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BAB II

KOMUNIKASI DAKWAH

A. Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Kata komunikasi dalam bahsa Inggris yaitu communication berasal

dari kata latin coomunicatio, dan bersumber dari kata communis yang

berarti sama-sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna.1

Secara etimologi komunikasi berasal dari bahasa latin komunikasi

berasal dari bahasa latin communis yang berarti ‘membuat kebersamaan’

atau ‘membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih’. Akar kata

communico yang artinya ‘berbagi’. Dalam hal ini yang dibagi adalah

pemahaman bersama melalui pertukaran pesan.2

Adapun pengertian komunikasi menurut istilah terminologi banyak

dikemukakan oleh sarjana-sarjana yang menekuni ilmu komunikasi yaitu:

a) Onong Uchana mengatakan bahwa komunikasi adalah proses

penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepadaorang lain untuk

memberi tahu atau merubah sikap, pendapat atau perilaku, baik

langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media”.3

b) Rogers D. Lawrence Kincaid mendefinisikan komunikasi adalah suatu

proses dimana du orang atau lebih membentuk atau melakukan

1OnongUchana Effendi, Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek (Bandung:

RemajaRosdakarya, 21984), 10
2Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jogjakarta : Ar-Ruz Media, 2010)55
3OnongUchana Effendi, Dinamika Komunikasi (Bandung: RemajaRosdakarya, 2008),

Cet Ke-7, 5
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pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya

akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. 4

c) William J. Seller, memberikan komunikasi yang lebih bersifat

universal. Dia mengatakan bahwa komunikasi adalah proses dengan

mana symbol verbal dan non verbal dikirimkan, diterima dan diberi

arti. 5

d) James A. F Stoner  mengartikan bahwa komunikasi adalah proses

dimana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara

pemindahan pesan. 6

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses

dimana seseorang menyampaikan pesannya, baik dengan lambing bahasa

maupun dengan isyarat, gambar, simbol, gaya, yang antara keduanya

sudah terdapat kesamaan makna, shingga keduanya mengerti apa yang

dikomunikasikan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seseorang yang

berkomunikasi  berarti mengharapakan agar orang lain ikut berpartisipasi

atau bertindak sesuai dengan tujuan, harapan isi pesan disampaikan. Jadi

diantara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi harus memiliki

kesamaan makna atau arti pada lambang-lambang yang digunakan untuk

berkomunikasi, dan harus bersama-sama mengetahui hal yang

dikomunikasikan.

4Changara, Ilmu Komunikasi ( Jakarta: Rajagrafindo Opersada, 1998), 20
5Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi ( Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 4
6H. A. W Widjaja, Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bumi Aksara,

2008),8
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2. Unsur-unsur Komunikasi

Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan, jelas bahwa

komunikasi antara manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang

menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya

komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber,

pesan, media, penerima, dan efek, yang merupakan persyaratan

terjadinya komunikasi. Menurut Joseph de Vito menambahkan lagi

adalah faktor lingkungan dan umpan balik, Unsur-unsur ini bisa juga

disebut komponen atau elemen komunikasiyaitu:

a. Sumber

Sumber adalah pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan

kepada penerima.7 Sumber atau komunikator ketika mengirimkan

pesan tentunya memiliki motif dan tujuan yang seringdisebut motif

komunikasi. Ada yang menyebut pengirim pesan atau komunikator

dengan istilah “pengirim” saja atau disebut juga “sumber”. Sebagaian

pengamat dan ilmuan komunikasi lain ada yang menyebutnya sebagai

encoder. 8

b. Pesan

Pesan adalah pernyataan yang disampaikan pengirim kepada

penerima. Pernyataan bisa dalam bentuk verbal (bahasa tertulis atau

lisan) maupun non verbal (isyarat) yang bisa dimengerti oleh

7Hafied Cangara, Perencanaan Dan Strategi Komunikasi(Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2013),34
8Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, 58
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penerima.9 Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau

melalui media komunikasi. Isinya berupa ilmu pengetahuan, hiburan,

informasi nasihat atau propaganda.10

Pesan seharusnya mempunyai inti pesan atau tema, sebagai

pengarah di dalam usaha mencoba mempengaruhi atau mengubah

sikap dan tingkah laku komunikan. Namun, pesan juga dapat

disampaikan secara panjang lebar, tapi yang perlu diperhatikan dan

diarahkan kepada tujuan akhir dari sikap komunikasi. Dalam bahasa

Inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata massage, contect

atau information.

c. Media

Media merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh

komunikator untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada

komunikan. Media yang dimaksud disini adalah alat yang digunakan

untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat

beberapa pendapat mengenai saluran atau media. 11

Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam

bentuknya, misalnya dalam komunikasi antar pribadi, panca indra

dapat dianggap media komunikasi. Selain indra manusia, ada juga

saluran komunikasi seperti telepon, surat, telegram yang digolongkan

sebagai media komunikasi.

9Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, 58
10Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011),

25
11Ibid.
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d. Komunikan

Penerima atau komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran

pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa disebut berbagai

macam sebutan antara lain khalayak, sasaran, target, adopter dan

komunikan. Dalam bahasa Inggris poenerima bisa disebut dengan

nama receiver, audience atau decoder. 12

Penerima merupakan elemen paling penting dalam proses

komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika

suatu pesan tidak diterima oleh penerima akan menimbulkan berbagai

macam masalah yang sering kali menuntut perubahan apakah pada

sumber, pesan atau saluran. 13

e. Efek

Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang

dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan

seseudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan,

sikap tingkah laku seseorang. Oleh karena itu pengaruh bisa juga

diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan,

sikap, tindakan seseorang sebagai akibat penerima pesan.

Efek merupakan akhir dari komunikas  yaitu sikap dan tingkah

laku seseorang, sesuai atau tidak yang kita inginkan, jika sikap dan

tingkah laku orang lain itu sesuai, maka berarti komunikasi itu

berhasil.

12Cangara, Perencanaan Dan Strategi Komunikasi, 35
13Ibid. 26
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f. Umpan Balik (Feed Back)

Umpan balik adalah respon yang diberikan oleh penerima

terhadap pesan yang dikirimkan oleh pengirim.14Ada yang

beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk

dari pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi sebenarnya

umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan atau media

meski pesan belum sampai pada penerima.

g. Lingkungan

Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang

dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor lain dapat

digolongkan atas empat macam yakni lingkungan fisik, lingkungan

social budaya, lingkungan psikologis dan dimensi waktu.

Menurut Hafied Cangara dalam bukunya Pengantar Ilmu

Komunikasi menjelaskan bahwa :

“lingkungan fisik menunjukkan bahwa suatu proses komunikasi

hanya bias terjadi kalau terdapat rintangan fisik, misalnya

geografis. Komunikasi social menunjukkan factor social budaya,

ekonomi, politik yang bias menjadi kendala terjadinya

lingkungan komunikasi.  Lingkungan psikologis adalah

pertimbangan kejiwaan yang digunakan dalam berkomunikasi.

Sedangkan dimensi waktu menunjukan situasi tepat untuk

14Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna(Jakarta: Kencana, 2011),42
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melakukan kegiatan komunikasi, banyak proses komunikasi

karena pertimbangan waktu. ”15

Jadi dalam proses komunikasi, setiap unsur memiliki peranan

yang sangat penting dalam membangun proses komunikasi. Efektif atau

tidaknya komunikasi tergantung unsur-unsur yang bini, bahkan ketujuh

unsur ini saling bergantung satu sama lainnya. Artinya, tanpa

keikutsertaan satu unsur akan memberi pengaruh pada jalannya

komunikasi.

3. Tujuan Komunikasi

Tujuan utama komunikasi yaitu memindahkan pengertian yang

dimiliki seorang kepada penerima agar dia mempunyai pengertian baru

setelah seseorang memngkomunikasikan sesuatu. Jadi orang yang dan

dan mendengarkan harus mengalihkan pikiran, pendapat dan pandangan

serta tindakan apa yang ingin dikehendaki.

Stanton mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada lima tujuan

komunikasi manusia yaitu:

a. Mempengaruhi orang lain

b. Membangun atau mengelola relasi antar personal

c. Menemukan pebedaan jenis pengetahuan

d. Membantu orang lain

e. Bermain atau bergurau.16

15Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, 22
16 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada, 128
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Kategori lain mnyebutkan bahwa manusia menjalani semua

bentuk komunikais dengan tujuan komunikasi sebagai berikut:

a. Tujuan Utama

1) Mengirimkan pesan

2) Menerima pesan

3) Mengintrpretasi pesan

4) Merespon pesan secara tepat dan jelas

5) Bertukar informasi

b. Pendukung Tujuan Utama

1) Mengoreksi informasi

2) Memberikan kepuasan . 17

4. Jenis-jenis komunikasi

a. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan komunikasi

komunikasi antara individu atau kelompok yang mempergunakan

bahasa sebagai alat perhubungan. Efektif tidaknya suatu kegiatan

komunikasi bergantung dari ketepatan penggunaan kata-kata atau

kalimat dalam mengungkapkan sesuatu. 18

Proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik bila

komunikasi dapat menanfsirkan secara tepat pesan yang disampaikan

oleh komunikator melalui penggunaan bahasa dalam bentuk kata-kata

atau kalimat.

17 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada, 128
18Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga

(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 43
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b. Komuniksi Non Verbal

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan

sejumlah kumpulan dari isyarat, gerak tubuh dan sikap yang

memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain.

5. Hambatan-Hambatan Komunikasi

Manusia sebagai komunikan memiliki kecenderungan untuk acuh

tak acuh, meremehkan sesuatu, salah menafsirkan, atau tidak mampu

mengingat dengan jelas apa yang telah diterimanya dari komunikator.

Gangguan dalam komunikasi adalah hal-hal yang muncul dalam

komunikasi yang menyebabkan komunikasi terhambat, artinya perilaku

yang diharapkan muncul tidak muncul karena terhambatnya pesan yang

disampaikan.

