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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Komunikasi Dakwah 

 

 Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan yang akan terus berkelanjutan prosesnya. 

Dalam kajian Ilmu Komunikasi, banyak sekali bagian-bagian yang menjadi lingkup kajiannya. 

Berbagai lini kehidupan manusia menjadi bagian dari kajian ilmu komunikasi itu sendiri. 

Dakwah sebagai sebuah kebutuhan kerohanian manusia, maka diperlukan sebuah kajian 

komunikasi daalam lingkup dakwah yang biasa dikenal dengan komunikasi dakwah. 

Komunikasi dakwah secara umum diterjemahkan sebagai segala bentuk komunikasi yang 

berisi pesan ajakan kepada jalan Tuhan atau ajakan berbuat kebaikan dan meninggalkan 

keburukan. Dalam konsep Islam, dakwah dipahami sebagai mengajak manusia kepada jalan 

Tuhan berdasarkan Al Quran. 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, 

bantalah 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 (An Nahl: 125)”  

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tata cara untuk berdakwah secara runtut. 

Menurut ayat tersebut dikatakan cara komunikasi dakwah seorang dai saat menyampaikan 

materi dakwahnya menggunakan tata cara tersebut. Perkembangan zaman yang semakin pesat 

menjadikan media untuk berkomunikasi menjadi semakin beragam. Begitu pula dengan 

komunikasi dakwah yang dilakukan oleh kalangan masyarakat saat ini. Dakwah merupakan 

sebuah kegiatan komunikasi keagamaan yang dihadapkan kepadaa perkembangan dan 

kemajuan tekhnologi komunikasi.  
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Semakin canggihnya tekhnologi komunikasi maka semakin beragama media yang 

digunakan. Metode penyampaian dakwah pun melakukan adaptasi terhadap kemajuan tersebut. 

Komunikasi dakwah merupakan salah satu bagian dari kajian ilmu komunikasi yang unsurnya 

disesuaikan visi dan misi dakwah itu sendiri. Menurut Toto Tasmara, komunikasi dakwah 

merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sangat khas, karena komunikator akan 

menyampaikan pesannya kepada komunikan dengan bersumber pada Al Quran dan Hadist 

yang bertujuan agar komunikan dapat melakukan apa yang benar menurut Al Quran dan 

Hadist.  

Secara umum komunikasi dakwah adalah hal yang sama dengan bentuk proses 

komunikasi lainnya, namun yang membedakan terletak pada cara dan tujuan komunikasi itu 

sendiri. Secara umum komunikasi antar manusia bertujuan agar adanya partisipasi dari 

komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator, sehingga dari pesan yang 

disampaikan dapat terjadi perubahan perilaku dan terjadi perubahan sikap yang sesuai dengan 

diharapakan. Sedangkan jika dalam komunikasi dakwah mengharapakan terjadinya sikap dan 

perilaku namun sikap dan perilaku tersebut berlandaskan Al Quran dan Hadist sesuai dengan 

apa yang disampaikan oleh komunikator. Dari segi cara, jika komunikasi secara umum 

dilakukan dengan cara yang sangat beragam, seperti komunikasi secara langsung dengan tatap 

muka, komunikasi dengan kultural dan lain sebagainya. Jika komunikasi dakwah caranya 

menggunakan cara dakwah. Metode dakwahnya yang sangat beragam dan bisa melalui 

berbagai macam media.  

Menurut tokoh komunikasi Harold D Laswell, dalam teorinya menyebutkan bahwa 

unsur-unsur komunikasi ada beberapa yang dirangkum dalam sebuah kalimat who says what 

to whom in what channel with what effect. Dalam konteks komunikasi dakwah maka rumus 

tersebut dapat dijawab sebagai berikut:  
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Who Setiap pribadi muslim 

Says what  Materi dakwah yang akan 

disampaikan 

In what channel Memakai media atau 

saluran dakwah apa saja 

With what effect Terjadinya perubahan 

dalam tingkat pengetahuan, 

pemahaman, dan tingkah 

laku serta perbuatan sesuai 

dengan Al Quran dan 

Hadist. 

  

 Banyak ahli yang mendefinisikan dakwah sesuai dengan pendapatnya masing-masing. 

Sayyid Qutb memberikan batasan bahwa dakwah dengan mengajak atau menyeru kepada orang 

lain masuk ke dalam jalan Allah dan bukan mengikuti dai atau sekolompok orang. Menurut 

Syekh Ali Mahfudz dalam Hidayat Al Mursyidin menyatakan bahwa dakwah merupakan 

segala aktifita untuk mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan petunjuk, menyeru 

manusia untuk selalu berbuat kebaikan (ya’muru bil ma’ruf) dan selalu berusaha mencegah 

manusia lainnya untuk berbuat kejahatan atau keburukan (yanhauna ‘anil mungkar) agar 

mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.  

 Dalam pandangan lain menyatakan bahwa berdakwah berarti mengajak manusia untuk 

menjalani kehidupannya dengan jalan Islam yang baik dan sesuai dengan Al Quran dan As 

Sunnah melalui pendekatan-pendekatan. Seperti pendekatan persuasif, pengenalan dan 

pengetahuan yang menyeluruh. Banyak cara yang akan dilakukan oleh setiap orang untuk 

Tabel 1: konteks dakwah dalam teori komunikasi 
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berdakwah. Cara dan metode tersebut mengarah pada keseriusan menjalankan tugas suci 

(dakwah), kegiatan yang dilakukan ini sebaiknya sistematis, karena segala aktifitas dakwah 

selalu dilihat dari siapa pelaku dakwahnya, sehingga dari aktifitas dakwah tersebut dapat 

muncul sebuah pemahaman dari perubahan perilaku.  

2.1.1 Dasar Komunikasi Dakwah 

 

Kegiatan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar ini 

merupakan salah satu kewajiban yang telah digariskan oleh Allah SWT. Aktifitas dakwah ini 

juga diwajibkan oleh Allah secara personal ataupun secara kolektif. Membutuhkan kesadaran 

yang tinggi untuk memantapkan diri berdakwah di tengah masyarakat. Aktifitas dalam 

menyampaikan ajaran Allah ini harus didasarkan pada Al Quran dan Hadist. Dasar dalam 

pelaksanaan dakwah tersebut dikatakan dalam Al Quran surat Al Imran ayat 104: 

 الخير ويأ مرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون ولتكن منكم امة يدعون إلى

 {401}االمران 

 Artinya: “dan hendaklah diantara kamu ada sebagian umat yang menyeru kepada 

kebajikan dan mencegah kemunkaran, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S 

Ali-Imron:104) 

 

      Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam haditsnya bahwa mengingatkan, mengajak dan 

menyeru kepada kebaikan merupakan sebuah perintah, Rasul bersabda: 

 االيمان اضعف ذلكو  فبقلبه يستطعن لم فألم يستطع فبلسا نه  نفأ بيده فليغيره رأمنكم منكرا من

 Artinya: “ barang siapa diantara kamu melihat kemunkaran, maka hendaklah 

ia mengubahnya (mencegahnya) dengan tangannya, apabila ia tidak sanggup, maka 

dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman” (H.R. Bukhari) 
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      Dakwah sebagai aktivitas dalam menjalankan kewajibannya merupakan sebuah aktivitas 

yang haruslah berlandaskan pada dasar-dasar ajaran agama Islam. Islam sendiri memiliki 

pokok-pokok ajarannya, yaitu Al Quran dan Hadist. Maka aktifitas dakwah yang akan 

dilakukan harus sesuai dengan pedoman tersebut. Berdakwah akan melibatkaa berbagai 

manusia untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut. Maka dari itu perlu diperhatikan dan 

peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, dengan memahami peraturan yang ada di 

masyarakat maka akan mempermudah dai sendiri dalam menjalankan dakwahnya. Dalam 

membahas dasar dakwah, Hafi Azhari menjelaskan ada dua macam dasar, yaitu: 

a. Dasar keagamaan, merupakan dasar yang melandasi sebagai aktifitas keagamaan 

seorang muslim. Dasar keagamaan dibagi menjadi tiga bagian: 

