan As Sunnah.  

G. Kegagalan dalam Berdakwah 

Hajir Tajiri (2015: 3) mengutip Yusuf Qardhawi (2002) dalam bukunya, 

Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan, 

menyebut adanya sejumlah gejada dakwah yang dapat dikategorikan gagal. 

Yang disesbabkan oleh minimnya wawasan dan kuranya pemahaman dai 

terhadap agamanya. Gejala tersebut antara lain:  

1. Lebih mementingkan simbol daripada hakikat subtansi. 
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2. Lebih mengedepankan retorika dan perdebatan daripada penerapan 

dan aksi. 

3. Sikap sentimental dan emosional demi memenangkan golongan atau 

kelompoknya dalam menghadapi masalah perbedaan daripada sikap 

rasional dan ilmiah demi kemaslahatan yang lebih besar. 

4. Dakwah lebih berorientasi pada penyampaian pesan yang merupakan 

masalah cabang daripada masalah pokok. Sehingga beberapa 

pendakwah terjebak pada terlampau mebesar-besarkan atau 

mempertajam wilayah beda penafsiran yang dapat menimbulkan 

konflik sesama umat Islam. 

5. Memberikan kebijakan yang cenderung menyulitkan dan penuh 

ancaman daripada prinsip kemudahan dan kabar gembira. 

6. Mengesampingkan ijtihad dan pembaruan sehingga pemahaman 

keagamaan lebih cenderung jumud dan taqlid sehingga gerak dakwah 

menjadi kurang fleksibel, rigid, kurang siap dengan berbagai 

perubahan dan hal baru. 

 

Dari enam gejala tersebut, Yusuf Qardhawi benar-benar menekankan 

pentingnya pengetahuan yang termasuk hal Muamalah bagi dai agar tidak 

menyampaikan dakwahnya secara menyimpang, dan tentu saja menimbulkan 

ketidak efektifan dalam penyampaian dakwah. Hal yang sama di ungkapkan 

oleh Hajir Tajiri (2015:5) yang menyatakan bahwa, terhadap konsekuensi 

dari pemahaman yang keliru. Yakni melahirkan pola dakwah yang salah, 

termasuk konsep dakwah yang dilahirkan. Konsep dakwah akan dipandang 

salah jika di dalamnya terdapat kerancuan-kerancuan dan bertentangan 

dengan standar konsep dakwah yang seharusnya, sebagaimana dijelaskan, 

dan dipraktikan oleh Rasulullah SAW. 
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H. Media Dakwah 

 

Media atau sarana dakwah ialah salah satu elemen dakwah juga selain 

pesan dakwah, guna dari media dakwah ini adalah alat untuk membantu 

pendakwah atau da’i menyampaikan  semua hal berkaitan dengan dakwah 

kepada khalayak. 

Dari sudut penyampaiannya ada dua macam sarana dakwah yaitu dakwah 

secara langsung dan tidak langsung. Sarana langsung yaitu menyangkut 

kesiapan diri seorang da’I sebelum menyampaikan dakwahnya. Sedangkan 

sarana langsung adalah menyangkut tekhnik penyampaian melalui perkataan, 

perbuatan dan perilaku da’I yang dijadikan teladan oleh orang lain, sehingga 

mereka tertarik pada islam (Hamidi, 2010: 14-15). 

Sedangkan untuk dakwah terbagi dua. Pertama secara lisan, seperti 

ceramah, khutbah, mengajar, diskusi dan sebagainya. Kedua secara tertulis 

seperti: surat, makalah, brosur, buku dan sejenisnya (Hamidi, 2010:15). Serta 

Gambar 1. Mapping Media Dakwah dalam Metode dakwah 

Sumber: Media Dakwah menurut M. Anas Adnan dalam Journal Al-Manar edisi /2004 
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ada pula teknik perkataan salah satunya adalah dengan melalu media 

elektronik, seperti radio, televisi, video, internet  dan sebagainya. Seorang 

da’I yang bijak harus mampu menggunakan sarana-sarana yang telah 

dituliskan sebelumnya dengan benar. Dengan demikian ia dapat berbicara 

dengan jutaan orang, hingga kepelosok dunia, baik di timur maupun di barat. 

