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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Persuasif 

2.1.1 Pengertian 

Tubbs dan Moss mendefinisikan komunikasi sebagai “proses 

penciptaan makna antara dua orang (komunikator 1 dan komunikator 2) 

atau lebih, “sedangkan Gudykunts dan Kim mendifinisikan komunikasi 

(antarbudaya) sebagai “proses transaksional, simbolik yang melibatkan 

pemberian makna antara orang-orang (dari budaya yang berbeda) 

(Mulyana, 2013:65). 

Sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi 

yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (human 

communication) bahwa: 

“Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 
menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya sebagai 
(1) membangun hubungan antarsesama manusia; (2) melalui
pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah
laku orang lain; serta (4) berusaha mengubah sikap dan
tingkah laku itu” (Book dalam Cangara, 1998:19-20).

Dari 126 definisi yang ditemukan Larson dan Dance, definisi 

komunikasi bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu; (a) tingkat 

observasi atau derajat keabstrakannya, (b) tingkat kesengajaan, dan (c) 

tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan (Nurudin, 2017:25). 
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  Begitu pentingnya komunikasi dalam hidup manusia, maka 

Harorld D. Lasswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara 

lain (1) manusia dapat mengontrol lingkungannya, (2) beradaptasi 

dengan lingkungan tempat mereka berada, serta (3) melakukan 

transformasi warisan social kepada generasi berikutnya (Cangara, 

1998:59). 

 Dapat disimpulkan bahwa, komunikasi merupakan proses 

penyampaian pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan) 

yang berupa ide, informasi, ekspresi dan sebagainya melalui simbol dan 

lambang untuk mendapatkan respon tertentu. 

 Persuasi diambil dari istilah Bahasa Inggris persuasion. Secara 

etimologis istilah persuasion berasal dari Bahasa Latin persuasio, kata 

kerjanya persuadere yang artinya kemudian diserap ke dalam Bahasa 

Inggris: to persuade. Dalam Bahasa Indonesia sering diartikan sebagai 

kata rayuan atau bujukan. Komunikasi persuasi ditujukan kepada suatu 

usaha untuk mendorong agar komunikan merubah perilaku, kyakinan 

dan sikapnya seolah-olah atas kehendak sendiri dan bukan karena 

paksaan atau dorongan orang lain (Sunarjo dan Sunarjo, 1983:31) 

Komunikasi persusasi menurut Larson yaitu adanya kesempatan 

yang sama untuk saling mempengaruhi, memberi tahu audiens tentang 

tujuan persuasi, dan mempertimbangkan kehadiran audiens. Persuasi 

bisa dilakukan secara rasional dan secara emosional, biasanya 
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menyentuh aspek afeksi yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan 

emosional seseorang. Melalui cara emosional aspek simpati dan empati 

seseorang dapat digugah. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

persuasi adalah sebuah ajakan seseorang dengan cara memberikan alasan 

dan prospek baik yang meyakinkan contohnya bujukan, rayuan dan 

mengajak (Maulana dan Gumelar, 2013:7). 

 Andersen (1972) membatasi pengertian persuasi sebagai suatu 

proses komunikasi interpersonal. Komunikator berupaya dengan 

menggunakan lambang-lambang untuk mempengaruhi koognisi 

penerima. Jadi secara sengaja mengubah sikap atau kegiatan seperti yang 

diinginkan komunikator. Dalam mememahami konsep persuasif, 

Bettinghause (1973) juga menjelaskan: Agar bersifat persuasif, suatu 

sifat komunikasi harus mengandung upaya yang dilakukan seseorang 

dengan sadar untuk mengubah perilaku orang lain atau sekelompok 

orang lain dengan menyampaikan beberapa pesan (Soemirat dan 

Suryana, 2018:25). 

 Para ahli komunikasi sering menekankan bahwa persuasif adalah 

kegiatan psikologi. Persuasif dapat diartikan sebagai suatu peros sebagai 

suatu proses mempengaruhi pendapat, dan tindakan orang dengan 

menggunakan manipulasi psikologis, sehingga orang tersebut bertindak 

atas kehendaknya sendiri. Penegasan tersebut berarti mengadakan 

pembedaan dengan koersi. Tujuan dari persuasive dan koersi pun sama, 

yaitu untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, tetapi jika 
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persuasive itu dilakukan dengan, luwes, halus, yang mengandung sifat-

sifat manusiawi, sedangkan koersi mengandung sanksi, ancaman, 

perintah, instruksi, bahan suap, pemerasan dan boikot (Ilahi, 2010:125) 

 Menurut Wilcox (1992) dalam (Hamidi, 2010:118) ada beberapa 

faktor yang melekat pada komunikasi persuasif sebagai hal yang harus 

diketahui, yakni: 

a. Analisis publik 

b. Kredibilitas komunikator 

c. Daya tarik terhadap kepentingan publik 

d. Kejelasan pesan 

e. Waktu dan konteks 

f. Partisipasi publik 

g. Anjuran untuk bertindak 

h. Isi dan struktur pesan 

i. Penyampaian yang persuasif 

Dari beberapa pengertian ahli yang dikemukakan, tampak bahwa 

persuasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk perubahan 

sikap, mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku baik verbal maupun 

non verbal. 
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2.1.2 Tujuan Komunikasi Persuasif 