1. Al Quran, dalam Al Quran banyak sekali ayat yang secara implisit menyatakan 

kewajiban berdakwah. Secara konkrit Al Quran menjelaskan dalam beberapa ayat 

yang menyangkut berdakwah ini. Dalam surat An Nahl ayat 125 menyatakan: 

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan mu dengan bijaksana dan 

pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhan mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya 

dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (An 

Nahl:125) 

 

 Dalam bahasa arab kata ud’u yang berarti ‘serulah’ merupakan sebuah kata 

perintah. Dalam konsep Islam, ada salah satu ilmu yang mempelajari tentang asal 

usul sebuah hukum dan tafsiran Al Quran yang bernama Ushul Fiqh. Menurut 

kaidah ushul fiqh tersebut setiap kalimat perintah yang ada di Al Quran merupakan 

sebuah kewajiban yang dilakukan dan dipatuhi selama tidak ada dalil lain yang 
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mengubah atau membuat perintah tersebut menjadi sunnah atau ketetapan hukum 

lainnya (Toha Yahya, 2004).  

Selain itu pada surat lain juga dijelaskan tentang kewajiban berdakwah dalam surat 

Al Imran ayat 110, Allah mengatakan: 

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman 

kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, 

diantara merea ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 

fasik (Al Imran:110). 

 

Surat Al Imran ayat 110 menjelaskan bahwasanya setiap umat Nabi Muhammad 

memiliki 3 karakter yang sekaligus menjadi tugas pokok. Tugas tersebut adalah: 

mengajak kepada kebaikan (amar ma’ruf), mencegah kepada yang mungkar (nahyu 

‘ani-l-mungkar), beriman kepada Allah sebagai pondasi utama untuk segalanya. 

Berdakwah merupakan sebuah kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada seluruh 

umat manusia dan hal tersebut merupakan sebuah tanggungjawab umat Islam agar 

dapat meneruskan ajaran yang disampaikan oleh para ulama. Aktifitas tersebut juga 

mengajarkan rasa solidaritas terhadap sesama umat Islam dengan saling 

mengingatkan dan berbagai kebaikan dari keindahan ajaran agama Islam.  

2. Al Hadist, tidak hanya ayat Al Quran saja yang mengenai dasar tentang dakwah, 

Rasulullah juga mewajibkan akan aktifitas tersebut. Rasulullah bersabda yang di 

riwayatkan oleh  Bukhari Muslim yang artinya: barang siapa melihat diantara amu 

satu kemungkaran, maka hendaklah kamu mencegahnya dengan tangannya. Jika 

tidak bisa maka dengan lisannya, dan jika tidak bisa maka dengan hatinya. Dengan 

demikian itu merupakan iman yang paling lemah (HR. Bukhari). Hadist tersebut 
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menjelaskan untuk menghadapi dan melakukan aktifitas dakwah dengan 

kemampuan masing-masing. Serta juga tahapan dalam memberikan peringatan atau 

melakukan pencegahan kemungkaran.  

Dalam hadits lain dijelaskan bahwa kewajiban berdakwah yaitu “Sampaikanlah apa 

yang kamu terima dariku, walaupun satu ayat (HR.Bukhari)”. Tidak perlu 

menjelaskan dan tidak perlu menghafal banyak ayat dan hadist, namun cukup 

mengajarkan apa yang diketahui. 

3. Ijtihad, dalam perkembangan zaman, ijtihad mempunyai peranan dalam 

memberikan jawaban bagi permasalahan-permasalahan yang baru dalam kehidupan 

masyarakat. Para ulama menggunakan berbagai cara untuk berijtihad, diantaranya 

yaitu melalui kemampuan ilmiahnya berusaha sekuat tenaga dan pikirannya untuk 

melakukan perbandingan atau analogi-analogi  yang di dasarkan pada dalil-dalil 

biasa disebut qiyas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ijtihad 

merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk 

mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai kasus yang 

penyelesaiannya belum tertera di Al Quran dan Hadist. Selain itu ada pula cara yang 

digunakan diantara para ulama yaitu ang bernama ijma’ apakah kesepakatan itu 

dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk 

memecahkan satu permasalahan. Contoh ijtihad yang dilakukan yaitu tentang 

dakwah bil hal dalam alam pembangunan sekarang (Hafi Anshari, 1993).  

b. Dasar kemasyarakatan atau kenegaraan, dalam hal ini kemasyarakat yang dimaksud 

adalah terkait pelaksanaan dan teknis operasional dakwah yang erat kaitannya dengan 

lingkungan dimana dakwah itu dilakukan. Dakwah memiliki tempat yang sangat 

penting dalam hal kemasyarakatan tersebut. Menurut Hafi Anshari, Kedudukannya 

juga penting dalam rangka menciptakan serta mewujudkan masyarakat pancasila yakni 
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masyarakat yang sosialis-religius. Dalam rangka mewujudkan masyarakat 

sosialialistis-religius tersebut, dakwah memegang peranan yang sangat besar dalam 

membangun dan mengembangkan kehidupan keagamaan di Indonesia. 

  

1.1.2. Hukum Komunikasi Dakwah 

 

 Berdakwah tidak serta merta dilakukan begitu saja tanpa mengetahui hukum dari 

pelaksanaan aktifitas tersebut. Dalam setiap melakukan aktifitas apapun dalam Islam ada 

hukum yang menyertai aktifitas itu, suatu contoh berdakwah. Beberapa tokoh memiliki 

pandangan hukum berdakwah diantaranya adalah: 

a. Menurut Asmuni Syukir hukum berdakwah merupakan suatu hal wajib bagi setiap 

muslim karena hukum Islam tidak mengharuskan umatnya untuk memperoleh hasil 

yang maksimal, namun tetap harus ada usaha untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. Hasil yang maksimal tidak akan terwujud ketika tidak memiliki 

kemampuan dan keahlian. Sedangkan jika kita sudah melakukan dakwah degan 

cara yang maksimal dan keahlian yang bagus tidak menjamin mudai nya dapat 

berubah perilakunya, hal ini dikarenakan yang menentukan berhasil atau tidaknya 

suatu dakwah adalah Allah (Asmuni Syukir, 1983). Jika kita bersandar pada hukum 

bahwa dakwah merupakan fardu ain atau wajib maka yang dimaksudkan adalah 

berdakwah kewajiban setiap individu muslim namun dilakukan sesuai dengan 

kadar masing-masing orang. Setiap orang akan diberikan ganjaran bila 

melaksanakan sebagaimana akan berdosa bila meninggalkannya begitulah hukum 

wajib. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dan hadist Nabi. Dakwah menjadi 

kewajiban personal karena berdakwah merupakan tuntutan iman dan sebagai 
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bentuk konkrit dari realisasi iman yang dimiliki serta saling berpesan kepada 

sesamanya melalui kebajikan sesuai dengan kapasitas setiap muslim yang dimiliki.  

b. Ibnu Taimiyah mengatakan dakwah adalah kewajiban secara kolektif umat 

manusia atau dalam istilah hukum Islam disebut sebagai perbuatan dengan hukum 

Fardhu Kifayah. Fardhu Kifayah memiliki arti, apabila sekelompok orang atau 

sekelompok umat sudah melakukan aktifitas dakwah, maka kewajiban dakwah 

bagi kelompok manusia lainnya menjadi gugur. Muhammad Ghazali 

menambahkan bahwa umat Islam antara satu dan lainnya haruslah saling 

membantu agar tujuan dakwah itu sendiri dapat tercapai.  Dalam surat Al Imran 

ayat 104 menyatakan “dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari 

yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. Menurut ayat tersebut, 

ulama mengatakan bahwa Allah menyuruh ‘segolongan umat’ diantara umat Islam 

yang mampu melakukan tugas itu. Sebagian ulama menafsirkan bahwa pekerjaan 

amar ma’ruf nahi mungkar adalah bagi orang yang berilmu dan para penguasa. 