Perkataan seorang da’I harus jelas, gambling, sesuai dengan Al-Qur’an dan 

As Sunnah, dan pendapat ulama yang tidak bertentangan dengan keduanya. 

Bahasa seseorang harus efektif sehingga mudah dan enak didengar serta 

dipahami oleh audiens (Hamidi, 2010: 16). 

Singkatnya, media dakwah dibagi menjadi lima (Hamzah Ya’qub dikutip 

oleh Ilaihi, 2010: 20) : 

1. Lisan, media dakwah yang dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, 

bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. 

2. Tulisan, buku majalah, surat kabar, korespodensi [surat, e-mail, 

smas], spanduk dan lain-lain. 

3. Lukisan, gambar, karikatur, dan sebagainya. 

4. Audio visual, yaitu bisa berbentuk televisi, slide, ohp, internet, dan 

sebagainya. 

5. Akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran 

Islam, yang dapat dinikmati dan didengarkan oleh ma’du. 

 

I. Desain Komunikasi Visual 

1. Pengertian Desain Komunikasi Visual 

Desain Komunikasi Visual adalah ilmu yang mempelajari konsep 

komunikasi dan ungkapan daya kreatif, yang diaplikasikan dalam berbagai 

media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain grafis terdiri 

dari gambar (ilustrasi), huruf, warna, komposisi dan layout. Semuanya itu 

dilakukan guna menyampaikan pesan secara visual, audio, dan audio 

visual kepada target sasaran yang dituju (Sumbo Tinarbuko, 2015: 5). 

Desain komunikasi visual memiliki pengertian secara menyeluruh, yaitu 

rancangan sarana komunikasi yang bersifat kasat mata (Sanyoto, 2006: 8).  

Desain komunikasi visual adalah ilmu yang mempelajari konsep 

komunikasi dan ungkapan daya kreatif, yang diaplikasikan dalam pelbagai 

media komuikasi visual dengan mengolah elemen Desain ... (Sumbo 

2009:23).  
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Dari keterangan tersebut kita bisa mengetahui bahwa Desain Komunikasi 

Visual adalah salah satu alat komunikasi yang menggunakan konsep visual 

yang di padu dengan kreatifitas dengan cara mengelola atau di aplikasikan 

pada elemen desain. 

2. Dakwah dalam bentuk Desain Komunikasi Visual 

Dakwah dalam bentuk desain komunikasi visual sendiri secara spesifik 

masih menjadi suatu hal baru dikalangan masyarakat Indonesia. Karena 

istilah Desain Komunikasi Visual sendiri di Indonesia menurut (Tjoret 

Creative Studio: 2010), baru ada pada tahun 1977, oleh desainer grafis asal 

Belanda bernama Gert Dumber, juga perlu kita tahu bahwa desain 

komunikasi visual lahir dari desain grafis dengan kebutuhan dan orientasi 

yang lebih luas, namun jika kita menarik garis lebih jauh, desain grafis dapat 

dikatakan lahir dari seni grafis yang dikategorikan sebagai seni murni yang 

dikelompokkan lagi sebagai seni terapan yang tujuan awalnya adalah murni 

untuk kepuasan batin dan ekspresi dari sang seniman tersebut yang kemudian 

berkembang menjadi pemenuh satu kebutuhan dengan batas-batas proses 

yang masih manusiawi, biasanya melalui proses cetak manual baik diatas 

kertas, plat, kayu, aklirik, linoleum, batu litografi dan sebaginya yang disebut 

matrix dengan menggunakan tinta atau cat berbasis air, minyak, pastel 

pigmen padat dan sebagainya.  

