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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu tatanan kehidupan sosial, makhluk hidup tidak terlepas dari 

komunikasi. Komunikasi dapat terbentuk bahkan sebelum manusia terlahir. Salah 

satu komunikasi yang terbentuk sebelum kita lahir adalah komunikasi kita dengan 

ibu kita. Komunikasi ini pertama kali dengan adanya respon tendangan saat ibu 

mengandung. Dalam kurun waktu yang lama, ibu kita akan sering merasakan 

interaksinya dengan kita. Komunikasi juga terbentuk dari interaksi intensitas kita 

dengan orang lain di lingkungan kita. Seperti bercengkrama dengan orang tua, 

teman sebaya, guru, dan berkomunikasi secara intrapersonal.  

Komunikasi didefinisikan berbeda oleh beberapa tokoh salah satunya 

adalah Mary B. Cassata dan Molefi K. Asante. Mary B. Cassata dan Molefi K. 

Asante (dalam Deddy Mulyana, 2008: 69) “Komunikasi adalah trasnmisi 

informasi dengan tujuan mempengaruhi khalayak”. Khalayak dalam komunikasi 

massa diistilahkan sebagai sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, 

pemirsa berbagai media (Calusse,1968). Komunikasi juga memiliki beberapa 

tingkatan yang lazim digunakan (dalam Deddy Mulyana, 2008: 82) ialah 

komunikasi publik. Komunikasi publik (public communication) adalah 

komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak), 

yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi demikian sering juga disebut 

pidato, ceramah, atau kuliah (umum). 
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Komunikasi publik ini sangat memiliki hubungan erat dengan komunikasi 

strategi dan dakwah. Komunikasi ini bisa dikenal sebagai komunikasi dakwah. 

Komunikasi dakwah ini biasanya akan berfokus pada kegiatan yang berupa 

Tabligh akbar, ceramah, dan banyak kegiatan penyampaian pesan yang bermateri 

religi yang nantinya akan membangun resepsi bagi khalayak. Dalam pandangan 

Islam, komunikasi dianggap penting dan sangat berperan penuh dalam penyebaran 

dakwah dan kepemimpinan seseorang. Komunikasi dalam perspektif Islam 

termaktub dalam Al-Qur’an (Surah Ar-Rahman: ayat 1-4). “Tuhan yang Maha 

Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia menciptakan manusia yang 

mengajarinya pandai berbicara.”(Qs. Ar-Rahman: 1-4).  

Dalam surah Al-Baqarah (31-33) pun tergambarkan betapa Allah 

mengajarkan manusia untuk berkomunikasi. Dan dia  adalah Allah Subhannallahu 

Wa Taala yang mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, 

kemudian menyampaikannya kepada para malaikat, lalu berfirman. “Sebutkanlah 

kepada-Ku nama-nama benda itu jika kamu orang-orang yang benar!”. Maha Suci 

Engkau, tidak ada yang ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada 

kami.  Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

Allah Subhanallahu wa taala berfirman,’Hai Adam, beritahukanlah kepada 

mereka nama benda-benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada nama 

benda-benda itu, Allah berfirman. Bukankah? sudah Kukatakan kepadamu bahwa 

sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang 

kamu lahirkan dan yang kamu sembunyikan.  
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Dakwah adalah kata serapan dari bahasa Arab yang berasal dari kata 

(dalam Asep Saeful Muhtadi, 2012: 6) da’a, yad’u, da’watan, yang berarti 

“memanggil”. Adapun dakwah didefinisikan oleh seorang tokoh. Ahmad Ghusuli 

(dalam Asep Saeful Muhtadi, 2012: 14) menjelaskan bahwa dakwah merupakan 

pekerjaan dan ucapan untuk mempengaruhi manusia supaya mengikuti Islam. 

Konsep komunikasi dan dakwah hampir memiliki kesamaan.  

Konsep komunikasi yang bersifat menyampaikan pesan. Dengan konsep 

dakwah yang sifat menyerukan pada kebaikan dan berusaha mengubah perilaku 

khalayak. Khalayak ini yang biasanya disebut dengan jamaah. Jamaah akan terus 

mengikuti perkembangan dakwah yang khususnya dilaksanakan rutin. Ukuran 

rutinnya suatu kajian itu bisa setiap hari, seminggu tiga kali, dan sebulan sekali. 

Dakwah pada era ini, dikatakan sangat beragam dengan banyak tema dan 

macam permasalahan yang diangkat. Tema dalam penyampaian dakwah bisa dari 

bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, dan hukum syariat, bahkan 

fiqh, dan lain-lain. Dalam perkembangan dakwah pada era ini, banyak ulama dan 

ustadz mengangkat tema dakwah berupa kajian siyasah. Siyasah apabila di 

bahasakan dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Politik Islam” Politik Islam, 

Nanang Tahqid (2004: xi). 