Maka dari itu disebut dalam ayat tersebut hanya sebagian dari kita manusia yang 

mampu saja yang wajib melakuka dakwah dengan hukum fardhu kifayah tersebut 

(Ali Aziz, 2004).  

  

 Sesuai dengan penjelasan diatas dinyatakan bahwa perbandingan diantara kedua 

pendapat tersebut dapat diterima untuk kemudian disesuaikan dengan tuntutan dakwah tersebut 

di daerah sekitar kita. Tantangan dakwah juga mulai dari perkembangan zaman dari dahulu 

hingga sekarang dan hingga masa mendatang pasti memiliki tantangan dan tuntutan yang 

berbeda. Dakwah dalam pelaksanaannya memang kadang-kadang dilakukan secara formal oleh 

orang-orang tertentu saja atau sekelompok orang saja yang pastinya menggunakan gaya 



20 
 

tertentu dan memakai cara tersendiri. Dakwah secara non formal juga sering dilakukan sesama 

kita ketika hanya mengingatkan kerabat yang mulai melenceng.  

 Singkatnya, berdakwah merupakan kewajiban secara kolektif bagi yang mempunyai 

kemampuan dalam berdakwah. Berdakwah secara individual wajib hukumnya dengan banyak 

menuntut ilmu agar mempunyai kemampuan untuk berdakwah. Wajib bagi mereka yang 

memiliki kemampuan untuk berdkawah melakukan aktifitas itu namun bagi yang belum 

memiliki kemampuan untuk berdakwah memiliki kewajiban untuk selalu menuntut ilmu agar 

memiliki kemampuan untuk berdakwah. Sehingga dalam berdakwah untuk mencapai 

keberhasilan juga diharuskan untuk mempunyai strategi yang baik berupa metode atau model 

yang digunakan agar dakwah yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat luas. 

   

1.1.3. Tujuan Komunikasi Dakwah 

 

 Dakwah sebagai suatu proses komunikasi yang salah satu diantaranya yaitu 

menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam merupakan suatu proses terjadinya transformasi 

yang diikuti dengan proses internalisasi iman dan islam, pengamalan, pentradisian ajaran-

ajaran Islam, dan nilai-nilai serta perubahan keyakinan, sikap dan perilaku manusia. 

Komunikasi dakwah dapat dikatakan efektif ketika terciptanya relatif sama atau apabila hasil 

komunikasinya relatif sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator atau dai. Agar 

komunikasi dakwah berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka metode, materi, dan segala 

hal yang berkaitan denga itu harus sesuai dengaan karakteristik komunikan yang menjadi 

sasaran dakwah. Apabila keduanya sesuai maka secara tidak langsung dakwah akan dengan 

mudah menyentuh sasaran sesuai yang ditetapkan.  

 Pada dasarnya berdakwah merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tujuan sama 

dengan tujuan Islam itu sendiri. Tujuan Islam sendiri merupakan transformasi sikap 
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kemanusiaan atau dalam terminologi Al Quran disebutkan al-ikhraj min al-zulumat ila al-nur. 

Menurut Abu Zahrah, seoraang pakar ahli tafsir, al nur yang berarti cahaya adalah simbol dari 

karakteristik asal kemanusiaan atau fitrahnya (Ilyas Ismail, 2011). Dakwah merupakan 

perpanjangan tangan dari keyakinan Islam, berkonsentrasi dalam mengajak manusia untuk 

kembali berkomitmen kepada tauhid beserta dengan implementasinya.  

 Menurut Fathu Bahri, tujuan dakwah untuk menumbuhkan perhatian, kesadaran, 

penghayatan, dan pengenalan terhadap ajaran agama yang dibawa oleh para dai. Dakwah juga 

mempertemuan kembali fitrah manusia dengan agama atau menyadarkan manusia tentang 

perlunya bertauhid dan mau mengamalkan ajaran Islam serta berperilaku baik (Fathul Bahri, 

2008).  

 Dalam Al Quran dijelaskan berbagai ayat yang menyatakan dengan tujuan dakwah 

tersebut.Tujuan dakwah menurut Al Quran adalah: 

a. Dakwah bertujuan untuk menghidupkan kembali hati yang telah mati, hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam surat Al Anfal artinya Hai orang-orang yang beriman, 

patuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kepada sesuatu yang 

memberi kehidupan kepada kamu...” (QS. Al Anfal: 24).  

b. Agar manusia mendapatkan ampunan dan menghindarkan azab Allah. Dalam 

firmanNya berkata Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru kepada mereka (kepada 

iman) agar Engkau mengampuni mereka... (QS Nuh:7).  

c. Dakwah semakin mengingatkan dai dan mudai untuk menyembah Allad dan tidak 

menyekutukanNya. Dalam surat Ar Raad ayat 36 dijelaskan Orang-orang yang telah 

kami berikan kepada mereka, bergembira dengan kitab yang telah diturunkan 

kepadamu, dan di antara golongan-golongan Yahudi yang bersekutu ada yang 

mengingkari sebagiannya. Katakanlah: “Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk 
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menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Hanya kepada-Nya 

aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali.” (QS. Ar Ra’d: 36).  

d. Dakwah bertujuan untuk menyatukan umat muslim dan terus menegakkan agama 

Allah. Berkenaan dengan hal ini Surat As Syura menjelaskan Dia telah mensyariatkan 

kepada kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang 

telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, 

Musa, dan Isa, yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah 

tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kau seru mereka 

kepadanya...” (QS. Asy Syura: 13) (Ali Aziz, 2004). 

 

 Dari sekian banyak tujuan dakwah yang t elah dipaparkan diatas, tujuan tertinggi yang 

pasti dan diharapkan oleh semua orang adalah mengharapkan dan mencari ridho Allah. Tujuan 

dakwah akan tercapai dengan maksimal apabila setiap dari dai tidak hanya berorientasi pada 

finansial dan juga para mudai dapat melakukan yang sering diingatkan oleh pendai di setiap 

dakwahnya.  