Gangguan dalam komunikasi dapat muncul dalam setiap unsur

dalam komunikasi  yaitu sebagai berikut:

a. Gangguan Teknis

Gangguan teknis  terjadi jika salah satu alat yang digunakan

dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang

di transmisi melalui saluran mengalami kerusakan.

b. Rintangan Kerangka Berpikir

Rintangan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan

adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap

pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini disebabkan karena

latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda.
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c. Gangguan Semantik dan Psikologis

Gangguan sematik adalah gangguan komunikasi yang

disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan

semantik sering terjadi karena :

1) Kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa

asing, sehingga sulit dimengerti khalayak tertentu.

2) Bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga

membingungkan penerima.

3) Latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi

terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. 19

6. Macam-Macam Komunikasi Interpersonal

1) Komunikasi Diadik ( Dyadic Coomunication )

Komunikasi diadik adalah komunikasi antar pribadi yang

berlangsung antara dua orang yakni seorang adalah komunikator yang

menyampaikan pesan dan seorang lagi komunikan yang menerima

pesan.20 Oleh karena itu pelaku komunikasinya dua orang, maka

dialog yang terjadi berlangsung secara intens. Komunikator

memusatkan perhatiaannya kepada diri komunikan seorang itu.

Komunikasi diadik dapat dilakukan dalam tiga bentuk yakni

percakapan, dialog, dan wawancara. Dialog berlangsung dalam

suasana yang bersahabat dan informal. Dialog sifatnya lebih intim

dalam dan lebih personal. Sedangkan wawancara sifatnya lebih serius

19Tommy Suprapto, Pengantar Teori Komunikasi (Yogyakarta: Media Persindo, 2006), 9
20Uchana, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, 62
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yakni adanya pihak yang dominan pada posisi bertanya dan yang

lainnya pada posisi menjawab.21

Komunikasi diadik mencakup segala jenis hubungan antar

pribadi, antara satu orang derngan orang lain, mulai dari hubungan

yang paling singkat, sampai hububngan yang bertahan lam dan

mendalam. Ciri komunikasi diadik ini adalah pihak-pihak yang

terlibat dalam komunikasi berada dalam jarak yang dekat.

Dalam proses komunikasi diadik, sifat hubungan antara dua

orang yang saling berinterraksi dapat dikelompokkan dalam dua

kategori, yakni komunikasi yang bersifat terbuka dan tertutup. Pola

komunikasi dua orang yang bersifat ditandai oleh sikap keterbukaan

diantara keduanya.

Untuk komunikasi diadik yang bersifat tertutup contohnya

adalah interogasi. Interogasi atau pemerikasaan adalah interaksi

seseorang dalam kontrol dimana satu pihak meminta atau bahkan

menuntut informasi dari yang lain, sementara pihak lain justru

berusaha menyimpan informasi yang benar dan memberikan informasi

yang tidak benar untuk mengelabuhi pihak peinterogasi.

Komunikasi diadik dapat bersifat interaksi intim dan longgar.

Interaksi intim ditandai adanya kedekatan hubungan kedua belah

pihak yaitu dengan adanya ikatan emosional yang kuat diantaa

keduanya. Intrraksi yang bersifat longgar dikarenakan yang menjadi

21Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, 33
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ikatan iteraksi itu semata-mata  kebutuhan fungsional tidak ada ikatan

emosional.22

2) Komunikasi Kelompok Kecil ( Small Group Coomunication)

Komunikasi kelompok kecil ialah komunikasi antar pribadi yang

pelakunya terdiri dari tiga orang, yakni seorang komunikator  dan dua

orang komunikan.23 Proses komunikasi ini berlangsungsecara tatap

muka, dimana angota-anggotanya saling berinterkasi satu sama

lainnya.

Komunikasi kelompok kecil oleh banyak kalangan dinilai

sebagai tipe komunikasi antar pribadi karena pertama, anggota-

anggotanya terlibat dalam suatu proses komunikasi yang berlangsung

secara tatap muka. Kedua, pembicaraan berlangsung secara potong-

potong dimana semua peserta bisa bicara  dalam kedudukan  yang

sama, dengan kata lain tidak ada pembicara  tunggal yang

mendominasi situasi. Ketiga, sumber dan penerima sulit diidentifikasi.

Dalam situasi seperti ini semua anggota bisa menjadi sumber atau dan

juga sebagai penerima.24

7. Psikologi Komunikasi

Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan,

meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral

dalam komunikasi. Peristiwa mental adalah apa yang disebut  fisher (

internal mediation of stimuli), sebagai akibat berlangsungnya

22Suranto, Komunikasi Interpersonal ( Yogyakrta: Graha Ilmu, 2011), 18
23 Ibid, 62
24 Ibid.
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komunikasi. Peristiwa behavioral adalah apa yang tampak ketika otang

berkomunikasi. 25

Psikologi komunikasi menggunakan pendekatan yang berbeda

dalam menganalisis peristiwa-pwristiwa komunikasi. Pertama ia

menyingkirkan semua pihak yang memihak  dan semua usaha menilai

secara normatif (mana yang bdernar dan mana yang salah). Ia akan

mencari prinsip-prinsip umum yang akan menjelaskan pendekatan

diatas.