Tujuan komunikasi persuasif ialah untuk mempengaruhi sikap 

terhadap sesuatu. Suatu perubahan sikap menjadi tujuan penting dalam 

komunikasi persuasif. Sikap memiliki tiga komponen, yang pertama 

adalah komponen afektif yang berarti perasaan terhadap objek, kedua 

adalah komponen kognitif yaitu keyakinan terhadap objek dan terakhir 

adalah komponen perilaku yaitu tindakan terhadap obyek.  Intinya ketiga 

komponen diatas adalah rangkuman rasa suka maupun tidak suka 

terhadap objek yang dimiliki manusia (Severin dan James W. Tankard, 

2005:177). 

Jadi, inti tujuan komunikasi persuasif ialah memepengaruhi atau 

membujuk manusia lain baik itu secara umum maupun spesifik. Pada 

dasarnya sama dengan komunikasi persuader untuk mempengaruhi 

khalayak sasaran (Ritonga, 2005:15-17).  

2.1.3 Model Komunikasi Persuasif 

Dengan membuat model komunikasi persuasif, akan dapat 

mengilustrasikan bentuk dan unsur-unsur persuasi sehingga dapat 

melihat lebih jelas bagaimana operasi yang terjadi dalam kejadian atau 

peristiwa persuasi. Model komunikasi persuasif terdiri atas empat unsur 

utama yaitu: 

1. Sumber (source), adalah berinsiatif untuk berkomunikasi. 

Sumber tersebut bisa berupa individu atau kelompok. Sumber 
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yan berinsiatif berkomunikasi tersebut adalah pengirim (sender) 

atau pembicara yang melakukannya secara verbal dan atau 

nonverbal dengan tujuan berkomunikasi. 

2. Penerima (receiver), adalah individu atau kelompok yang 

menjadi sasaran dari sumber komunikasi. Sumber bertindak 

untuk membuat perubahan sikap, nilai dan perilaku penerima. 

3. Pesan (message), adalah informasi yang diperoleh antara sumber 

dan penerima. Terdapat dua bentuk dasar pesan, nonverbal dan 

verbal. Pesan nonverbal termasuk ekspresi wajah (facial 

expressions), gerakan tubuh (bodily gesture), penggunaan ruang 

(use of space), kontak mata (eye contact), inotasi, penggunaan 

waktu, dan penampilan. Semua pengoperan informasi antara 

sumber dan penerima tanpa menggunakan kata-kata adalah 

nonverbal. 

4. Saluran (channel), adalah sarana dimana pesan mengalir antara 

sumber dan penerima. Kita akan menyadari bahwa untuk 

melakukan satu kali komunikasi, maka sangat perlu 

menggunakan lebih dari satu saluran. Saluran ialah media atau 

sarana yang digunakan oleh sumber dalam menyampaikan 

pesan-pesannya. Contohnya media cetak berupa surat kabar, 

tabloid, majalah, buku dan media elektronik seperti radio, 
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televisi, internet dan sebagainya. Serta antarpesona langsung, 

seperti suasana tatap muka. 

5. Persepsi, persepsi penerima akan menentukan efektif tidaknya 

komunikasi persuasif yang terjadi. Presepsi merupakan proses 

mengamati, memilah-milah, menggolong-golongkan, dan 

merupakan komponen kognisi. 

6. Umpan balik (feedback), mengacu pada berulangnya proses 

komunikasi dimana sumber dapat mengetahui bagaimana pesan 

yang dioperkan, diinterpretasikan.  Menurut Sastropoetro (1988) 

umpan balik adalah jawaban atau reaksi yang datang dari 

komunikan atau datang dari pesan itu sendiri. 

7. Efek Komunikasi Persuasif, adalah perubahan sikap, pendapat 

atau pandangan pada diri penerima sebagai akibat pesan yang 

diterimanya melalui proses komunikasi.  

2.1.4 Prinsip-prinsip Komunikasi Persuasif 

Untuk mencapai tujuan dari komunikasi persuasif menurut Malik 

(1994:151) terdapat lima prinsip persuasi, yaitu: 

1. Membujuk demi perubahan-perubahan kecil, khalayak 

memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka apabila 

perubahan yang dianjurkan perubahan kecil, bukan perubahan 
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besar. Bagi yang konsisten dengan tujuan persuasif, maka akan 

mengundang simpati dari khalayak. 

2. Membujuk demi keuntungan, khalayak lebih memungkinkan 

mengubah perilakunya apabila pesan yang disampaikan akan 

menguntungkan mereka. 

3. Membujuk demi pemenuhan kebutuhan, khalayak lebih 

memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka apabila 

perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan-

kebutuhan mereka. 

4. Membujuk berdasarkan pendekatan-pendekatan gradual, 

menganjurkan pendekatan gradual yang lebih memungkinkan 

untuk bekerja dibandingkan pendekatan yang meminta khalayak 

untuk segera berubah perilakunya. 