 

1.1.4. Unsur-Unsur Komunikasi Dakwah 

 

 Warson Munawwir menyatakan bahwa dapat diartikan banyak hal. Dakwah bisa berarti 

memanggil, bisa berarti mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan dapat juga berupa 

memohon (Amin, 2009). Apapun bentuknya dapat dikatakan sebagai dakwah. Setiap 

perkataan, pemikiran atau perbuatan yang eksplisit ataupun implisit yang tujuannya mengajak 

orang berbuat ke arah yang lebih positif (dalam perspektif Islam), perbuatan baik, amal shaleh 

atau menuju kebenaran dalam bingkai ajaran Islam dapat disebut sebagai aktifitas dakwah 

(Romli, 2013).  
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 Dakwah sebagai sebuah proses komunikasi memiliki beberapa unsur-unsur yang 

mendukung berhasilnya aktifitasnya tersebut. Unsur-unsur dakwah merupakan sebuah 

komponen-komponen yang harus ada dalam setiap kegiatan dakwah (Munir, 2006). Unsur-

unsur dakwah menjadi suatu hal yang penting, tanpa adanya unsur dakwah ini maka proses 

terjadinya dakwah ini akan terhambat serta suksesi dakwah kepada umat yang lain akan 

tersendat. Dalam buku Manajemen Dakwah dijelaskan bahwa unsur-unsur dakwah yaitu:  

a. Dai (Pelaku Dakwah), dai merupakan bahasa arab yang artinya adalah orang yang 

melakukan dakwah (Munawwir, 19997). Jika disandingkan dengan kewajiban umat 

muslim untuk berdakwah, maka dalam konteks ini seluruh umat muslim sejatinya 

adalah dai atau pendakwah. Dai adalah orang  yang melaksanakan dakwah baik 

lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. 

Dalam wadah organisasi maupun lembaga (Munir, 2006). Nasarudin Latief 

mendefinisikan bahwa dai merupakan seorang muslim atau muslimah yang 

menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama. Dai juga 

sebaiknya mengerti cara untuk menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta 

dan kehidupan. Pada beberapa kasus dai memberikan solusi terhadap problematika 

yang dihadapi manusia. Metode yang akan digunakan dengan tujuan agar 

menjadikan pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng 

(Mustafa, 1997).  

b. Mad’u (Penerima Dakwah), mad’u merupakan kumpulan dari individu dimana 

materi dakwah akan disampaikan (Munir, 2006). Jika dalam konsep komunikasi 

maka mad’u ini adalah komunikan. Sebelum melakukan dakwahnya seorang dai 

harus mempelajari dulu kondisi dan keadaan dari komunikannya. Semakin tahu dan 

semakin paham kondisi mad’u maka seorang dai akan semakin mudah 

menyampaikan materi dakwahnya. Dalam menghadapi mad’u seorang dai perlu 
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tahu untuk macam-macam mad’unya. Menurut Shalahudin Sanusi 

mengelompokkan mad’u sesuai dengan aspeknya adalah: biologis, dari segi 

biologis struktur masyarakat dapat dibagi kepada : menurut jenis kelamin yaitu laki-

laki atau perempuan, menurut umur yaitu anak-anak, pemuda dan orang tua.  

Geopraphia, secara geografi masyarakat digolongkan kepada masyarakat desa dan 

masyarakat Kota. Ekonomi, masyarakat dapat digolongkan menurut keadaan 

perekonomian, tingkat kekayaan dan pendapatnya kepada orang kaya, orang sedang 

dan orang miskin.   

c. Maddah (Materi Dakwah), maddah dakwah pesan yang akan disampaikan oleh 

dai saat melakukan aktifitas dakwahnya. Materi dakwah merupakan materi-materi 

yang diambil dari pokok-pokok ajaran Islam yaitu yang bersumber pada Al Quran 

dan As Sunnah. Sudah menjadi sebuah kelaziman seorang dai mempunyai banyak 

ilmu dan juga banyak materi dakwah. Semakin kaya dai akan pengetahuan 

mengenai materi dakwahnya maka akan semakin bagus  materi yang akan 

disampaikan. Materi dakwah yang dibawakan sebaiknya sesuai dengan kondisi 

mad’u. Bahasa yang digunakan sebaiknya menyesuaikan dengan mad’u nya. 

Pokok-pokok maddah dakwah Islam yaitu: Masalah Aqidah, masalah akhlaq, 

masalah syariah, dan masalah mu’amalah.  

d. Wasilah Dakwah (Media Dakwah),  media dakwah merupakan alat yang 

digunakan oleh dai dalam menyampaikan dakwahnya. Pada dasarnya dakwah dapat 

menggunakan berbagai wasilah yang dapat menstimulus indera manusia serta dapat 

menimbulkan perhatianuntuk menerima dakwah. Semakin tepat dan efektif wasilah 

yang digunakan maka semakin efektif pula pemahaman tentang ajaran Islam yang 

akan disampaikan kepada masyarakat sebagai sasaran dakwah. Hamzah dan Ya’qub 

membagi wasilah dakwah menjadi lima macam: Dakwah melalui lisan, seperti 
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berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingaan , penyuluhan dan semacamnya. 

Dakwah melalui tulisan, dakwah secara tertulis ini biasa melalui buku, majalah, 

surat kabar. Dakwah melalui visual, dakwah ini dilakukan dengan alat yang dapat 

dinikmati oleh sasaran dakwah misal lewat kaligrafi, seni ukir. Dakwah 

audiovisual, dakwah dengan cara ini dapat merangsang indra pendengaran, 

pengelihatan melalui film. Akhlaq, dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang 

mencerminkan ajaran Islam secara langsung sehingga dapat didengar dan dilihat 

oleh mad’u. 

e. Thariqotul Dakwah (Metode Dakwah), dalam metodelogi pengajaran Islam 

disebutkan bahwa metode suatu cara yang sistematis dan umum terutama dalam 

mencari kebenaran ilmiah (Yusuf, 1981). Dalam menyampaikan pesan dakwah 

kepada mad’u maka metode mengambil peran penting. Metode yang digunakan 

oleh dai ini bisa melihat apakah dakwah yang sedang dilakukan efektif atau 

tidaknya. Jika metode yang digunakan tidak tepat sesuai dengan sasaran dakwah 

maka bisa saja pesan dakwahnya ditolak oleh mad’u nya. Dalam surat An Nahl 

dijelaskan secara garis besar metode dakwah ada tiga yaitu: bil hikmah,berdakwah 

dengan menitikberatkan pada kemampuan mad’u dalam menjalankan ajaran Islam. 

bil mau’izatul hasanah, berdakwah dengan selalu memberikan nasihat-nasihat atau 

pelajaran-pelajaran dari masa lampau, memberikan kabar gembira yang 

disampaikan Allah melalui Al Quran. Mujadalah billati hiya ahsan, berdakwah 

dengan bertukar pikiran dan melawan dengan cara yanb baik dengan tidak 

memberikan tekanan sehingga sasaran dakwah dapat dengan nyaman menerima 

materi dakwah . 

f. Atsar (Efek Dakwah), Dalam setiap aktifitas dakwah pasti akan menimbulkan 

reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan seseorang dai dengan materi dakwah, 
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wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respons dan efek (atsar) pada 

mad’u (penerima dakwah).Atsar (efek) sering disebut dengan feedback (umpan 

balik) dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian 

para dai. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan, 

maka selesailah dakwah. Padahal, atsar sangat besar artinya dalam penentuan 

langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis atsar dakwah, maka 

kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah 

akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan menganalisis atsar dakwah secara 

cermat dan tepat, maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk 

diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya. Demikian juga strategi 

dakwah termaksud didalam penentuan unsur-unsur dakwah yang dianggap baik 

dapat ditinggalkan. 

 

1.1.5. Prinsip Komunikasi Dakwah 

 

Komunikasi dakwah bukan saja harus baik dalam hal isi (konten) atau pesan (the 

message, what), melainkan juga harus baik dalam hal cara (the way, how). 

