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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dakwah sudah pasti sebuah komunikasi, yaitu komunikasi yang bersifat 

persuasif, karena pada hakikatnya dakwah adalah mengajak orang lain (audiens) 

untuk mempercayai dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dakwah dan 

komunikasi merupakan aktivitas yang hampir sama, walaupun terdapat sedikit 

perbedaan. Kalau diperhatikan secara seksama dan mendalam, pengertian 

dakwah itu tidak jauh beda dengan pengertian komunikasi, yang membedakan 

hanya terletak pada acara dan tujuan yang akan dicapai. 

Romli (2013:10) menyebutkan secara terminologis, dakwah adalah 

mengajak atau menyeru manusia agar menempuh kehidupan ini di jalan Allah 

Swt. Berdasarkan ayat Al-Quran yang artinya “Serulah oleh kalian (umat 

manusia) ke jalan TuhanMu dengan hikmah, nasihat yang baik dan berdebatlah 

dengan mereka secara baik-baik” (QS. An-Nahl: 125). Dakwah tidak hanya 

aktifitas lisan semata, tetapi aktifitas manusia juga bisa disebut dakwah karena 

pada dasarnya manusia hidup sebagai khalifah. Dakwah tidak hanya dilakukan 

seorang ustadz, da’i atau mubaligh tetapi dakwah dapat dilakukan oleh seluruh 

anggota masyarakat sebagai penghuni alam semesta. 

Untuk menyampaikan dakwah, seorang pelaku dakwah (da’i) pasti 

memerlukan media komunikasi untuk penyampaian materi agar sampai ke 

penerimanya (mad’u). Media komunikasi dakwah banyak sekali bentuknya 
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mulai dari yang tradisional sampai modern misalnya kentongan, beduk, surat 

kabar, papan pengumuman, majalah, film, radio dan televisi. Untuk mendapatkan 

sasaran dalam komunikasi dakwah, maka kita dapat memilih salah satu gabungan 

dari beberapa media tersebut, tergantung tujuan yang akan dicapai, pesan dakwah 

yang akan disampaikan serta teknik dakwah yang akan digunakan. 

Berdakwah tidak hanya dilakukan seorang da’i di masjid atau pengajian 

saja, tetapi juga dilakukan dengan banyak cara dan banyak media, salah satunya 

melalui media kesenian tradisional. Memang, kesenian dan dakwah memiliki 

tujuan yang berbeda, kesenian untuk keindahan dan dakwah untuk mengajak 

pada kebaikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kesenian dan dakwah bisa 

menjembatani satu sama lain. Karena dakwah melalui seni lebih bersifat sebagai 

media saja. Kesenian sebagai media dakwah ini telah banyak dilakukan dan 

pesan dakwah yang disampaikan dilakukan secara penetrasi, tidak terkesan 

menggurui, tetapi malah bisa dinikmati secara baik oleh para pemirsa atau objek 

sebagai sasaran dakwah. Secara tidak langsung pesan-pesan dakwah pun akan 

bisa ditangkap oleh sasaran dakwah. 

Berbagai kesenian sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai media dakwah 

untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah Islam. Contohnya seperti musik 

kasidah, musik dangdut, sandiwara, wayang kulit, teater, sastra melalui puisi dan 

pantun, novel, film dan sinetron. Seni bersifat popular, merakyat dan kondisional. 

Apa yang ada dimasyarakat pada waktu itu dapat diangkat ke permukaan 

bersama pesan dakwah. 
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Amelia (2010: 1) menyebutkan dakwah dan seni pada hakikatnya 

merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan 

berperilaku. Melalui keduanya diharapkan dapat mengubah kepribadian baik 

secara individu maupun kolektif. Banyak hal yang dapat digunakan sebagai 

media dakwah, salah satunya melalui kesenian yang mempunyai daya tarik dan 

nilai tersendiri, tidak membosankan pendengarnya. 

Sekitar 97% masyarakat Kalimantan Selatan (kalsel) mayoritas agama 

yang dianut adalah Islam (Data Statistik Sensus Penduduk 2010) sisanya 

menganut agama Kristen, Budha, Hindu, ini ditandakan dengan banyaknya 

masjid, langgar (musholla) atau majelis pengajian yang terdapat di kalsel, warga 

kalsel sangat menjunjung tinggi agama karena banyak sekali kiai, ustadz, guru 

atau tetua adat yang menjadi penutan masyarakat. Adat istiadat Banjar yang 

melekat dengan kehidupan sosial warga masyarakat yang bercirikan Islam terus 

terjaga dan dipertahankan, nampak dari aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. 

Hal ini dapat juga disaksikan melalui berbagai pentas kesenian tradisional Banjar 

yang sering ditampilkan dalam acara-acara resmi, seperti seni tadisional berbasis 

sastra, tari-tarian dan lagu Banjar. 

Kesenian tradisional sering dianggap hanya sebagai hiburan dan identitas 

suatu daerah, tapi melalui kesenian juga dapat menyampaikan pesan yang 

bermakna bagi setiap orang yang mendengarnya. Kesenian tradisional pada 

umumnya cukup komunikatif untuk dijadikan media dakwah, karena kesenian 

digemari oleh masyarakat, hidup dan berkembang ditengah-tengah kehidupan 

masyarakatnya. Salah satu kesenian tradisional yang menarik untuk diteliti 
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sebagai media komunikasi dakwah adalah kesenian Lamut (lebih dikenal oleh 

masyarakat Banjar “Balamut”).  

Lamut adalah sebuah tradisi berkisah yang berisi cerita tentang pesan dan 

nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya Banjar. Lamut merupakan seni cerita 

bertutur, seperti wayang atau cianjuran. Bedanya, wayang atau cianjuran 

dimainkan dengan seperangkat gamelan dan kecapi, sedangkan Lamut 

dibawakan dengan terbang, alat tabuh untuk seni hadrah. (diakses 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lamut). Nama Lamut” sebagai atribut kesenian ini 

diambil dari nama seorang tokoh cerita didalamnya, yakni paman Lamut (Seman, 

2006: 1). 

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan diatas maka peneliti akan 

meneliti tentang bagaimana kesenian Lamut itu dapat digunakan sebagai media 

komunikasi dalam kegiatan dakwah Islam. Oleh sebab itu judul penelitian ini 

adalah “Komunikasi Dakwah melalui Kesenian Tradisional Masyarakat 

Banjar (Studi pada Pelaku Kesenian Lamut di Kalimantan Selatan)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

permasalahnya “Bagaimana komunikasi dakwah melalui kesenian tradisional 

banjar digunakan oleh pelaku kesenian Lamut sebagai media dakwah?” 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gamelan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecapi
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi dakwah 

yang terdapat di dalam kesenian tradisional banjar khususnya Lamut digunakan 

sebagai media dakwah oleh pelaku kesenian Lamut di provinsi Kalimantan 

Selatan. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut : 

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi jurusan Ilmu

Komunikasi khususnya studi komunikasi strategi dakwah dan sebagai

literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Membantu masyarakat Kalimantan Selatan untuk memahami

bagaimana kesenian Lamut dapat dijadikan media komunikasi dakwah.

2. Membantu pemerintah Kalimantan Selatan untuk melestarikan kesenian

Lamut agar tidak punah tergerus kemajuan jaman.