2.1.5 Metode Komunikasi Persuasif 

Untuk membekali komunikator, maka diperlukan metode-metode 

persuasif agar dapat menjalankan komunikasi yang efektif. Wahyu Ilahi 

dalam buku komunikasi Dakwah memaparkan ada empat metode: 

1. Metode asosiasi, adalah penyajian komunikasi dengan jalan 

menumpangkan pada suatu peristiwa yang aktual, atau sedang 

menarik perhatian publik. 
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2. Metode integrasi, kemampuan untuk menyatukan diri dengan 

komunikan dalam arti menyatukan diri secara komunikatif, 

sehingga tampak menjadi satu, atau mengandung arti 

kebersamaan dan senasib serta sepenanggungan dengan 

komunikan, baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal. 

3. Metode pay-off dan fear-arousing, yakni kegiatan 

mempengaruhi orang lain dengan jalan melukiskan hal-hal yang 

menggembirakan dan menyenangkan perasaannya atau 

memberi harapan, dan sebaliknya dengan menggambarkan hal-

hal yang menakutkan atau menyajikan konsekuensi yang buruk 

dan tidak menyenangkan perasaan. 

4. Metode icing, yaitu menjadikan indah sesuatu, sehingga 

menarik siapa yang menerimanya. Disebut juga sebagai metode 

memanis-maniskan atau mengulang kegiatan persuasif dengan 

jalan menata rupa sehingga komunikasi menjadi lebih menarik. 

2.1.6 Hambatan Komunikasi Persuasif 

Hambatan dapat terjadi, apabila komunikasi persuasi mengalami 

beberapa faktor yang menyebabkan hambatan dalam menyampaikan 

pesan-pesan.  Hambatan-hambatan tersebut diantaranya: 

1. Noise-factor, merupakan hambatan yang berupa suara-suara 

yang disengaja maupun tidak. 

2. Semanti-factor, ialah berupa pemakaian kata-kata atau istilah-

istilah yang dapat menimbulkan salah paham. 
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3. Interest, yaitu komunikan hanya memperhatikan perangsang-

perangsang yang ada hubungan dengan kepentingannya, dan 

tidak memperhatikan bila sebaliknya. 

4. Motivation, komunikasi ini dapat gagal apabila motivasi yang 

diberikan tidak sejalan dengan pemikiran komunikan. Motivasi 

sendiri sesungguhnya bukan merupakan hambatan, akan teteapi 

isi komunikasi bertentangan dengan motivasi komunikan maka 

komunikasi mungkin mengalami hambatan bahkan mungkin 

sekali kegagalan. 

5. Prejudice, adalah suatu hambatan yang paling berat dalam 

kegiatan komunikasi persuasi. Dalam prasangka emosi 

memaksa untuk menarik kesimpulan atas dasar sangka tanpa 

menggunakan pikiran rasional. Bila prasangka sudah berakar 

maka sulit bagi seseorang untuk berpikir secara obyektif. 

2.1.7 Sifat Pesan 

Dalam uraian berikut akan dijelaskan teknis penyampaian pesan 

yang bersifat indormatif, persuasif, dan mendidik. 

1. Pesan yang Bersifat Informatif 

Di dalam komunikasi antar manusia (human communication), makna 

informasi dalam pengertian sehari-hari yakni: sesuatu yang diperoleh 

sebagai pengetahuan bagi seseorang. Jadi sesuatu yang merupakan 

pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh penerima. 



	 16	

2. Pesan yang Bersifat Persuasif 

Penyusunan pesan yang bersifat persuasi memiliki sebuah proposisi, 

yakni adanya hasil yang diperoleh sumber dari penerima atas pesan 

yang disampaikannya. Artinya setiap pesan yang dibuat diharapkan 

akan menghasilkan perubahan. Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan dalam penyusunan pesan (execution message) yang 

memakai teknik persuasi, antara lain: 

• Pesan yang menakutkan (fear appeal) 

• Pesan yang penuh dengan emosi (emotional appeal) 

• Pesan yang penuh dengan janji-janji (reward appeal) 

• Penyusunan pesan yang penuh dorongan (motivational 

appeal) 

• Penyusunan pesan yang penuh humor (humorous appeal) 

3. Pesan yang Bersifat Mendidik (Edukatif) 

Jika pesan informative tekanannya pada unsur kognitif, maka pesan 

yang bersifat mendidik punya tekanan terhadap unsur kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Pesan mendidik harus memiliki tendensi ke 

arah perubahan bukan hanya dari tidak tahu menjadi tahu, tapi juga 

melaksanakan apa yang diketahuinya. Pesnyusunan pesan ini harus 

disampaikan oleh seorang komunikator yang lebih mengetahui 
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masalah itu dari peserta didik. Karena itu seorang komunikator 

diharuskan mempelajari lebih awal isi pesan (materi) sebelum 

disampaikan. 

2.2 Komunikasi Penyebaran Ajaran Agama 

Penyebaran ajaran agama umumnya sudah dilakukan sejak zaman 

dahulu, dalam islam kita mengenal komunikasi dakwah. Scara teknis 

komunikasi dakwah ialah dakwah yang didalamnya berupa kegiatan 

komunikasi. Pada hakikatnya, aktivitas komunikasi yang kita kenal selama ini. 