Prinsip Komunikasi Islam antara lain benar, baik, amar ma’ruf nahyi munkar, dan 

bersumberkan Quran & Hadits (“Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan bijak….”; 

“Bicaralah yang baik atau diam…”; “Bicaralah sesuai dengan kadar intelektualitas mereka…”; 

“… dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.” (QS. An 

Nisa’ [4] :63) Gaya bicara atau pembicaraan (qaulan) yang dikategorikan sebagai kaidah, 

prinsip, atau etika komunikasi Islam bersumberkan Al-Quran:  

a.     Prinsip Qaulan Layyinan, kata qaulan Layyinan disebutkan dalam QS Thaahaa: 44 

, yang bebunyi,” Maka berbicaralah kamu berdua kepadanyna dengan kata kata yang lemah 
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lembut , mudah mudahan ia ingat akan takut.” Menurut Al-Maraghi qaulan layyinan berarti 

pembicaraan yang lemah lembut agar lebih dapat menyentuh hati dan menariknya untuk 

menerima dakwah. Sedangkan menurut Ibnu  kasir ,yang dimaksud  layyinan ialah kata-kata 

sindiran bukan dengan kata-kata terus terang. Menurut Al-Zuhaily mengatakan, “Maka 

katakanlah kepadanya (Firaun) dengan tutur kata yang lemah lembut (penuh persaudaraan) dan 

manis didengar, tidak menampakkan kekerasan dan nasihatilah dia dengan ucapan yang lemah 

lembut agar dia lebih tertarik karena dia akan merasa takuk dengan siksa yang dijadikan oleh 

Allah melaui lisannya.” Maksudnya agar Nabi Musa dan Nabi Harun meninggalkan sikap yang 

kasar.  Berdasarkan tiga pendapat diatas dapat disimpulkan qaulan layyinan memiliki makna 

kata kata yang lemah lembut, suara yang enak didengar , sikap yang bersahabat, dan perilaku 

yang menyenangkan dalam menyerukan agama Allah.  

b.     Prinsip Qaulan Sadidan, Qaulan Sadidan artinya pembicaraan yang benar, jujur, 

lurus, tidak bohong, dan tidak berbeli-belit. Kata qaulan sadidan disebut dua kali dalam Al-

Quran. Pertama, Allah menyuruh manusia menyampaikan qaulan sadidan dalam urusan anak 

yatim dan keturunan. Kedua, Allah memerintahkan qaulan sadidan sesudah takwa. Alferd 

Korzybski, peletak dasar teori general semantics menyatakan bahwa penyakit jiwa, baik 

individual maupun sosial, timbul karena penggunaan bahasa yang tidak benar. Ada beberapa 

cara menutup kebenaran dengan komunikasi. Pertama, menggunakan kata-kata yang sangat 

abstrak, ambigu, atau menimbulkan penafsiran yang sangat berlainan apabila kita tidak setuju 

dengan pandangan kawan kita. Kedua, menciptakan istilah yang diberi makna lain berupa 

eufimisme atau pemutarbalikan makna terjadi bila kata-kata yang digunakan sudah diberi 

makna yang sama sekali bertentangan dengan makna yang lazim. Contoh qaulan sadidan yaitu 

tidak berbohong karena kebohongan tentulah sangat merugikan banyak pihak.  

c.     Prinsip Qaulan Maysuran, Kata qaulan maysuran hanya satu kali disebutkan dalam 

Al-Quran, QS. Al-Israa’: 28. Berdasarkan sebab-sebab turunnya ayat tersebut, Allah 
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memberikan pendidikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan sikap yang arif 

dan bijaksana dalam menghadapi keluarga dekat, orang miskin dan musafir. Secara etimologis, 

kata maysuran berasal dari kata yasara yang artinya mudah atau gampang (Al-Munawir,1997: 

158). Ketika kata maysuran digabungkan dengan kata qaulan menjadi qaulan maysuran yang 

artinya berkata dengan mudah atau gampang. Berkata dengan mudah maksudnya adalah kata-

kata yang digunakan mudah dicerna, dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. Seorang 

komunikator yang baik adalah komunikator yang mampu menampilkan dirinya sehingga 

disukai dan disenangi orang lain. Untuk bisa disenangi orang lain, ia harus memiliki sikap 

simpati dan empati. Simpati dapat diartikan dengan menempatkan diri kita secara imajinatif 

dalam posisi orang lain (Bennett, dalam Mulyana, 1993: 83). Namun dalam komunikasi, tidak 

hanya sikap simpati dan empati yang dianggap penting karena sikap tersebut relatif abstrak dan 

tersembunyi, tetapi juga harus dibarengi dengan pesan-pesan komunikasi yang disampaikan 

secara bijaksana dan menyenangkan. 

d.     Prinsip Qaulan Balighan, Dalam Al Quran dijelaskan bahwa qaulan balighan 

merupakan pekataan yang membekas di hati mad’u nya. Dalam hal ini ketika dai 

menyampaikan dakwahnya hendaklah menggunakan bahasa, redaksi kata yang lebih 

menyentuh dan sesuai dengan kondisi mad’u yang akan dihadapi. Dalam Al Quran Allah 

menyatakan “Mereka itu adalah orang-orang yang diketahui Allah apa isi hatinya. Karena itu, 

berpalinglah kamu dari mereka beri pelajaran, dan katakanlah pada mereka perkataan yang 

berbekas pada jiwanya” (QS An-Nissa :63).  

e.     Prinsip Qaulan Ma’rufa, seorang dai dalam menyampaikan dakwahnya 

menggunakan perkataan yang baik, santun. Sebaiknya dai menggunakan kata yang tidak 

menyindir salah satu golongan, tida pula menyinggung perasaan suatu golongan sehingga 

dakwah yang disampaikan bisa diterima secara pemahman oleh mad’u. Secara kontekstual 

qaulan ma’rufan mengandung arti ucapan yang halus sebagaimana ucapan yang disukai oleh 
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perempuan dan anak-anak. Al Burusi menjelaskan bahwa ungkapan qaulan ma’rufan 

merupakan ungkapan bahasa yang halus seperti ucapan laki-laki pada wanitanya saat hendak 

meminangnya. Pengibaratan tersebut yang sebaiknya dilakukan oleh dai dalam menyampaikan 

materid akwahnya. Penyesuaian bahasa yang halus dengan audience merupakan salah satu 

indikator yang menentukan keberhasilan dakwah iu. Dalam Al Quran surat An Nisa dan Al 

Baqarah dinyatakan bahwa  perkataan yang baik lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan 

sesautu yang menyakitkan. (QS An-Nissa:5m QS. Al-Baqarah:235, 263, Al-Ahzab: 32).  

f.     Prinsip Qaulan Karima, perkataan yang mulia disertai dengaan rasa hormat dan enak 

di dengar. Dalam konteks qaulan karima adalah bagaimana tata cara kita sebagai anak 

berkomunikasi dengan orang tua. Jika qaulan karima ini dibawa ke dalam konteks penyiaran 

maka  seroang dai dalam menyiarkan agamanya harus menggunakan bahasa yang tidak vulgar, 

santun serta menghindari kalimat-kalimat yang menjijikkan, mengerikan dan sadis. Dalam hal 

ini qaulan karima dapat pula berarti perkataan yang bijaksana sebagaiamana Rasul 

menyampaikan nasihat kepada umatnya, perkataan yang berkualitas yaitu perkataan yang 

bernilai tinggi, jujur dan ilmiah, perkataan yang bermanfaat seperti kata yang memiliki dampak 

pada perubahan sikap dan perilaku komunikan yang biasa disampaikan oleh kiai, guru dan 

orang tua. Hal tersebut yag dijelaskan juga Allah jelaskan dalam surat Al Isra ayat 23.  