Kedua ketika merumuskan prinsip-prinsip umum, ;psikologi

komunikasi harus menguraikan kejadian menjadi satuan-satuan kecil

untuk diananlisis.  Hal ini ia dapat melihat komunikator dean

menganlisis karakteristiknya sebagai sumber informasi. Ia dapat

meniliti kerangka rujukan yang dipakai kedua belah pihak.

Ketiga psikologi komunikasi berusaha memahami peristiwa

komunikasi dengan menganalisa keadaan internal, suasana batiniah

yang memengaruhi tingkah laku, ahli bahasa pada tata bahasa, tata

kalimat dan makna kalimat, biolog pada komposisi fisik dan organis

manusia, maka psikolog pada perasaan, motif atau cara individu

mendefinisikan situasi yang dihadapinya. 26

Dalam peristiwa komunikasi muncul adanya persepsi dari

masing-masing individu. Persepsi dapat dipahami sebagai pengalaman

tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh

25Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2015), 9
26 Ibid
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dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Secara

umum persepsi personal yang mempengaruhi persepsi. Persepsi

interperseonal besar pengaruh ya bukan hanya pada komunikasi

interpersonal tetapi juga hubungan interpersonal. Kecermatan persepsi

interpersonal dalam meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal

pengalaman, motivasi, kepribadian. Pengalaman tidak selalu lewat

proses belajar formal, pengalaman dapat bertambah melalui rangkaian

peristiwayang pernah dihadapi. Kepribadian pada persepsi

interpersonal, orang mengenakan pada orang lain sifat-sifat yang ada

pada dirinya, yang tidak disenanginya. Sebaliknya orang yang

menerima dirinya apa adanya orang yang tidak dibebani perasaan

bersalah, cenderung menafsirkan orang lebih cermat.27

B. Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Ditinjau dari segi bahasa, maka da’wah dapat berarti memanggil,

mengundang, mengajak, menyeru, mendorong ataupun memohon. Dalam

ilmu tata bahasa Arab kata dakwah merupakan bentuk mashdar. Dari

kata kerja da<a, Yad’u<, Da’watan,  yang berati memanggil, menyeru, atau

mengajak.28

Dalam ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah berbentuk isim masdar.

Kata ini berasal dari fi’il (kata  kerja) “da>a, Yad’u<” artinya memanggil,

27 Rahmat, Psikologi Komunikasi, 89
28 Fathul Barri An-Nabiry, Meneliti Jalan Dakwah(Jakarta : Amzah, 2008), 17
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,mengajak atau menyeru. Jadi dakwah menurut kebahasaan adalah seruan

kepada jalan yang benar. 29

Adapun pengertian dakwah menurut istilah atau terminology

banyak di kemukakan oleh sarjan-sarjana yang menekuni bidang da’wah

yaitu:

a. Menurut Syaikh Muhammad Abduh mengatakan bahwa dakwah

adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran

dalaha fardhu yang diwajibkan setiap muslim.

b. M. Quraish Shihab mengatakan, “ dakwah adalah seruan atau ajakan

kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang

lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun

masyarakat”.30

c. Syekh Ali Mahfuz mengartikan dakwah dengan mengajak manusia

kepada kebaikan dan petunjuk Allah SWT, menyeru mereka kepada

kebiasaan  yang baik dan melarang mereka kebiasaan yang buruk

supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. 31

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan dan

seruan baik  dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku yang dilaksanakan

secara sadar dan berencana dalam usaha memengaruhi orang lain baik

secara individual maupun kelompok agar timbul dalam dirinya suatu

29Khusniati Rofi’ah, Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya Di Mata

Masyarakat(Ponorogo: Stain Press), 22
30An-Nabiry, Meneliti Jalan Dakwah,22
31Ilyas Ismail, Prio Hotmafilsafa,Dakwah Rekayasa Membangun Agama Dan Peradaban

Islam(Jakarta: Kencana, 2011), 28
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kesadaran internal dan sikap serta penghayatan dalam pengamalan ajaran

agama dengan penuh pengertian tanpa paksaan.

Dakwah merupakan sebuah upaya dan kegiatan baik yang

mengandung ajakan atau seruan kepada orang lain  untuk mengetahui,

mengahayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan

sehari-hari, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah yang hendak dicapai oleh kegiatan dakwah.

Adapun tujuan dakwah itu dibagi dua yaitu tujuan jangka panjang dan

jangka pendek. Tujuan jangka panjang yang dimaksud adalah agar

manusia mematuhi ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan

keseharian, sehingga tercipta manusia yang berakhlak mulia dan

tercapainya individu yang baik, keluarga skinah, harmonis komunitas

yang tangguh dan pada akhirnya akan membentuk bangsa yang sejahtera

dan maju.Secara umum tujuan dakwah dalam konteks komunikasi

adalah:

a. Memberitahukan (informatif). Ditujukan untuk menambah

opengetahuan mendengar. Komunikasi diharapkan memperoleh

penjelasan menaruh minat danmemiliki pengertian tentang persoalan

yang dibicarakan

b. Mempengaruhi (persuasif). Ditujukan agar orang mempercayai

sesuatu, melakukannya, atau terbakar semangat dan antusiasmenya.