Maka dari keterangan tersebut kita bisa mengetahui bahwa Desain 

Komunikasi Visual secara umum telah digunakan sebagai media dakwah 

oleh Islam pada beberapa abad sebelumnya. Terbukti dengan di temukannya 

benda-benda, dan arsitektur yang mengandung seni kaligrafi di Persia pada 
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abad ke-7. Serta timbulnya gaya-gaya penulisan huruf kaligrafi baru seperti 

kufi, maghribi dari maroko, dan nakhi dan masih banyak lagi. 

J. Teori Komunikasi berhubungan dengan Dakwah 

 

Dalam penelitian ini peneliti ingin menekankan bahwa berdakwahpun 

memiliki etika tersendiri, karena dengan adanya etika yang telah diatur dalam 

Al-Qur’an tersebut diharapkan dakwah dapat efektif dalam menyampaikan 

pesan kepada komunikannya. Hal ini diperkuat oleh teori retorika dari 

Aristoteles (384 – 322 SM) yang di kutip oleh Muis (2001: 69 – 70) dalam 

bukunya, yang menulis bahwa retorika atau seni berbicara untuk 

mempengaruhi pendengar terdapat tiga komponen dalam proses komunikasi 

yaitu, pembicara, pesan dan komunikan serta terdapat saluran, efek dan arus 

balik.  

Sedangkan feedback dalam retorika sifatnya mendukung maksud 

komunikator , karena komunikasi retorika adalah model arus pesan satu arah. 

Seperti halnya  model komunikasi islam yang pesannya bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadis. Pesan tidak boleh merupakan sensasi, kebohongan, 

kefasikan, pelintiran kata – kata dan kebohongan publik. Komunikator dalam 

komunikasi islam adalah saluran pesan dalam arti orang yang menyampaikan 

firman-firman Tuhan dan Hadis Nabi kepada semesta alam atau komunikan. 

Jadi  proses komunikasi islam  harus terikat pada norma-norma etika agama 

islam.  

Sedangkan dalam penyampaian pesan dakwah dapat dibahas dengan teori 

produksi pesan. Dimana seperti yang telah dipahami bahwa komunikasi pada 
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saat ini dipandang sebagai suatu basis informasi, yang berpusat pada proses 

pesan dan terkonsentrasi pada teori komunikasi. Salah satu teori tersebut 

adalah teori tentang produksi dalam sebuah pesan ini. Dalam teori ini 

menggambarkan kecenderungan seorang komunikator dalam berkomunkasi 

melalui cara tertentu atau menghasilkan jenis pesan tertentu. Teori produksi 

dan penerimaan pesan bergantung pada penjelasan komunikator. Dimana 

teori ini cenderung berfokus pada jenis perilaku, bagaimana perilaku 

berkembang dan bagaimana perilaku tertentu terkait dengan perilaku, 

perasaan, pikiran dan sifat-sifat lainnya. Sedangkan pendekatan yang terakhir 

melibatkan penjelasan kognitif yang mencoba untuk menangkap mekanisme 

dari pikiran. Teori-teori ini berfokus pada cara informasi diperoleh dan 

terorganisir. Bagaimana memori digunakan, bagaimana orang memutuskan 

harus bertindak, bagaimana pesan dirancang untuk mencapai tujuan dan 

sejumlah permasalahan serupa. (Littlejohn, 2002: 94) 

Dan peneliti merasa sangat perlu mencari hubungan antara teori produksi 

pesan ini, dengan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan. Dimana 

peneliti merasa terdapat hubungan pendekatan terakhir dalam teori ini dengan 

tema dalam penelitian ini yaitu etika dalam pesan dakwah, yaitu pendekatan 

kognitif.   

Tradisi kognitif  sendiri berkonsentrasi pada proses jiwa antara input dan 

output, antara stimulus dan respon. Teori kognitif menganggap dai memiliki 

tujuan dan membuat pilihan dan teori ini berurusan dengan proses mental 

yang membuat tindakan dari dai itu sendiri. Teori kognitif fokus pada konten, 

struktur, dan proses pikiran dari dai. Isi dari sistem kognitif terdiri dari 
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pikiran informasi, sikap, dan konsep yang dai gunakan untuk memahami 

pengalaman dai dan merencanakan tindakan dai. Sistem struktur 

mencerminkan bagaimana seorang dai mengatur isi pikiran dai dalam 

memori sebagai prosedur, atau operasi, yang dai gunakan untuk mengelola 

bagaiman seorang dai benar-benar mengubah dan menggunakan konten yang 

dia buat dalam keseharian. 