 

1.1.6. Gaya Komunikasi Dakwah 

 

 Setiap orang yang melakukan komunikasi pasti memiliki ciri khas tersendiri dalam 

membangun citranya terhadap lawan bicaranya. Komunikator akan dengan sendirinya 

membangun komunikasi yang efektif demi mendapatkan respon yang bagus dari 

komunikannya. Gaya komunikasi yang efektif dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang 

yang terlibat dalam komunikasi. Tujuannya yaitu dengan memberikan kemudahan dalam 
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memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Hal ini tidak hanya melibat kalimat-

kalimat verbal yang diucapkan secara langsung oleh seseorang kepada lawan bicaranya, namun 

juga meliputi gerakan-gerakan non verbal.  

 Dalam komunikasi dakwah, komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi persuasif. 

Komunikasi yang persuasif dapat mengajak orang untuk terus membangkitkan kesadaran 

mad’u untuk menerima dan melaksanakan ajaran Islam, inilah yang kemudian dapat menjadi 

kesuksesan dai menyampaikan materi dakwahnya pada audience. Seorang dai ketika 

berdakwah tidak hanya dilihat dari materi dakwah yang dibawakannya saja, namun juga dari 

busana, gaya rambut, serta termasuk pula kata-kata yang dipilih, kelancaran, kecepatan dan 

intonasi suara juga menentukan. Kerampilan melalui gaya komunikasi merupakan kesadaran 

diri paling tinggi levelnya. Dalam memberikan materi dakwahnya, da’i selalu menampakkan 

bentuk komunikasinya. Beberapa bentuk isi komunikasi yang ditampakkan diantaranya adalah: 

a.  Informatif, merupakan suatu bentuk penyampaian pesan yang bertujuan mempengaruhi 

khalayak dengan cara memberikan penerangan. Memberikan penerangan disini adalah 

dengan maksud dengan memberikan sesuatu apa adanya sesuai dengan fakta dan data 

maupun pendapat yang sebenarnya. Bentuk penyampaian ini hanya sekedar 

memberikan informasi terkait dengan materi dakwah yang diberikan tanpa kemudian 

melanjutkan dakwahnya dengan kalimat yang mengajak dan semacamnya. Informatif 

juga memberitahukan suatu hal yang baru kepada mad’u seperti hal nya menyebutkan 

beberapa bagian dari sesuatu. Misal da’i mau menyebutkan tentang bahaya berzina dan 

semacamnya. Ciri dari informatif adalah apa yang disampaikan berdasarkan fakta, jelas 

dan langsung ke target sasarannya, serta pesan tersebut diperuntukan untuk khalayak 

umum.  

b.   Edukatif, yaitu penyampaian pesan yang mendidik dengan memberikan suatu ide 

kepada khalayak berdasarkan fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat 
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dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga mad’u bisa terpengaruhi dan 

mengubah tingkah lakunya sesuai dengan yang syariat Islam. Memberikan contoh-

contoh kalimat atau permisalan yang menunjukkan ke arah yang mendidik, bukan 

menakuti atau semacamnya.  

c.   Persuasif, merupakan bentuk penyampaian pesan untuk mempengaruhi khalayak 

dengan cara membujuk. Biasanya hal ini dilakukan dengan audience diberikan sedikit 

kesempatan untuk berpikir kritis dan sebisa mungkin mad’u memahami materi yang 

diberikan hanya dengan penyampaian persuasif. Sedangkan karakteristik komunikasi 

persuasif yang ditandai dengan unsur membujuk, mengajak, mempengaruhi dan 

meyakinkan. Membujuk yang dimaksud adalah dengan memberikan sedikit permisalan 

perbuatan yang dimaksud oleh da’i. Misal ketika da’i menjelaskan tentang mencuri itu 

haram, maka da’i langsung memberikan permisal dengan cerita atau tanpa cerita. 

Hendaknya seorang da’i itu berperilaku lembut dan persuasif agar para mad’u itu dapat 

tertarik atau terpengaruh oleh apa yang telah disampaikan oleh mad’u. Kalimat 

persuasif juga bisa dikatakan dengan kalimat perintah. Namun yang membedakan 

adalah perintah yang disampaikan bersifat ajakan. Pada kalimat persuasi biasanya ada 

kata persuasi seperti ‘ayo’, ‘marilah’, ‘janganlah’, dan lain lain. Jika dalam contoh 

kalimat: “Ingat sadarkanlah diri kita, ingatkan diri kita” 

Beberapa bentuk penyampaian komunikasi tersebut merupakan bentuk komunikasi yang 

terjadi. Bentuk penyampaian komunikasi inilah yang kemudian akan menjadikan mad’u akan 

menerima atau menolak materi dakwah yang disampaikan oleh da’i  

2.2   Komunikasi Dakwah Melalui Isi Media 

 

 Dalam perkembangan tekhonologi komunikasi saat ini, dakwah dapat diakses dan 

disalurkan melalui berbagai media massa yang variatif. Televisi merupakan salah satu media 
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massa yang digunakan untuk menyampaikan dakwah islam sehingga dapat tersampaikan ke 

seluruh pelosok negeri. Melihat fenomena demikian, media massa seakan-akan menjadi raja 

yang sangat berpengaruh bagi perubahan suatu wilayah atau bahkan negara. Dimana media 

dapat menjadi ajang edukasi, propaganda, kritik, bahakan sebagai hiburan sebagaimana yang 

ditayangkan dalam televise nasional di Indonesia. Pengaruh tersebut, yakni dapat menjadi 

panutan melalui berita atau informasi yang ditayangkan/disuguhkan pada media massa 

tersebut. Sehingga pengaruh media massa hingga kini masih perlu didalami dan perlu dikaji 

lagi. Isi media kadang kala juga menjadi sorotan dalam beberapa pembahasan para ahli. 

Jarangnya pemilik media, jurnalis yang memfilter isi media menjadikan informasi atau 

tayangan yang ditampilkan terkadang tidak memikirkan dampak janga panjang yang 

ditimbulkan.  

 Teori hirarki isi media merupakan sebuah teori yang membahs tentang isi media yang 

dipengaruhi oleh beberapa aspek. Bagaimana kemudian teori hirarki isi media dapat 

berdampak pada pembawaan isi media terutama dalam program dakwah yang notaabenenya 

merupakan kebutuhaan rohani masyarakat. Teori hirarki pengaruh isi media (Theories of 

influences on Mass Media Content) diperkenalkan oleh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. 

Reese. Teori ini menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi media pada suatu pemberitaan, baik 

dari pengaruh internal dan maupun eksternal. Shoemaker dan Reese membagi kepada beberapa 

level pengaruh isi media. Yaitu pengaruh dari individu pekerja media ( individual level), 

pengaruh dari rutinitas media (media routines level), pengaruh dari organisasi media ( 

organizational level), pengaruh dari luar media (outside media level), dan yang terakhir adalah 

pengaruh ideologi (ideology level) (Shoemaker, 1996:60).  

 Asumsi dari teori hirarki pengaruh isi media adalah bagaimana isi pesan media yang 

disampaikan kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari kebijakan internal organisasi media 

dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. Pengaruh internal pada konten media sebenarnya 
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berhubungan dengan kepentingan dari pemilik media, individu wartawan sebagai pencari 

berita, rutinitas organisasi media. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh pada konten 

media berhubungan dengan para pengiklan, pemerintah masyarakat dan faktor eksternal 

lainnya.  Reese, (1991) mengemukakan bahwa isi pesan media atau agenda media merupakan 

hasil tekanan yang berasal dari dalam dan luar organisasi media. Dengan kata lain, isi atau 

konten media merupakan kombinasi dari program internal, keputusan manajerial dan editorial, 

serta pengaruh eksternal yang berasal dari sumber-sumber nonmedia, seperti individu-individu 

berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan dan sebagainya. 