Yang paling membedakan ialah muatan pesan didalamnya. Dalam hal ini, 

komunikasi sifatnya lebih netral dan umum, sedangkan dalam dakwah 

terkandung nilai kebenaran dan keteladanan agama yang dianut.  

Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi atau pesan 

dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang 

lainnya bersumber ada Al-Qur’an dan hadis dengan menggunakan lambang-

lambang baik secara verbal maupun nonverbal dengan tujuan mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku orang lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam, baik 

langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media (Ilahi, 2010:24-

26). 

2.2.1 Fungsi Komunikasi Dakwah 

Fungsi komunikasi secara umum dan jika dikaitkan dengan media pada 

dasarnya adalah: to inform, to educate, to entertain, dan to influence. 
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Komunikasi dakwah memiliki fungsi yang sama dengan komunikasi massa. 

Secara lebih terperinci, para praktisi komunikasi, menjelaskan fungsi 

komunikasi sebagai berikut (Ilahi, 2010:37): 

1. Menciptakan kesadaran (awarness) terhadap gagasan/pemilik 

gagasan (merek/brand) 

2. Mengubah persepsi 

3. Mengubah keyakinan 

4. Mengubah penyikapan (misalnya: yang tadinya menolak menjadi 

menerima) 

5. Remainder (mengingatkan kembali) 

6. Memperkuat sikap 

7. Mendapatkan respons langsung 

8. Membangun citra 

2.2.2 Komponen Komunikasi Dakwah 

2.2.2.1 Etos Komunikator Dakwah 

Keefektifan komunikasi dakwah sangat ditentukan oleh etos 

komunikator. Etos adalah niai dari diri seseorang yang 

merupakan paduan dari “kognisi”, “afeksi”, dan “konasi”. 

Kognisi adalah proses memahami yang bersangkutan dengan 
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pemikiran. Sedangkan afeksi ialah perasaan yang ditimbulkan 

dari luar, dan konasi ialah aspek psikologi yang berkaitan dengan 

upaya dan perjuangan. 

Adapun faktor-faktor pendukung “etos” yang perlu 

mendapat perhatian komunikator dakwah, yaitu: 

1. Kesiapan, menjadi hal penting seorang komunikan 

mempersiapkan penguasaan materi. Karena pidato yang 

disampaikan dengan persiapan yang cukup akan kecil 

kemungkinannya untuk gagal. 

2. Kesungguhan, komunikan menyampaikan atau 

membahas suatu topik dengan menunjukkan 

kesungguhan, akan menimbulkan sebuah kepercayaan. 

3. Ketulusan, seorang  komunikan harus bisa memberikan 

kesan kepada audiensnya.  

4. Kepercayaan, seorang komunikator harus selalu 

memancarkan kepastian. 

5. Ketenangan, tenang dalam hal berpenampilan dan tenang 

dalam mengutarakan kata-kata akan membuat audiens 

menaruh kepercayaan. 
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6. Keramahan, keramahan dalam berkomunikasi akan 

menimbulkan rasa simpati khalayak ma’du kepada 

komunikan. 

7. Kesederhanaan, menunjukkan sebuah keaslian dan 

kemurnian sebuah sikap. 

2.2.2.2 Sikap Komunikator Dakwah 

Sikap atau attitude adalah sebuah kesiapan kegiatan, suatu 

kecenderungan pada diri seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan menuju atau menjauhi nilai-nilai sosial. Terdapat lima 

sikap komunikator dakwah, yaitu: 

1. Reseptif, adalah kesediaan untuk menerima gagasan dari 

orang lain. 

2. Selektif, faktor selektif penting bagi komunikator dalam 

perannya sebagai komunikan. 

3. Dijestif, kemampuan komunikator dalam mencernakan 

gagasan atau informasi dari orang lain sebagai bahan 

pesan yang akan dikomunikasikan. 

4. Asimilatif, kemampuan komunikator dalam 

menggeneralisasikan gagasan atau informasi yang ia 

terima dari orang lain secara sistematis. 
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5. Transmisif, mengandung makna kemampuan 

komunikator dalam mentransmisikan konsep yang telah 

diformalisasikan secara kognitif, afektif, dan konotif. 

6. Daya tarik sumber, seorang komunikator harus mampu 

mengubah sikap, opini dan perilaku melalui mekanisme 

daya tarik. 

7. Kredibilitas sumber, seorang komunikator memiliki 

kredibilitas disebabkan oleh etos pada dirinya. 

2.2.2.3 Tipologi Ma’du 

Dalam komunikasi dakwah Islam, Ma’du berarti 

audience/persuadee atau sebagai komunikan. Berikut landasan 

normatif tentang pola komunikasi dan interaksi dengan beragam 

tipologi manusia. 

1. Crowd, kelompok orang yang berkumpul pada suatu 

tempat atau ruangan tertentu yang terlibat dalam suatu 

persoalan atau kepentingan secara tatap muka. 