Pendekatan kognitif berusaha menjelaskan mekanisme komunikator, 

pesan, produk, bagaimana mereka memproses informasi dalam penerimaan 

pesan. Bagian ini disusun menjadi tiga area yakni teori perencanaan dan 

tindakan, teori seleksi pesan, dan teori desain pesan. 

Teori Perencanaan dan Aksi, teori ini dikembangkan oleh John Greene 

dalam meneliti "Cara Anda mengatur pengetahuan dan menggunakannya 

dalam komunikasi". Menurut teori ini, Dai memiliki pengetahuan dan 

prosedural. Dai tahu tentang apapun dan Dai tahu bagaimana melakukannya. 

Secara khusus, pengetahuan prosedural terdiri dari node terkait yang 

berhubungan dengan perilaku, konsekuensi dan situasi. Untuk menulis 

paragraf, Dai harus menggabungkan berbagai tindakan menggunakan 

koordinasi pengetahuan bahasa untuk menulis atau mengetik. Tindakan, 

kemudian, diintegrasikan ke jaringan pengetahuan. Setiap bagian dari 

keseluruhan pengetahuan adalah representasi dari sesuatu yang perlu 

dilakukan. 

Perencanaan Teori, sebuah teori terkenal dari perencanaan di bidang 

komunikasi diproduksi oleh Charles Berger untuk menjelaskan proses bahwa 

individu melalui perencanaan perilaku komunikasi mereka. Berger menulis 
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bahwa rencana adalah representasi kognitif hirarkis diarahkan untuk tujuan 

tindakan. Dengan kata lain, rencana citra mental dari langkah-langkah yang 

akan memenuhi tujuan.  

Teori Berger menunjukkan bahwa apakah Dai melakukan penyesuaian 

tingkat rendah atau tinggi tergantung sebagian besar pada seberapa besar 

motivasi Dai untuk mencapai tujuan. Jika tujuannya adalah sangat penting, 

Dai akan cenderung untuk melakukan penyesuaian tingkat yang lebih tinggi, 

dan Dai akan melakukannya lebih cepat. Berger mengatakan bahwa 

kesesuaian sosial adalah suatu rnetagoal penting.  

Teori Seleksi Pesan, strategi pemilihan berkaitan dengan isu dari pesan 

yang tersedia untuk komunikator dan proses yang terlibat dalam memilih 

strategi. Mengejar tujuan berkonsentrasi pada bagaimana orang secara aktif 

membuat atau merancang pesan berdasarkan tujuan mereka. Analisis Barbara 

O'Keefe digunakan untuk produksi pesan. Syaratnya pilihan strategi dan 

desain model pesan. 

Compliance Gaining, mendapatkan kepatuhan (Compliance Gaining) 

orang lain adalah salah satu yang paling umum dari tujuan komunikasi. 

Mendapatkan kepatuhan mencoba melibatkan untuk mendapatkan orang lain 

agar melakukan apa yang Dai ingin mereka lakukan, atau berhenti melakukan 

sesuatu yang tidak Dai sukai. Dai mendapatkan kepatuhan dari orang lain jika 

Dai memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan atau menahan 

sesuatu yang mereka inginkan. 

Konstruktivisme, teori yang dikembangkan oleh Jesse Delia dan rekan-

rekannya, telah memiliki dampak besar pada bidang komunikasi. 



27 
 

Teori ini mengatakan bahwa individu menginterpretasikan dan bertindak 

sesuai dengan kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak hadir sendiri 

dalam bentuk mentah namun harus disaring melalui orang itu sendiri dalam 

cara melihat sesuatu. 