Dakwah siyasah sejak jaman kepemimpinan Rasulullah Shalallahu Alaihi 

Wassalam sudah sering didengungkan bahwa dipraktikkan dengan baik. 

Disamping itu, polemik gubernur Ahok melakukan penistaan agama dengan 

menyinggung surah Al-Maidah ayat ke 51 menjadi pergerakan yang kuat bagi 

kaum ulama dalam menyampaikan dakwah siyasah. Polemik Ahok inilah yang 
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banyak menyita para nitizen dan kaum ulama. Banyak yang menghujat mengapa 

seorang non-muslim berani mengartikan ayat dari salah satu agama dengan 

mayoritas terbesar di Indonesia yakni agama Islam. Polemik inilah yang akhirnya 

berimbas pada pencalonannya di pemilihan gubernur DKI. Realitanya, dakwah 

siyasah sudah lebih dahulu eksis sebelum polemik gubernur Ahok mencuat. 

Polemik-polemik yang mulai bermunculan lainnya mengenai politik di 

antara lainnya adalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia oleh Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Serta, isu politik pengawasan 

organisasi masyarakat yang mengarah pada radikalisme yang dapat 

membahayakan lingkungan sekitar. Namun belum tentu setiap pemberitaan dan ke 

khawatiran pemerintah itu benar. Kebanyakan dari kekhawatiran itu adalah akibat 

besar pemberitaan media siar, media cetak, dan media online yang tidak memiliki 

lisensi atau kredibilitas pemberitaan yang dapat mengandung unsur SARA 

 Melalui banyaknya polemik isu-isu politik diatas, da’i yang bergerak 

sebagai agent of change pada kalangan pribumi menjelaskan mengenai solusinya 

dan pemahaman tersebut melalui dakwah. Dakwah yang diterima ini dimaksudkan 

untuk membuka resepsi para jamaahnya. Terkhusus, jamaah akhwat yang 

notabene pemahamannya akan politik sangat dikatakan kurang. Dakwah-dakwah 

siyasah lainnya, mengangkat tentang kepemimpinan khalifah dan sahabbiyah 

Nabi Muhammad SAW. 

Dakwah yang berhubungan dengan politik ini tak jarang sedikit 

menyinggung dan memberi kritik sosial pada para pemimpin. Mulai dari sikap 

pemimpin agar amanah dalam mengemban tugas, cara berperilaku adil dan 
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bijaksana saat diberi amanah, dan masih banyak lagi. Dakwah semacam ini 

biasanya dibentuk oleh suatu ikatan atau kepengurusan yang sengaja dibentuk di 

lingkungan sebuah Masjid ataupun sebuah komunitas yang bergerak di bidang 

dakwah.  

 Dakwah seperti ini tidak terlepas dari keikutsertaan jamaahnya. Jamaah 

umumnya, akan memberikan resepsi berbeda setelah menerima pesan dakwah 

siyasah yang disampaikan oleh Da’i. Analisis Penerimaan atau yang sering 

disebut sebagai studi resepsi merupakan perspektif baru dalam aspek wacana dan 

sosial dari teori komunikasi menurut (Jensen:1999). Dalam buku budaya media 

bahasa; teks utama pencanang cultural studies 1972-1979 (Stuart Hall, 2011: ix) 

Centre of cultural studies adalah pusat penelitian pascasarjana di Universitas 

Birmingham; staf dan para mahasiswanya melakukan penelitian dan penerbitan 

dalam bidang Cultural Studies. Centre didirikan pada tahun 1964 yang pada 

masanya dipimpin oleh Richard Hoggard sebagai direktur sekaligus profesor 

Sastra Inggris modern pada masanya. 

Studi resepsi ini merupakan aktivitas untuk penerimaan pesan yang 

diawali dengan adanya proses decoding yang merupakan kegiatan berlawanan 

dengan proses encoding. Decoding merupakan suatu aktivitas untuk 

menerjemahkan atau menginterpresentasikan pesan-pesan fisik kedalam suatu 

bentuk yang memiliki arti bagi penerima (Morissan, 2013: 21). Jamaah 

dibahasakan dalam keilmuan ilmu komunikasi adalah khalayak. Khalayak dalam 

studi resepsi menurut Hall, khalayak melakukan decoding terhadap pesan media 

melalui tiga posisi.  
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(Stuart Hall; 2011: 227-228) Tiga posisi ini adalah posisi hegemoni 

dominan, posisi negosasi, dan posisi oposisi. Secara garis besar, hegemoni 

dominan merupakan situasi dimana khalayak menerima pesan yang disampaikan 

oleh media. Kedua, posisi negosiasi yaitu posisi dimana khalayak secara umum 

menerima ideologi dominan namun menolak penerapannya dalam kasus-kasus 

tertentu. Dan posisi terakhir adalah posisi oposisi. Oposisi merupakan cara 

khalayak dalam melakukan decoding terhadap pesan media adalah melalui oposisi 

yang terjadi ketika khalayak audiensi yang kritis mengganti atau mengubah pesan 

atau kode yang disampaikan media dengan pesan atau kode alternatif.  