2. Publik, kelompok yang abstak berdasarkan orang-orang 

yang menaruh perhatian pada suatu persoalan atau 

kepentingan yang sama. 
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3. Massa, adalah sekumpulan orang yang heterogen, tidak 

terikat pada suatu tempat dan interaksinya sangat kurang. 

Dalam upaya mencermati persuadee, Nothstine (1991) 

dalam (Soemirat dan Suryana, 2018:1.29-1.30) 

mengklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Persuadee yang tidak bersahabat secara terbuka, 

persuadee merasa tidak senang terhadap komunikan. Ia 

akan bekerja secara aktif melawan komunikan. Bentuk 

perlawanan bisa berbicara langsung atau mengumpulkan 

khalayak untuk bersama-sama menentang komunikan. 

2. Persuadee yang tidak bersahabat, merupakan kristalisasi 

dari ketidaksetujuannya terhadap posisi komunikan. 

Mereka cenderung terselubung. Yang dilakukannya 

adalah hanya sebatas penolakan-penolakan, tidak berupa 

perlawanan. 

3. Persuadee yang netral, jenis ini cenderung memahami 

posisi komunikan. Namun sikap mereka tidak memihak. 

Mereka tidak pro maupun kontra dan seakan-akan tidak 

peduli. 

4. Persuadee yang ragu-ragu, cenderung peduli terhadap 

posisi komunikan. Mereka memiliki karakter ini karena 
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memiliki sikap bimbang, antara percaya atau menolak. 

Mereka tidak dapat melihat alternatif jawaban apakah 

menolak atau menerima pesan yang komunikan 

sampaikan. 

5. Persuadee yang tidak mengetahui, jenis ini tidak 

memiliki informasi/pengetahuan siapa diri komunikan. 

Akibatnya, keputusan yang mereka buat, bergantung 

seberapa besar komunikan dapat meyakinkan mereka. 

6. Persuadee yang mendukung, ialah yang memahami 

posisi komunikan, dan menyenangi pribadi serta posisi 

komunikan. Mereka cenderung berpikiran positif 

terhadap tindakan komunikan, walaupun hal itu 

dilakukan tidak secara terbuka. 

7. Persuadee yang mendukung secara terbuka, ialah 

pendukung komunikan sepenuh hati, karena benar-benar 

memahami posisi komunikan. Meereka tidak ragu dalam 

menerima informasi yang disampaikan komunikan, 

bahkan mereka mau melakukan suatu tindakan secara 

aktif sesuai dengan pemikiran atau ide yang komunikan 

sampaikan kepada mereka. 
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2.2.2.4 Pesan Dakwah 

1. Bahasa dalam Pesan Dakwah 

Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber 

kepada penerima. Pesan merupakan serangkaian simbol 

verbal dan atau non verbal yang mewakili perasaan, nilai, 

gagasan, maksud muballight. Pesan itu sendiri memiliki tiga 

komponen yaitu makna simbol yang digunakan untuk 

menyampaikan makna dan bentuk, atau organisasi pesan. 

Pesan yang dimaksud dalam komuikasi dakwah ialah pesan 

yang disampaikan kepada ma’du. Berdasarkan cara 

penyampaiannya, pesan dakwah dapat disampaikan lewat 

tatap muka atau dengan menggunakan sarana media. 

  Lambang yang banyak digunakan dalam komunikasi 

dakwah ialah bahasa, karena bahasalah yang dapat 

mengungkapkan pikiran dan perasaan, fakta dan opini, hal 

yang kongkret dan abstrak, pengalaman yang sudah lalu dan 

kegiatan yang akan datang, dan sebagainya. Oleh karena itu, 

dalam komunikasi dakwah dapat memegang peranan penting. 

Bahasa terdiri dari kata dan kalimat yang mengandung 

pengertian denotatif dan konotatif. Pengertian denotatif yaitu 

pesan yang diterima secara umum oleh kebanyakan orang 

dengan bahasa dan kebudayaan yang sama. Sedangkan 
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pengertian konotatif ialah yang maknanya dipengaruhi oleh 

emosi dan evaluasi disebabkan oleh latar belakang dan 

pengalaman seseorang. 

2. Pengorganisasian Pesan Dakwah 

Sebuah pesan harus tersusun rapi dan tertib akan 

menciptakan suatu suasana yang favorabel, membangkitkan 

minat, memperlihatkan pembagian pesan yang jelas, 

sehingga memudahkan pengertian, mempertegas gagasan 

pokok, dan menunjukkan pokok-pokok pikiran secara logis. 

Dalam hal ini, pembagian pesan dapat dilihat 

menurut pesan itu sendiri atau mengikuti proses berpikir 

manusia. Berikut urutan organisasi pesan : 

a. Urutan deduktif, ialah urutan yang dimulai denan 

penyajian gagasan utama, kemudian 

memperjelas dengan keterangan penunjang, 

menyimpulkan dan disertai bukti. 

b. Urutan kronologis, suatu pesan disusun 

berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa. 

c. Urutan logis, ialah pesan yang disusun 

berdasarkan sebab akibat atau akibat sebab. 
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d. Urutan spesial, adalah pesan yang disusun 

berdasarkan tempat, pesan ini berhubungan 

langsung dengan penduduk setempat. 

e. Urutan tipikal, merupakan suatu pesan yang 

diurutkan berdasarkan topik pembicaraan 

klasifikasinya dari yang penting ke yang kurang 

penting, dari yang mudah ke yang susah, dari 

yang kenal sampai ke yang asing. 