 Dilihat, antara teori hirarki pengaruh isi media dengan isi dakwah yang disampaikan 

memiliki kesamaan yang sangat berkaitan. Dalam program dakwah yang diperhatikan adalah 

isi dari dakwah tersebut. Apakah kemudian isi yang disampaikan sangat menjawab kebutuhan 

masyarakat atau para da’i hanya sekedar menyampaikan hal yang normatif saja. Kemudian, 

stasiun televisi yang menampilkan acara tersebut juga memiliki kepentingan yang sangat 

mendalam dari adanya program acara tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa media adalah 

sebuah industri yang perlu menghasilkan uang yang sangta bnyak untuk dana operasionalnya. 

Teori ini akan menghubungkan dengan isi dakwah yang disampaikan dan pengaruh dari 

beberapa level yang ada terhadap isi dakwah yang disampaikan oleh da’i tersebut. Tidak hanya 

itu, konsepan acara, lama durasi iklan, lama durasi masuk dan keluarag segmen menjadi 

perhatian tersendiri bagi peneliti dalam melihat apa yang dimunculkan di layar kaca. Dengan 

pertimbangan tersebut, peneliti menggunakan teori ini untuk melihat yang  mempengaruh isi 

dakwahnya  

 J.shoemaker dan Stephen D.Reese dalam buku Mediating the Message : Theories of 

influences on Mass Media Content (1996) memandang bahwa telah terjadi pertarungan dalam 

memaknai realitas dalam isi media. Pertarungan itu disebabkan oleh berbagai factor, pertama, 
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level pengaruh individu pekerja media, kedua, level rutinitas media, ketiga, level struktuf 

organisasi, keempat, level pengaruh luar organisasi media, serta terakhir, level Ideologi.   

a) Level pengaruh individu pekerja media,  Pemberitaan suatu media dan pembentukan 

konten media tidak terlepas dari faktor individu seorang pencari berita atau jurnalis. 

Arah pemberitaan dan unsur-unsur yang diberitakan tidak dapat dilepaskan dari seorang 

jurnalis. Faktor-faktor seperti faktor latar belakang dan karakteristik dari seorang 

pekerja media atau jurnalis, perilaku,nilai dan kepercayaan dari seorang jurnalis dan 

yang terakhir adalah orientasi dari seorang jurnalis. Faktor individual dari seorang 

pekerja media sangat mempengaruhi pemberitaan sebuah media, ini dikarenakan 

seorang jurnalis sebagai pencari berita dan dapat mengkonstruk pemberitaan sebuah 

media. Seorang jurnalis sebagai sosok yang mengumpulkan dan membuat sebuah berita 

dapat dilihat dari segi personalnya. Salah satu faktor yang membentuk level individual 

dari teori hirarki pengaruh ini adalah faktor latar belakang dan karakteristik. Ketika 

dikontekskan dengan program dakwah yang ada maka pengaruh dari internal pekerja 

media ini bisa dikontektualisasikan dengan produser program dakwah yang 

bersangkutan. Bisa juga da’i itu sendiri yang dapat mempengaruhi isi medianya serta 

tidak luput perangkat program dakwah seperti pembawa acara ataupun bintang tamu 

bisa juga dikategorikan sebagai individu yang bekerja di media atau di program dakwah 

tersebut. Faktor-faktor pengalaman hidup seorang da’i, perancang program ataupun 

perangkat acara lainnya.  

b) Level rutinitas media, Pada level ini mempelajari tentang efek pada pemberitaan 

dilihat dari sisi rutinitas media. Rutinitas media adalah kebiasaan sebuah media dalam 

pengemasan dan sebuah berita. Media rutin terbentuk oleh tiga unsur yang saling 

berkaitan yaitu sumber berita (suppliers), organisasi media (processor), dan audiens 

(consumers). Ketiga unsur ini saling berhubungan dan berkaitan dan pada akhirnya 
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membentuk rutinitas media yang membentuk pemberitaan pada sebuah media 

(Shoemaker, 1996). Sumber berita atau suppliers adalah sumber berita yang didapatkan 

oleh media untuk sebuah pemberitaan. Organisasi media atau processor adalah bisa 

dikatakan redaksi sebuah media yang mengemas pemberitaan dan selanjutnya dikirim 

kepada audiens. Terakhir adalah audiens atau consumer adalah konsumen sebuah berita 

di media yaitu bisa jadi pendengar, pembaca atau penonton. Media mempunyai tugas 

dalam mengemas suatu program acara  menjadi sebuah struktur cerita. Pada televisi 

yang mana program dakwah tayangan contohnya sebuah dakwah yang disampaikan 

haruslah bisa mudah dipahami dengaan segala permisalan, ajakan, perintah yang 

disampaikan melalui Al Quran dan sebagainya. Jadi program dakwah yang ada tidak 

selalu harus mengikuti trend pembicaraan di masyarakat saat itu, dan juga tidak harus 

selalu menyesuaikan dengan karakteristik penonton karena akan berdampak pada 

subtansi dakwah itu sendiri. dan inilah yang membentuk program dakwah atau 

tayangan di televisi di sebuah media pada unsur audiens di level media rutin. 

c)  Level pengaruh organisasi, pada level organisasi media maka akan organisasi dalam 

media itu sendiri tidak berdiri namun atas keorganisasian. Organisasi membawa 

pengaruh dalam pembuuatan sebuah program televisi termasuk diantaranya dalam 

program dakwah. Hal ini juga berkaitan dengan struktur manajeman organisasi pada 

sebuaah berita, kebijakan sebuah media serta tujuan sebuah media. Dalam hal 

pengambilan kebijakan level ini sangat berpengaruh besar dalam pengambilan 

kebijakan dalam sebuah media. Karena kebijakan terbesar di pegang oleh pemilik 

media melalui editor, produser, dan semacamnya. Penetuan pemilihan da’i bintang 

tamu serta pembawa acara dan bahkan konsepan acara juga dapat dipengaruhi oleh 

level ini.  Ketika tekanan datang untuk mendorong, pekerja secara individu dan rutinitas 
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mereka harus tunduk pada organisasi yang lebih besar dan tujuannya  (Shoemaker, 

1996).  

d) Level pengaruh luar media, pada level ini yaitu pengaruh dari luar media sangat 

menekan prosesnya juga. Dalam level ini disbeut juga dengan extra media level yang 

mana pengaruh pada isi media yang berasal dari luar organisasi media itu sendiri. 

pengaruh tersebut bisa datang dari pengiklan, penonton, kontrol dari pemerinta serta 

pangsa pasar dan tekhnologi juga dapat mempengaruhi. Unsur pengiklan dan penonton 

juga besar pengaruhnya. Pengaruh pemasangan iklan juga terlihat pada isi media yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki pola-pola yang sama dengan pola 

konsumsi target konsumen. Morisan (2010) dalam bukunya mengatakan, media dalam 

hal ini mencoba menyesuaikan pola yang konsumen yang ingin dicapai oleh para 

pengiklan untuk mendapatkan keuntungan sangat besar. Pemasang iklan menggunakan 

kekuatan modalnya yang membiayai sebuah media, agar konten dari media tidak 

bertentangan dengan kepentingan citra dari produknya. Karena pemasukan dari iklan 

sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan sebuah media massa komersil, 

perusahaan iklan yang lebih besar menjadi memiliki kekuatan yang lebih besar, 

contohnya perusahaan multinasional dan agensi periklanan memiliki kekuatan untuk 

menyensor pesan atau pemberitaan yang diberikan sebuah media. Jumlah iklan yang 

masuk ke dalam acara dakwah juga dapat mempengaruhi atau bahkan dapat 

mengurangi subtansi  dakwah itu sendiri. pengambilan iklan yang dimasukkan disela 

sela dakwah berlangsung atau untuk menambahkan kuis malah dapat mengaburkan 

tujuan dari dakwah tu sendiri. Pada level juga akan keluar tentang penentuan jadwal 

program dakwah tersebut, pemilihan da’i yang diras serius atau hanya sekedar 

pemenuhan agar televisi tersebut dilirik oleh banyak orang, durasi program dakwahh 

juga ditentukan oleh level ini.   
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e) Level pengaruh ideologi, Level terakhir pada teori hirarki pengaruh Pamela J. 