Teori Desain Pesan, Teori pesan seleksi membayangkan bahwa 

komunikator memilih strategi abstrak untuk mencapai tujuan komunikasi 

mereka. Sementara itu, teori desain pesan membayangkan skenario lebih 

kompleks di mana komunikator desain pesan sebenarnya sejalan dengan niat 

mereka  dalam situasi yang mereka hadapi. 

Kesopanan, Teori kesopanan ini dikembangkan oleh Penelope Brown 

dan Stephen Levinson. Teori ini menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-

hari kita merancang pesan yang melindungi, menghadapi dan juga mencapai 

tujuan lain. Brown dan Levinson percaya kesopanan yang diperoleh itu 

adalah karena budaya nilai yang universal. Budaya yang berbeda memiliki 

berbagai tingkat kesopanan dan cara yang berbeda, tapi semua orang 

memiliki kebutuhan untuk dihargai dan dilindungi. Positive face adalah 

keinginan untuk dihargai dan disetujui, untuk disukai dan dihormati, dan 

kesopanan positif ini dirancang untuk memenuhi keinginan tersebut.. 

Negative face adalah keinginan untuk bebas dari pemaksaan atau gangguan, 

dan negatif kesopanan dirancang untuk melindungi orang lain ketika 

kebutuhan negative face terancam. 

Logika Desain Pesan, Barbara O'Keefe mulai karirnya sebagai seorang 

konstruktivis, telah memperluas orientasi teoritis untuk memasukkan model 

desain pesan. Tesisnya adalah bahwa orang berpikir berbeda tentang 
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komunikasi dan pesan, dan mereka menggunakan logika yang berbeda dalam 

menentukan apa untuk mengatakan kepada orang lain dalam suatu situasi 

tertentu. Dia menggunakan logika desain pesan panjang untuk 

menggambarkan proses berpikir di balik pesan. O'Keefe menguraikan tiga 

logika desain pesan, yakni logika ekspresif yang melihat komunikasi sebagai 

cara ekspresi diri untuk mengkomunikasikan perasaan dan pikiran. Pesan 

yang terbuka dan bersifat reaktif, dengan sedikit perhatian diberikan kepada 

kebutuhan atau keinginan orang lain.  

Logika konvensional memandang komunikasi sebagai permainan untuk 

dimainkan oleh peran. Disini komunikasi adalah sarana ekspresi diri yang 

berlangsung sesuai dengan aturan dan norma diterima termasuk hak dan 

tanggung jawab dari setiap orang yang terlibat. Logika ini bertujuan untuk 

merancang pesan yang sopan, tepat, dan berdasarkan aturan yang setiap 

orang seharusnya tahu.  

Logika retoris memandang komunikasi sebagai cara mengubah aturan 

melalui negosiasi. Pesan dirancang dengan logika cenderung fleksibel, 

wawasan, dan orang terpusat. Logika retoris cenderung untuk membingkai 

ulang situasi sehingga variasi tujuan termasuk persuasi dan kesopanan 

diintegrasikan ke dalam keseluruhan dengan baik. (Littlejhon 2002:99-111) 

K. Definisi Konseptual 

“Etika dakwah: Etika dakwah berarti tata karma, adab, dan kesopanan 

dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata, maupun tindakan.” 

(Hajir Tajiri, 2015: 17) 
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Pesan dakwah: Pesan dakwah atau materi dakwah adalah salah satu 

elemen penting dalam dakwah itu sendiri, yaitu isi materi yang harus 

disampaikan oleh pendakwah kepada audiensnya. 

“Desain Komunikasi visual: Desain komunikasi visual adalah ilmu yang 

mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif, yang 

diaplikasikan dalam pelbagai media komunikasi visual dengan mengolah 

elemen Desain….” (Sumbo, 2009: 23) 

 

Maka yang dimaksud dengan Etika dakwah dalam pesan dakwah 

berbentuk desain komunikasi visual adalah suatu konsep komunikasi dan 

ungkapan daya kreatif, yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi 

visual. Dengan mengolah elemen desain berisi tentang materi penting 

dakwah, yang harus disampaikan pendakwah pada audiennya, dimana 

memiliki batasan-batasan etika dalam penyampaiannya yang berbentuk tata 

karma, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, dan 

tutur kata. 