3. Materi/Isi Pesan Dakwah 

Menurut Ali Yafie, pesan materi dakwah itu terbagi 

menjadi lima pokok yang meliputi : 

a. Masalah kehidupan, dakwah memperkenalkan 

dua jenis kehidupan yaitu kehidupan bumi atau 

duniawi dan kehidupan akhirat yang memiliki 

sifat kekal abadi. 

b. Masalah manusia, pesan dakwah yang mengenai 

masalah manusia ini adalah menempatkan 

manusia pada posisi yang “mulia” yang harus 

dilindungi secara penuh. 

c. Masalah harta benda, pesan dakwah ini meliputi 

penggunaan harta benda untuk kehidupan 
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manusia dan kemaslahatan ummah. Ada hak 

tertentu yang harus diberikan kepada orang yang 

berhak untuk menerimanya. 

d. Masalah ilmu pengetahuan, pesan yang berupa 

ilmu pengetahuan disampaikan melalui tiga jalur 

ilmu yaitu: (1) mengenal tulisan dan membaca, 

(2) penalaran, dalam penelitian dan rahasia-

rahasia alam, (3) penggambaran di bumi seperti 

study tour atau ekspedisi ilmiah. 

e. Masalah akidah, akidah memiliki ciri-ciri yang 

membedakan dengan kepercayaan lain, yaitu : (1) 

keterbukaan melalui kesaksian, (2) cakrawala 

yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah 

SWT. adalah Tuhan alam, bukan Tuhan 

kelompok atau bangsa tertentu, (3) kejelasan dan 

kesederhanaan, (4) ketuhanan antara imam dan 

islam atau antara imam dan amal perbuatan.  

2.2.2.5 Media Dakwah  

Media ialah alat atau wahana yag digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Untuk itu 

komunikasi bermedia (mediated communication) adalah komunikasi 

menggunakan saluran atau sarana meneruskan suatu pesan kepada 
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komunikan. Media komunikasi dakwah memiliki banyak jumlah, 

mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Untuk 

mendapatkan sasaran dalam komunikasi dakwah, dapat memilih 

salah satu atau gabungan dari beberapa media, tergantung pada 

tujuan yang ingin dicapai (Ilahi, 2010:104).  

Disadari atau tidak, media dalam penggunaan komunikasi 

terutama media massa telah meningkatkan intensitas, kecepatan dan 

jangkauan komunikasi yang dilakukan manusia dalam berbagai hal. 

Tak terkecuali media dakwah massa. Ada tiga golongan dalam hal 

penyampaian pesan dakwah, yaitu: 

1. The Spoken Words (berbentuk ucapan), yang termasuk dalam 

kategori ini adalah alat yang mengeluarkan bunyi. Disebut juga 

dengan the audial media dan dapat dipergunakan dalam 

kehidupan sehari-hari seperti telepon, radio, dan lain-lain. 

2. The Printed Writing (berbentuk tulisan), yang termasuk 

didalamnya ialah barang-barang cetak, seperti tulisan (buku, 

majalah, surat kabar, brosur dan sebagainya), gambar, lukisan. 

3. The Audio Visual (berbentuk gambar hidup), merupakan 

penggabungan dari kedua golongan diatas, yang termasuk dalam 

kategori ini ialah film, video, televisi dan sebagainya. 
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Media modern, yang sering diistilahkan dengan media “elektronika” 

yaitu media yang dilahirkan dari teknologi. Dakwah tidak akan lepas 

penggunaanya dengan mass media karena memiliki keunggulan dan 

keefektifan dalam menyampaikan pesan dakwah. Berikut ini, berbagai 

macam media beserta kelebihannya yang dimiliki, diadaptasi dari buku 

ilmu dakwah karya Ali Azis: 

1. Surat kabar, (1) memberi kesempatan untuk memilih materi 

sesuai dengan kemampuan dan kepentingan, (2) tidak terikat 

oleh waktu dalam mengikat khalayak, (3) dapat 

mengembangkan suatu topik yang diinginkan, (4) kebebasan 

gaya yang lebih dalam memenuhi selera pembaca, dan (5) 

membentuk prestise yang tinggi dalam memberikan perhatian 

dan kesenangan bagi pembacanya. 

2. Radio, (1) bersifat langsung, (2) siaran radio tidak mengenal 

jarak dan rintangan, (3) radio siaran memiliki daya tarik yang 

kuat yang memiliki tiga unsur: musik, kata-kata, efek suara, (4) 

biaya yang relatif murah, (4) mampu menjangkau tempat-tempat 

terpencil, dan (5) tidak terhambat kemampuan baca tulis. 