Keyakinan, tindakan dan sem,angat adalah bentuk yang diharapkan.
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c. Menghibur (rekreatif). Bahasa yang disampaikan enteng, segar dan

mudah dicerna. Diperlukan otak nyang baik untuk membuat humor

yang baik. Perhatian, kesenangan dan humor adalah pendengar yang

diharapkan disini.

Sedangkan secara khusus, tujuan dakwah itu dapat dibedakan jadi

beberapa segi yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi mitra dakwah:

1) Tujuan perseorangan yaitu terbentuknya pribadi muslim dengan

iman yang kuat, berperilaku sesuai hukum-hukum Allah Swt. dan

berakhlakul karimah.

2) Tujuan untuk keluarga yaitub terbentuknya keluarga bahagia,

penuh ketentraman, dan cinta kasih antara anggota keluarga.

3) Tujuan untuk masyarakat  yaitu terbentuknya masyarakat sejahtera

penuh dengan suasana keislaman.

4) Tujuan untyuk umat manusia yaitu terbentuknya masyarakat dunia

yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan dengan tegaknya

keadilan, ;persamaan hak dan kewajiba, tidak adanya diskriminasi

dan eksploitasi dan saling tolong menolong.

b. Dari segi pesan:

1) Tujuan akidah yaitu tertanamnya akidah yang mantap

disetiap hati manusia sehungga keyakinan tentang ajaran-

ajaran Islam  tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan.
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2) Tujuan hukum yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur

dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat tercela. 32

Dari pembahasan diatas maka secara keseluruhan baik tujuan

umum maupun khusus tujuan dakwah adalah:

a. Mengajak orang-orang Islam untuk memeluk agama Islam ( meng-

Islamkan orang-orang non muslim) firman Allah QS. Ali Imran 20;

Artinya : Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran

Islam), maka katakanlah “ Aku kepada Allah dan demikian

orang-orang yang mengikutiku”. Dan  katakanlah kepada

orang-orang yang telah diberi al kitab dan kepada iorang-

orang yang ummi: “ apakah kamu mau masuk Islam” jika

mereka masuk Islam sesungguhnya mereka telah mendapat

petunjuk, jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu

hanyalah menyamapaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha

Ali Melihat akan hamba-hamba-Nya. QS Ali Imran: 20

b. Mengislamkan orang Islam artinya meningkatkan kualitas iman,

Islam, dan ihsan kaum muslimin sehingga mereka menjadi orang-

orang yang mengamalkan Islam secara keseluruhan. Firman Allah QS.

al-Baqarah: 208;

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam

Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut

langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh

yang nyata bagimu. QS. al-Baqarah 208

32 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 40
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c. Menyebarkan kebaikan dan mencegah timbulnya dan tersebarnya

bentuk-bentuk kemaksiatan yang akan menghancurkan sendi-sendi

kehidupan individu dan masyarakat sehingga menjadi masyarakat

yang tenteram dengan penuh keridhaan Allah.

d. Membentuk individu dan masyarakat yang menjadi Islam sebagai

pegangan hidup dalam segala segi kehidupan baik politik, ekonomi,

sosial dan budaya. 33

3. Metode Dakwah

Metode berasal dari bahasa Yunani methodos, yang merupakan

gabungan dari kata meta dan hodos. Meta berarti melalui, mengikuti,

atau sesudah, sedangakan hodos berarti jalan, arah atau cara. Jadi metode

bisa diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang ditempuh. 34

Sumber yang lain menyebutkan metode berasal dari Jerman

methodica artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Arab disebut

tha<riq artinya jalan.35 Apabila di artikan secara bebas metode adalah cara

yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu

maksud.

Menurut istilah metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang

dilakukan oleh seorang da’i kepada mad’u>untuk mencapai suatu tujuan

atas dasar hikamh dan kasih sayang. Hal ini mengandung arti bahwa

33Ali Aziz, Ilmu Dakwah ( Jakarta: Prenada Media, 2004), 69
34An-Nabiry, Meneliti Jalan Dakwah,238
35M. Munir, Metode Dakwah( Jakarta: Prenada Media, 2003), 7
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pendekatan dakwah bertumpu pada satu pandangan human oriented

menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia.36

Adapun tujuannya diadakan metode dakwah adalah untuk

memberikan kemudahan keserasian, baik bagi pembawa dakwah itu

sendiri maupun bagi penerimanya. Pengalaman mengatakan bahwa

metode dakwah yang kurang tepat seringkali mengakibatkan gagalnya

aktivitas dakwah. Adapun metode dakwah  yang akurat untuk diterapkan

dalam berdakwah telah tertuang  dalam Qs. An-Nahl (16) ayat 125 yang

artinya sebagai berikut :

            
        )  (

“serulah  (manusia) kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan

pelajran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapapun

yang tersesat dari jalanNya dan dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk . ”

Dari redaksi ayat diatas, terdapat 3 (tiga) kerangka dasar tentang

metode dakwah, yang dapat dipilih salah satunya atau semuanya.