L. Definisi Operasional 

“Definisi operasionalnya bisa berupa penjelasan dari sisi makna atau 

mengungkapkan sekala pengukuran untuk masing-masing variable.” 

(Muslihin, 2013)  

 

Variable Definisi Variable Indikator 

Penerapan Etika Dakwah(X1) Suatu kegiatan berupa 

pelaksanakan atau 

pengaplikasian, tindakan, 

tampilan maupupun tutur 

kata dalam tata krama, adab, 

dan kesopanan pada 

kegiatan berdakwah.  

-Menghormati ajaran agama 

-Mengikuti Al-Qur’an dan 

Hadis 

 

Tabel A. Variable 
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Pelanggaran Etika 

Dakwah(X2) 

Suatu kegiatan berupa 

penyimpangan tindakan, 

tampilan maupupun tutur 

kata dalam hal tata krama, 

adab, dan kesopanan pada 

kegiatam berdakwah. 

-Mencemooh ajaran agama 

- Menyimpang dari Al-Qur’an 

dan Hadis 

 

Pesan Dakwah(Y1) Isi materi yang harus 

tersampaikan pada audience. 

-Tersampaikan  

-Tidak Tersampaikan 
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M. Struktur Kategori 

Kategori dalam analisis isi merupakan bagian terpenting yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan isi media. Ketepatan dalam melaksanakan kategorisasi 

akan memperjelas tentang topik penelitian. Adapun yang menjadi kategori dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

No Kategori Sub Kategori Indikator 

1 Penerapan Etika dakwah 

dalam Aqidah 

 

menurut istilah 

(terminologi), Aqidah 

adalah iman yang teguh 

dan pasti, yang tidak ada 

keraguan sedikit pun bagi 

orang yang meyakininya. 

 

A1: Menghormati Agama 

lain 

(Prof KH Ali mustaqa 

yaqub dalam 

replublika.com:2012) 

- - menghormati  

sesembahan agama lain 

- - menghargai pemikiran 

agama lain  

-  

-  

A2: Tegas memberikan 

batasan toleransi beragama  

dalam hal Aqidah dan 

ibadah 

(Prof KH Ali mustaqa 

yaqub dalam 

replublika.com:2012) 

- mengajak untuk 

sembahyang sesuai kaidah 

Agama Islam. 

- mengajak untuk hanya 

merayakan hari raya sesuai 

anjuran Agama Islam. 

- mengajak untuk berdo’a 
sesuai dengan anjuran 

Agama Islam. 

2 Pelanggaran Etika 

dakwah dalam Aqidah 

B1: Tidak Menghormati 

Agama lain 

- - Tidak menghormati  

sesembahan agama lain 

- - Tidak menghargai 

pemikiran agama lain 

dengan cara mencaci 

maupun mengolok-olok 

B2: Tidak Tegas 

memberikan batasan 

toleransi beragama  dalam 

hal Aqidah dan ibadah 

 

-  
- Tidak mengajak untuk 

sembahyang sesuai kaidah 

Agama Islam. 

- Tidak mengajak untuk 

hanya merayakan hari raya 

sesuai anjuran Agama 

Islam. 
-Tidak mengajak untuk 

berdo’a sesuai dengan 

anjuran Agama Islam. 