3. Film, (1) secara psikologis memiliki kecenderungan yang unik 

dalam menyajikan pesan dalam menerangkan hal-hal yang 

masih samar, dan (2) mengurangi keraguan dan lebih mudah 

untuk diingat. 
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4. Televisi, keunikan dan keunggulan radio dan film menyatu 

dalam televisi. Yaitu kemampuan menyajikan kebutuhan 

manusia, baik hiburan, informasi, maupun pendidikan dengan 

sangat memuaskan karena daya visualnya yang mudah didapat. 

5. Internet, (1) jangkauan dakwah dapat lebih luas tanpa terhalang 

batas kultural dan geografis, (2) informasi/pesan dakwah dapat 

sampai pada persuadee dengan cepat, (3) siapa pun dapat 

mengakses internet, tidak terbatas pada umat-umat tertentu saja, 

(4) tidak terbatas ruang dan waktu, (5) dakwah melalui internet 

dapat membuka peluang atau kesempatan melakukan hubungan 

komunikasi (dialog) keagamaan secara langsung. Selain itu, 

fasilitas-fasilitas yang dimiliki internet dapat digunakan untuk 

mengetahui: 

a. Daya jangkauan dakwah 

b. Seberapa besar ketertarikan publik terhadap program 

dakwah yang dikembangkan 

c. Seberapa besar nilai, efek, dan pengaruh dakwah yang 

dilakukan 

d. Kategorisasi target grup secara tidak langsung 

e. Proses pengakuan dan penerimaan publik terhadap 

dakwah 



	 31	

f. Efektivitas dakwah 

Hafied Cangara dalam buku Perencanaan & Strategi komunikasi 

menjelaskan ada dua jenis media, berikut bentuk-bentuk media atau 

saluran komunikasi beserta kelebihan dan kekurangannya. 

Media Lama 

1. Media cetak, ialah saluran komunikasi di mana pesan-pesan 

verbalnya (tertulis) maupun dalam bentuk gambar-gambar 

seperti karikatur dan komik dilakukan dalam bentuk tercetak. 

Sayangnya media ini tidak memiliki jangkauan jauh, kecuali 

hanya  tempat-tempat yang bisa dimasuki transportasi 

mengantar surat kabar. 

2. Media elektronik, pesan-pesannya disampaikan melalui getaran 

listrik yang diterima oleh pesawat penerima tertentu, misalnya 

radio dan televisi. Kelebihan media ini ialah dapat menembus 

ruang dan waktu, sehingga informasinya sangat cepat dan 

serempak meliputi semua wilayah yang berada dalam radius 

penerimaan. Selain cepat, pesan-pesannya juga terdapat gambar 

hidup yang berwarna dan menarik untuk ditonton. 

3. Media luar ruang, (outdoor media), biasa dikaitkan dengan 

dunia estetika dalam bentuk lukisan, dan ditempatkan pada 

tempat-tempat ramai dan dilihat oleh khalayak umum. 
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Jangkauan media ini terbatas pada orang yang lewat dan sempat 

mencuri perhatian untuk membacanya sekalipun sepintas lalu. 

Bentuk-bentuk media luar anatara lain: spanduk, baliho, 

reklame, electronic board, bendera, umbul-umbul, iklan pohon, 

balon dan sebagainya. 

4. Media format kecil, terdiri atas berbagai macam media, tetapi 

bentuknya lebih kecil, dan isinya kadang terfokus pada satu 

macam informasi. Bentuknya mudah dibawa ke mana-mana dan 

mudah menarik perhatian orang banyak. Bentuk media ini antara 

lain: buletin, leaflet, selebaran, brosur, poster, kalender, stiker, 

kaos oblong, dasi, blacknotes, payung, kantong jinjingan, topi 

dan sebagainya. 

5. Saluran komunikasi kelompok, seseorang yang hidup sebagai 

anggota masyarakat minimal ia akan terkait dengan kelompok, 

seperti kelompok partai, kelompok sosial atau kelompok profesi. 

Dalam komunikasi kelompok bisa juga dibangun hubungan-

hubungan  sosial dalam bentuk komuikasi tatap muka, misalnya 

kelompok arisan atau pengajian, khitanan, perkawinan, pesta 

panen, rukun kampung dan rukun tetangga, rumah kost, asrama 

dan semacamnya. 

6. Saluran komunikasi publik, ialah saluran komunikasi massa, 

sebab melibatkan banyak orang. Sifatnya tatap muka, terbuka 
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dan langsung. Selain itu, komunikasi publik sering kali hanya 

dihadiri oleh komunitas tertentu, misalnya agama atau partai 

yang sama. Biasanya dalam bentuk rumah ibadah, kampanye 

terbuka di alun-alun, rapat akbar, panggung terbuka di pasar 

swalayan, pergelaran musik kampus, turnamen olahraga, pasar 

murah dan semacamnya. 

7. Saluran komunikasi antarpribadi, adalah suatu bentuk 

komunikasi yang berlangsung secara tatap muka, tetapi karena 

pesan-pesannya yang sangat pribadi (privacy) dan tidak boleh 

didengar orang lain kecuali mereka yang terlibat langsung dalam 

komunikasi maka disebut komunikasi antarpribadi. Contohnya: 

surat-menyurat, telepon, sms, anggota keluarga, tetangga dekat, 

sahabat dan teman kantor. 