Kerangka dasar itu adalah sebagai berikut.

a. Da’wah Bi al-Hikmah

Kata “hikmah” dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 20 kali

baik dalam bentuk nakiroh maupun ma’rifat. Bentuk masdarnya

adalah hukman yang di artikan secara makna aslinya adalah

mencegah. Jika dikaitkan dengan hukum berarti mencegah kezaliman,

36 M. Munir, Metode Dakwah, 8
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dan jika di kaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal

yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah.37

Said Bin Ali Bin Wakif Al–Qahthani memberikan perincian

tentang pengertian hikmah, yang dituangkannya dalam kitab al

hikmah wa fid da’wah ilallah ta’ala>antara lain: 38

1) Al-Hikmah menurut bahasa (lughawi>) berarti adil, ilmu, sabar,

kenabian, al-Qur’an dan injil. Ia juga berarti

memperbaiki(membuat sesuatu menjadi baik dan sesuai), dan

terhindar dari kerusakan. Juga dapat diartikan sebagai ungkapan

untuk mengetahui sesuatu yang utama dengan ilmu yang utama

pula. Atau berarti al-haq (kebenaran) yang dapat didapat melalui

ilmu dan akal, serta pengetahuan atau ma’rifat.

2) Al-hikmah menurut istilah ( shar’i), terjadi perbedaan penafsiran

diantara para ulama, antara lain:

a) Valid(tepat) dalam perkataan dan perbuatan

b) Mengetahui yang benar dan mengamalkannya, jadi terdapat

unsur ilmu dan amalannya.

c) Wara’ dalam agama Allah

d) Meletakkan bsesuatu pada tempatnya

e) Menjawab dengan tegas dan tepat segala permasalahhnya yang

diajukan kepadanya.

M. abduh berpendapat bahwa:

37M. Munir, Metode Dakwah, 7
38An-Nabiry, Meneliti Jalan Dakwah,238
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“ Hikmah adalah mengetahui rahasia dan faedah di

dalam tiap-tiap hal. Hikmah juga digunakan dalam arti

ucapan yang sedikit lafazh akan tetapi banyak makna

ataupun diartikan meletakkan sesuatu pada tempat

semestinya. 39

Hikmah dapat dipahami sebagai kemampuan dan ketepatan da’i

dalam memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi

objektif mad’u. Kata hikmah bdisini mengandung tiga unsur pokok

yaitu 40:

(1) Unsur ilmu yaitu ilmu yang shalih yang dapat memisahakan

anatar yang haq dan yang ba<t{il.

(2) Unsur jiwa yaitu menyatunya ilmu tersebut kedalam jiwa sang

ahli hikmah, sehingga mendarah daginglah ia dengan sendirinya.

(3) Unsur amal perbuatan yaitu ilmu pengetahuan yang menyatu

kedalam jiwanya itu mampu memotivasi dirinya untuk berbuat

kebajikan.

Hikmah merupakan pokok awal yang harus dimiliki seorang

da’i dalam berdakwah. Karena dengan hikmah ini akan berakhir

kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam menerapakan langkah-langkah

dakwah, baik secara metodologis maupun praktis. Oleh karena itu,

hikmah yang memiliki multidefinisi mengandung arti dan makna yang

berbeda.

39M. Munir, Metode Dakwah, 7
40An-Nabiry, Meneliti Jalan Dakwah, 240
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Qs. An-Nahl [16]: 125 menyebut tiga metode dakwah yang

intinya adalah menyesuaikan materi dan cara berdakwah dengan

sasaran dakwah; terhadap cendekiawan dengan hikmah, orang awam

dengan mawidhah yakni member nasihat dan perumpamaan yang

menyentuh jiwa  sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang

sederhana. Sedang ahl al-Kitab dan penganut agama lain yang

diperintahkan adalah jidal diskusi dengan cara yang baik, yaitu dengan

logika retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.41

Dengan demikian, makada’wah bi al-hikmah ini bisa diartikan

sebagai kemampuan seorang da’i dalam melaksanakan tugas

dakwahnya, yang menyajikannya dengan berbagai strategi dan

pendekatan jitu, efektif dan efisien karena keluasan pengetahuan dan

banyaknya pengalaman tentang lika-liku dakwah.

b. Da’wah Bi Mawidhah al-Hasanah

Mawidhah al-Hasanah apabila diterjemahkan kedalam bahasa

Indionesia, secara gamblang dapat diartikan “ pelajaran yang baik”.