Tabel B. Kategori 

https://id.wikipedia.org/wiki/Terminologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Iman
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan Etika dakwah 

dalam Ahlaq 

 

Akhlak secara terminologi 

berarti tingkah laku 

seseorang yang didorong 

oleh suatu keinginan 

secara sadar untuk 

melakukan suatu 

perbuatan yang baik 

 

 

C1: Menyampaikan teladan 

yang baik  

(Aziz, 2010:136) 

- Menyampaikan 

Teladan yang baik , 

dengan cara 

memberikan 

contoh/cerita sesuai 

kisah teladan 

nabi/sahabat nabi dsb, 

di Al-Qur’an dan 

Hadist Sahih 

C2: menggunakan 

Pemilihan kata-kata nasihat 

yang baik (Qs. Al-Imran: 

159 dan Qs. An-Nahl : 125)  

-menimbulkan perasaan 

yang nyaman dalam 

menerima masukan 

- menggunakan kata-kata 

yang baik jauh dari kata 

sakartis 

 

4 Pelanggaran Etika 

dakwah dalam Ahlaq 

 

D1: Tidak Menyampaikan 

teladan yang baik  

 

- Tidak memberikan 

contoh/cerita sesuai kisah 

teladan nabi/sahabat nabi 

dsb, di Al-Qur’an dan 

Hadist Sahih 

 

D2: Tidak menggunakan 

Pemilihan kata-kata nasihat 

yang baik 

 

-  Tidak menimbulkan 

perasaan yang nyaman 

dalam menerima masukan 

- Tidak menggunakan 

kata-kata yang baik dan 

menimbulkan makna  

sakartis 
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5 

 

Penerapan Etika dakwah 

dalam Muamalah 

 

 hal yang mengatur 

hubungan antarmanusia 

dalam masyarakat 

berkenaan dengan 

kebendaan dan 

kewajiban.  

 

E1: Menggunakan kata-kata 

yang cenderung mengajak 

dengan memberikan 

pemahaman atau keterangan 

yg gamblang tanpa 

memaksa 

(Qs: Al-Baqarah : 256) 

 

-  Menggunakan  kalimat 

yang baik, dengan 

sumber dan pemahaman 

yang jelas  

dan menggunakan 

kalimat yang membujuk 

bukan memaksa 

 

E2: Berdakwah secara adil 

(Prof KH Ali mustaqa 

yaqub dalam 

replublika.com:2012) 

Adil tanpa membedakan 

berdasarkan Fisik, Ras, 

Suku, kedudukan sosial, 

kaya/miskin 

 

E3:  Jelas Menggunakan pemilihan 

kata-kata yang  terdapat  

keterangan sehingga 

menimbulkan makna yang 

jelas  

 

6 Pelanggaran Etika 

dakwah dalam Muamalah 

 

F1: Tidak Menggunakan 

kata-kata yang cenderung 

mengajak dengan 

memberikan pemahaman 

atau keterangan yg 

gamblang (cenderung 

memaksa) 

 

- Tidak Menggunakan  

kalimat yang baik, 

dengan sumber dan 

pemahaman yang  tidak 

jelas dan  cenderung  

memaksa) 

 

 

F2: Berdakwah secara tidak 

adil 

Tidak adil, dengan cara 

melakukan diskriminasi 

berdasarkan Fisik, Ras, 

Suku, kedudukan sosial, 

kaya/miskin 

 

F3:  Tidak Jelas (absurd) Tidak Menggunakan 

pemilihan kata-kata yang  

terdapat  keterangan 
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sehingga menimbulkan 

makna yang tidak 

jelas/bias/absurd 

 

7 

 

Penerapan Etika dakwah 

dalam Syari’ah 

Secara 

etimologi,  syariah berarti 

aturan atau ketetapan 

yang Allah perintahkan 

kepada hamba-hamba-

Nya, seperti: puasa, 

shalat, haji, zakat ... dsb. 

 

 

G: Membuat konten 

Menggunakan/ 

Mencantumkan dalil sahih 

( Uman Suherman, 2011 : 

29 dalam Hajir Tajri 2015 

:32) 

 

- Membuat konten 

Menggunakan/ 

Mencantumkan 

sumber dari Al Qur’an 

atau Hadist Sahih 

 

8  

Pelanggaran Etika 

dakwah dalam Syari’ah 

 

H: Tidak Menggunakan/ 

Mencantumkan dalil sahih 

 

 

- Tidak Menggunakan/ 

Mencantumkan 

sumber dari Al Qur’an 

atau Hadist Sahih 

 

 

 

 

 

 

 