Shoemaker dan Stephen D. Reese adalah level pengaruh ideologi pada konten media. 

Pada level ini membahas ideologi yang diartikan sebagai kerangka berpikir tertentu 

yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka 

menghadapinya. Berbeda dengan level pengaruh media sebelumnya yang tampak 

konkret, level ideologi ini abstrak. Level ini berhubungan dengan konsepsi atau posisi 

seseorang dalam menafsirkan realitas dalam sebuah media. Pada level ini bahasan 

utama adalah mengenai kepentingan yang bermain pada level lainnya terutama level 

yang berhubungan sangat erat dengan kekuasaan sebuah media yaitu level organisasi 

media dan level rutinitas media. Pada level ini akan mempelajari hubungan antara 

pembentukan sebuah konten media nilai-nilai, kepentingan dan relasi kuasa media. 

Pada level ideologi ini, melihat lebih dekat pada kekuatan di masyarakat dan 

mempelajari bagaimana kekuatan yang bermain di luar media. Asumsi yang mendasari 

adalah bahwa ide memiliki hubungan dengan kepentingan dan kekuasaan, dan 

kekuasaan yang menciptakan simbol adalah kekuasaan yang tidak netral. Tidak hanya 

berita tentang kelas yang berkuasa tetapi struktur berita agar kejadian-kejadian 

diinterpretasi dari perspektif kepentingan yang berkuasa (Shoemaker, 1996). Jadi pada 

pada level ideologi berbicara lebih luas mengenai bagaimana kekuatan-kekuatan yang 

bersifat abstrak seperti ide mempengaruhi sebuah media terutama ide kelas yang 

berkuasa. Jika dapat dikaitkan dengan realitas yang ada, maka pengambilan kebijakan 

dalam penentuan jadwal tayangan program dakwah misal, pengambilan kebijakan 

dalam pemilihan da’i dan sebagainya timbul tidak hanya dari faktor organisasi namun 

juga timbul dari hal ideologi itu sendiri. Pada level ini pun akan melihat bagaimana 

kaitan antara level ideologi dengan level-level lainnya. Tetapi juga akan melihat lebih 

jauh bagaimana ideologi kelas yang berkuasa mempengaruhi sebuah pemberitaan 
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bukan dengan kepentingan yang bersifat individu atau yang bersifat mikro tapi 

kepentingan kelas yang berkuasa. Kelas yang berkuasa yang melanggengkan sistem 

kapitalis secara struktural melalui media. 

2.3. Program Dakwah di Televisi  

2.3.1. Program Dakwah “Islam itu Indah” 

 

 Program dakwah Islam Itu Indah merupakan siaran rohani Islami yang ditayangkan 

oleh stasiun televisi swasta yaitu Trans TV. Program dakwah ini diputar mulai jam 05.0-06.30 

WIB dan juga dihadirkan tayangan ulangnya setiap hari kamis pukul 20.00-21.00 WIB. 

Program acara ini merupakan program acara diisi oleh pendai yaitu Ustadz Maulana saja pada 

awalnya, namun seiring berjalannya waktu pengisi acara di program dakwah ini bertambah 

yaitu Ustadz Syamsudin Nur yang biasanya membacakan ayat Al Quran yang sesuai dengan 

tema yang dibawakan pada hari itu. Kemudian, ada juga Ustdzah Okki Setiana Dewi serta 

pembawa acara Akhmad Fadli sebagai pelengkap acara dakwah tersebut. Ustadz Maulana 

memiliki slogan yang membedakan antara dia dengan pendai lainnya, yaitu “jamaah oh jamaah 

Alhamdulillah”. Program dakwah ini merupakan program dakwah yang selalu menghadirkan 

beberapa bintang tamu dari kalangan selebritis yang sesuai dengan tema ceramah pada saat itu. 

Pada akhir acaranya Ustadz Maulana memimpin jamaahnya yang hadir untuk merenng 

bersama yang diiringi lantunan doa serta iringan musik.   

2.3.2. Program Dakwah “Mama dan Aa’” 

 

 Program dakwah adalah program acara religi di stasiun televisi Indosiar yang tayang 

jam 06.00 WIB. Acar dakwah ini mengupas di berbagai permaslahan yang sering dihadapi 

umat muslim sehari-hari ang terspesifik ke masalah keluarga. Solusi permasalahan yang 

dihadapi merupakan solusi melalui sudut pandang yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 
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Acara dakwah ini merupakan acara dakwah yang diisi oleh dai Dedeh Rosyidah Syarifudin 

atau Mama Dedeh dan pembawa acara Abdel Achrian atau biasa disapa Abdel.     

2.4. Analisis Isi 

 

 Analisis isi merupakan tehnik penelitian untuk membuat inferensi atau instrumen yang 

dapat ditiru, dan kebenaran data dengan memperhatikan konteks penelitiannya. Analisis isi 

berubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi itu sendiri. dalam ilmu komunikasi logika 

dasar yang digunakan adalah setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal 

komunikasinya. Bernard Berelson (1959) merupakan tokoh dibalik analisis isi, Ia 

mendefinisikan analisis isi dengan tehnik penelitian yang objektif, sistematis, dan deskripti 

kuantitatif dari apa yang tampak dalam komunikasi (Eriyanto, 2011). 

Dalam penelitian analisis isi tidak hanya bisa digunakan dengan metode kuantitatif 

namun juga bisa digunakan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Krippendorf ada empat 

macam analisis isi yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisis wacana, analisis 

retorika, analisis isi etnografi, dan analisis percakapan. Analisis iss merupakan penelitian yang 

bersifat pembahasan mendalam dalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis, tercetak, 

tersebar di media massa. Harold D Laswell merupakan pelopor dalam dibalik analisis isi yang 

mana menggunakan kode tehnik symbol codin, yaitu mencatat lambang dan pesan secara 

sistematis kemudian diberikan interpretasi (Sofa, 2008).  

Pernyataan Harold D Laswell terhadap penelitian yaitu memuat satu atau lebih unsur. 

Analisis isi yang bersifat deskriptif yaitu berisi deskripsi isi komunikasi. Dalam praktiknya, 

analisis isi secara deskriptif dilakukan dengan cara melakukan perbandingan. Perbandingan itu 

dapat dilakukan meliputi: 
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a. Perbandingan pesan dokumen yang sama pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini 

analisis dapat membuat kesimpulan mengenai kecenderungan isi komunikasi. 

b. Perbandingan pesan dari sumber yang sama atau tunggal dlam situasi-situasi yang 

berbeda. Biasanya studi ini tentang pengaruh terhadap isi komunikasi itu sendiri. 

c. Perbandingan pesan dari sumber yang sama terhadap penerima yang berbeda. 

Dalam kasus ini biasanya dilakukan tentang pengaruh ciri-ciri penonton terhadap 

isi dan gaya komunikasi. 

Analisis antar pesan dengan perbandingan isi komunikasi pada waktu, situasi atau penonton 

yang berbeda. dalm hal ini studi tentang hubungan dua variabel dalam satu atau sekumpulan 

dokumen. 

 

 

 

 

 