Kata mawidhaah adalah perubahan kata  dari akar kata dasar wa’az

artinya  memberi nasihat, memberi peringatan kepada seseorang yang

bisa membawanya tobat kepada Allah. Kata wa’adha dengan segala

bentuknya terulang dalam al-Qur’an sebanyak 25 kali, dalam bentuk

41 M. Qurais Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 193
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mawidhat 9 kali, yang terdapat dalam beberapa ayat diberbagai

surah.42

Secara bahasa, Mawidhah al Hasanah terdiri dari dua kata,

Mawidhah dan Hasanah berasal dari kata wa’adza>-yaidzu>-wa’dhan-

i’dhatan yang berarti; nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan,

sementaraHasanah merupakan kebalikan dari sayyia’ah yang artinya

kebaikan lawannya kejelekan .43

Adapun pengertian secara istilah ada beberapa pendapat antara

lain:

1) Sayid Qutub mengemukakan Mawidhah al-Hasanah adalah

sesuatu yang masuk ke dalam hati yang lembut dan orang

mendapat pelajaran itu merasakan dapat peringatan halus yang

mendalam. 44

2) Imam Abdullah Bin Ahmad An-Nasafi Mawidhah al-Hasanah

adalah perkataan yang baik yang tidak tersembunyi bagi mereka,

bahwa egkau memberikan nasihatt dan menghendaki manfaat

kepada mereka atau dengan al-Qur’an.45

3) Thaba’thabai mengartikan Mawidhah al-Hasanah adalah suatu

penjelasan yang dapat melunakkan jiwa dan melembutkan hati.46

Mawidhah al-Hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang

mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah,

42Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2004),129
43M. Munir, Metode Dakwah, 7
44Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah,129
45Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011),252
46Ibid, 129
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berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif (wasiat)  yang bisa

dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamtan

dunia dan akhirat.

Dari beberapa definisi diatas, Mawidhah al-Hasanah tersebut

bisa diklasifikasikan dealam beberapa bentuk:

a) Nasihat atau petuah

b) Bimbingan (pendidikan)

c) Kisah-kisah

d) Kabar gembira dan peringatan( al bashir dan al- nazi>r)

e) Wasiat ( pesan-pesan)47

Mawidhahal-hasanah dapat di artikan berdakwah dengan

memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam

dengan rasa kasih sayang, sehingga nasihah dan ajaran Islam yang

disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka.

Pendekatan dakwah melalui Mawidhah al-Hasanah dilakukan

dengan perintah dan larangan disertai unsur motivasi dan anacaman

yang diutarakan lewat perkataan yang dapat melembutkan hati,

menggugah jiwa, dan mencairkan segala bentuk kebekuan hati, serta

bdapat menguatkan iman dan petunjuk yang mencerahkan.

Pendekatan dakwah ini secara praktikal terdiri dari dua bentuk,

pengajaran dan pembinaan. 48 Dalam bentuk pengajaran ini dengan

47M. Munir, Metode Dakwah, 7
48Ismail, Hotman, Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agam Dan Peradaban Islam,

204
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menjelaskan keyakinan tauhid disertai pengamalan implikasinya dari

hukum syariat yang liam wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah

dengan penekanan tertentusesuai dengan kondisi mad’u dan

memperingatkan mad’u dari bersikap gemampang terhadap salah

satunya.

Pendekatan melalui pembinaan yaitu dilakukan dengan

penanaman moral, dan etika, seperti kesabaran, keberanian,

menempati janji, welas asih, hingga kehormatan diri serta menjelaskan

efek dan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat, disamping

menjauhkan mereka dari perangai-perangai tercela yang dapat

menghancurkan kehidupan.

Kata-kata yang masuk kedalam kalbu dengan penuh kasih

sayang dan kedalam perasaan dengan penuh kelembutan, sebab

dengan kelemah-lembutan dalam menasihati seringkali meluluhkan

hati yang kersa dan menjinakkan hati yang liar, ia lebih mudah

melahirkan kebaikan daripada larangan dan ancaman.

Mawidhah al-Hasanah yang disampaikan dengan lemah lembut

dan penuh pancaran kasih sayang akan menyisakan kebahagiaan pada

diri umat manusia. Ia akan menuntun mereka kejalan yang haq,

memberi pelajaran yang baik dan bermanfaat, memberi nasihat dan

mengingatkan orang lain dengan bahasa yang baik dan penuh

kelembutan.
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c. Da’wah Bi al-Muja>dalah

Dari segi etimologi (bahasa) lafazh mujadalah berarti terambil

dari kata “jadala>” yang bermakna memintal, melilit. Apabila

ditambahkan Alif pada huruf jim yang mengikuti wazan fa’la>, “

jadala>”dapat bermakna berdebat dan mujadalah artinya perdebatan. 49

Kata “jadala>” dapat bermakna menarik tali dan mengikatnnya

guna menguatkan sesuatu. Orang yang berdebat bagaikan menarik

dengan ucapan  untuk meyakinkan lawannya dengan menguatkan

pendapatnya melalui argumentasi  yang disampaikan. 50

Dari segi terminologi (istilah) terdapat beberapa pengertian al-

mujadalah (al-Hiwa>r) berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan

oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang

mengharuskan lainnya permusuhan antara keduanya.  Sedangakn

menurut Sayyid Muhammad Thanthawi ialah suatu upaya yang

bertujuan untuk mengalahkan pendapat lawan dengan cara menyajikan

argumentasi dan bukti yang kuat. 51 Menurut tafsir an-Nasafi kata ini

mengandung arti:

“Berbantahaan baik yaitu dengan jalan sebaik-baiknya

dalam bermujadalah, antara lain dengan perkataan yang

lunak, lemah lembut, tidak dengan ucapan yang kasar atau

dengan menggunakan suatu (perkataan) yang bisa

menyadarkan hati membnagunkan jiwa dan menerangi akal

pikiran, ini, ini merupakn penolakan  bagi otrang yang

enggan melakukan perdebatan dalam agama.52”

49Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, 253
50M. Munir, Metode Dakwah, 18
51 Ibid.
52 Ibid.
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Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwaDa’wah

Bi al-Muja>dalah merupakan berdakwah dengan cara bertukar pikiran

dan membantah dengan cara sebaik-baiknya dengan tidak memberikan

tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjalankan yang menjadi

sasaran dakwah.