8. Saluran komunikasi tradisional, biasanya komunikasi ini terjadi 

di daerah pedalaman. Untuk mendekati mereka diperlukan 

saluran-saluran komunikasi tradisional yang mereka miliki dan 

berkembang di kalangan masyarakat tersebut. Tipe komunikasi 

ini ialah: pesta adat, upacara kematian, upacara perkawinan dan 

sebagainya. 

Media Baru (New Media) 

Media baru muncul pada tahun 1990 dengan terbitnya buku 

“The second Media Age” yang menggambarkan munculnya 
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teknologi interaktif dan komunikasi jejaring (network 

communication), khususnya internet yang mengubah kehidupan 

masyarakat berkomunikasi. 

1. Internet, media internet sekarang menjadi trend dan dipandang 

sangat ketinggalan jika media ini tidak digunakan. Media ini 

biasa digunakan oleh kementerian, lembaga-lemaga sosial, 

organisasi masyarakat dengan menampilka visual web yang 

menarik. Dengan tujuan untuk pencitraan dan penyebarluasan 

informasi tentang program-program yang mereka tawarkan. 

2. Telepon seluler (SMS), penggunaan pesan singkat melalui 

telepon seluler digunakan sebagai media untuk penyebarluasan 

informasi. Pesan yang terdapat di SMS biasanya singkat, padat, 

dan informatif. Untuk memanfaatkan telepon seluler sebagai 

media penyebarluasan informasi, diperlukan seseorang atau 

beberapa orang yang bertugas membuat dan menyebarluaskan 

informasi itu. 

2.2.3 Metode Dakwah 

Metode dakwah dapat dilakukan pada berbagai metode yang lazim 

dilakukan dalam pelaksanaan dakwah. Metode-metode tersebut adalah: 
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1. Metode Bi Al-Hikmah  

Kata hikmah sering kali diterjemahkan dalam pengertian 

bijaksana, yaitu suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga 

pihak objek dakwah mampu melaksanakan apa yang 

didakwahkan atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada 

paksaan, konflik, maupun rasa tertekan. Dalam ilmu komunikasi 

disebut juga sebagai frame of reference, field of reference, dan 

field experience, yaitu situasi  total yang mempengaruhi sikap 

pihak komunikasi (objek dakwah). Hikmah merupakan suatu 

metode pendekatan komunikasi atas dasar persuasif. Karena 

dakwah bertumpu pada human oriented maka konsekuensi 

logisnya adalah pengakuan dan penghargaan pada hak-hak yang 

bersifat demokratis, agar fungsi dakwah yang utama (bersifat 

informatif). 

2. Metode Mau’izhah Hasanah 

Mau’izhah Hasanah adalah nasihat yang baik, maksudnya untuk 

memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, 

yaitu petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang 

baik, dapat diterima, berkenan di hati, menyentuh perasaan, 

lurus di pikiran, menghindari sikap kasar dan tidak mencari atau 

menyebut kesalah audiens sehingga pihak objek dakwah dengan 

rela hati dan atas kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang 
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disampaikan oleh pihak subjek dakwah. Jadi, dakwah bukan 

propaganda. 

3. Metode Mujadalah 

Ialah berdisusi dengan cara yang baik dari cara-cara berdiskusi 

yang ada. Mujadalah merupakan cara terakhir yang digunakan 

untuk berdakwah manakala kedua cara terakhir yang digunakan 

untuk orang-orang yang taraf berpikirnya cukup maju, dan kritis 

seperti ahli kitab yang memang telah memiliki bekal keagamaan 

dari para utusan sebelumnya. 

2.2.4 Komunikasi Persuasif Dalam Dakwah 

Dalam ilmu komunikasi dakwah sering dikaitkan dengan 

komunikasi persuasif karena terdapat keterkaitan pada tujuan, yaitu 

merubah sikap maupun perilaku komunikan. Termasuk didalamnya 

perubahan sikap seseorang terhadap keyakinan yang dianut sebelumnya. 

Sikap adalah kecenderungan dan persepsi terhadap sesuatu. Tujuan 

utama dari komunikasi persuasi adalah mengubah keyakinan (belief), 

sikap (attitude), dan perilaku (behavior) dari penerima. Dan dakwah 

bertujuan mengubah sikap dari komunikator atau juru dakwah. 

Dalam Amin (2009:152) dasar tujuan dari komunikasi dakwah itu 

ialah tercapainya hal-hal berikut. 
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1. Begi setiap muslim – dengan melakukan dakwah berarti telah 

melaksanakan salah satu kewajiban agamanya, yaitu Islam. 

2. Tujuan dari komunikasi dakwah adalah terjadinya perubahan 

tingkah laku, sikap, atau perbuatan yang sesuai dengan pesan-

pesan (risalah) Alqur’an dan Sunnah. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Agar memudahkan penelitian, maka peneliti membuat karya ini, dengan 

menyusun kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran yang telah disusun, 

sebagai berikut: 
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