Fenomena dakwah siyasah ini dalam perkembangannya sudah mulai 

dijalankan dan dirutinkan kajiannya oleh pengurus Masjid Abu Dzar Al Ghifari 

yang ada di Kota Malang. Kajian siyasah sendiri sudah ada dalam beberapa tahun 

terakhir di Masjid Abu Dzar Al Ghifari. Kajiannya cukup beragam dan berupa 

kajian yang tematik. Kajiannya memang setiap hari ba’da maghrib. Tema yang 

disampaikan berbeda-beda. Salah satunya, kajian tematik yang biasanya 

disampaikan mengenai siyasah, fiqh, dan hukum syariat. 

Berdasarkan dari fenomena ini peneliti tergerak untuk meneliti terkait 

studi pemaknaan jamaah Masjid Abu Dzar Al Ghifari terkait dakwah siyasah 

yang sering disampaikan. Peneliti berfokus pada “PEMAKNAAN DAKWAH 

SIYASAH MELALUI KAJIAN RUTIN oleh USTADZ ANDRI KURNIAWAN 

di MASJID ABU DZAR AL GHIFARI MALANG” dengan sub judul yang 

berfokus pada “Studi Resepsi pada Jamaah Akhwat Masjid Abu Dzar Al Ghifari 

Malang). 
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1.2 Rumusan Masalah  

Melalui uraian singkat mengenai fenomena politik yang sedang marak di 

Indonesia saat ini. Dan yang sudah sedikit disinggung dalam uraian latar belakang 

diatas. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pemaknaan 

Dakwah Siyasah Melalui Kajian Rutin Oleh Ustadz Andri Kurniawan Di Masjid 

Abu Dzar Al Ghifari Malang?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini akan berfokus 

pada tujuan penelitian yakni: 

a. Ingin mengeksplorasi penerimaan jamaah mengenai dakwah siyasah yang 

disampaikan oleh Ustadz Andri Kurniawan. 

b. Ingin mengetahui tiga posisi penerimaan jamaah mengenai dakwah siyasah. 

Dengan meggunakan prakiraan hipotesis berdasarkan 1) Posisi Hegemoni 

Dominan, 2) Posisi Negosasi, dan 3) Posisi Oposisi yang diinterpretasikan 

oleh jamaah saat penelitian berlangsung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat Akademis 

Penelitian ini menghasilkan pemaknaan oleh jamaah akhwat terkait isu-isu 

siyasah yang berkembang di Indonesia. Meliputi 5 kategori yang didapatkan 

selama penelitian berlangsung. Dengan menghasilkan pemaknaan dari 5 kategori 

dakwah siyasah yakni etika politik, partai politik, pesan kepemimpinan, 
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pemerintah (tata kelola/tata negara), dan sirah nabawwiyah yang telah 

disampaikan dan diinterpretasikan melalui hasil wawancara dengan kedelapan 

subjek penelitian khususnya jamaah akhwat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini disarankan sebagai sarana pengembangan pengetahuan 

mengenai Ilmu Komunikasi. Dan dijadikan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan di lingkungan masyarakat. Manfaat besar lainnya adalah 

sebagai penerapan nyata peneliti dalam pengembangan keilmuan dalam 

program studi yang sedang peneliti tempuh. 

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini disarankan dapat menjadi wacana mengenai analisis 

resepsi terkait pemaknaan yang di terima oleh jamaah Masjid Abu Dzar Al 

Ghifari melalui kajian rutin dakwah siyasah. Dan membuka pandangan 

masyarakat terkait untuk memahami dakwah siyasah secara utuh. Agar 

mengetahui alasan-alasan dibalik dalam keputusan memilih dan 

menyebarluaskan pengetahuan berupa dakwah siyasah yang ditarik 

kesimpulan melalui pandangan agama Islam. Sekaligus, untuk 

mengajarkan jamaah dalam berpandangan luas mengenai pesan 

kepemimpinan, etika politik, partai politik, amanah, dan solusi bagi 

permasalahan siyasah yang sedang berkembang di Indonesia. 