Dakwah dengan metodeBi al-Muja>dalahini tidak melahirkan

permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang

diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat.

Antara satu dengan yang lainnya saling menghargai dan menghormati

pendapat keduanya berpegang pada kebenaran dan mengakui

kebenaran pihak lain.

4. Pesan Dakwah

Materi dakwah adalah pesan (message) yang dibawakan oleh

subyek dakwah untuk diberikan/ disampaikan kepada obyek

dakwah.53Materi dakwah yang biasa disebut juga idiologi dfakwah ialah

ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari al-Qur’an dan al –Sunnah.

Dalam hal ini sudah jelas yang menjadi materi dakwah adalah

ajaran Islam itu sendiri. Berpijak pada hal diatas, maka da’i sebagai

subyek (pelaku dakwah) perlu mempersiapkan materi dakwahnya dengan

mendalami isi kandungan al-Qur’an yang mencakup ibadah, aqidah,

syari’ah dan muamalah yang meliputi seluruh aspek kehidupan dunia ini

baik berkaitan dengna kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

53Rofi’ah, Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya Di Mata Masyarakat, 26
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Ajaran Islam yang akan dijadikan materi dakwah itu pada garis

besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:54

a. Aqidah yang meliputi:

1) Iman kepada Allah

2) Iman kepada Malaikat-Nya

3) Iman kepada Kitab-kitab-Nya

4) Iman kepada Rasul-rasul-Nya

5) Iman kepada hari akhir

6) Iman kepada qadha-qadhar

b. Syari’ah

1) Ibadah :

a) T~aharah

b) Sholat

c) Zakat

d) Saum

e) Haji

2) Muamalah

a) Hukum Perdata

(1) Hukum Niaga

(2) Hukum Nikah

(3) Hukum Warisan

(4) Dan lain sebagainya

54Ali Aziz, Ilmu Dakwah, 94
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b) Hukum Publik

(1) Hukum Pidana

(2) Hukum Negara

(3) Hukum Perang dan Damai

(4) Dan lain-lain

c. Akhlaq yaitu meliputi :

(1) Akhlak terhadap Allah

(2) Akhlak terhadap makhluk yang meliputi: Akhlak terhadap

manusia yaitu diri sendiri, tetangga, masyarakat lainnya. Akhlak

terhadap bukan manusia yaitu flora, fauna, dan lain sebagainya

Sedangkan Ali Yafie menyebutkan bahwa pesan materi dakwah itu

terbagi menjadi lima pokok meliputi55:

a. Masalah Kehidupan

Kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada manusia

merupakan modal dasar yang harus dipergunakan secermat mungkin.

Dakwah memperkenalkan dua jenis kehidupan, yaitu kehidupan di

bumi yang sangat terbatas ruang dan waktu dan kehidupan yang

terbatas dan kekal abadi sifatnya.

b. Masalah manusia

Bahwa manusia adalah makhluk “ muhtaram” hidupnya harus

dilindungi secara penuh. Kemuliaan pada manusia menenmpatkan

pada dua status:

55Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah (Bandung Remaja Rosdakarya, 2010), 102
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1) Ma’su>m yakni mempunyai hak hidup, hak memiliki, hak

berketurunan, hak berpikir sehat, dan hak menganut keyakinan

yang imani.

2) Mukhalla>f yaitu diberi kehormatan untuk mengembang taklif

atau penegasan Allah yang mencakup pengenalan yang benar

dan oengabdian yang tulus kepada Allah, pemeliharaan dan

pengmbangan dirinya dalam perilaku dan perangai yang luhur,

memlihara hubungan baik, damai dan rukun dengan

lingkungannya.

c. Masalah Harta Benda

Pesan dakwah dalam bentuk ini lebih pada penggunaan harta

benda untuk kehidupan manusia dan kemaslahatan ummah.Ada hak

tertentu yang harus diberikan kepada orang yang berhak untuk

menerimanya.

d. Masalah Ilmu Pengetahuan

Dakwah Islam sangat mengutamakan pentingnya

pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan yang berupa ilmu

pengetahuan disampaikan melalui tiga jalur diantaranya adalah

mengenal tulisan dan membaca, penalaran, dalam penelitian dan

rahasia-rahasia alam dan  penggambaran di bumi.

e. Masalah akidah

Akidah dalam pesan utama dakwah memiliki ciri-ciri yang

membedakan dengan kepercayaan lain yaitu:
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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 iman dan islam atau antara iman dan amal

perbuatan.


