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ABSTRAK 

 

Siti Oktriyani, 2018. Strategi Komunikasi Dakwah Kyai Imam Suyono di Pondok 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Kecamatan Siman Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Drs. H. Agus Romdlon Saputra, M.HI 

 

Kata Kunci : Strategi, Komunikasi, Dakwah, dan Pesantren 

 Dakwah merupakan salah satu bagian terpenting dalam Islam. Dakwah 

adalah menyeru kepada umat manusia untuk menuju kepada jalan kebaikan, 

memerintahkan yang ma‟ruf dan mencegah yang munkar dalam rangka 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat yang berlandaskan 

Al-Qur‟an dan As-Sunah. Dalam komunikasi dakwah seorang da‟i yang bertindak 

sebagai komunikator memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan 

penyampaian pesan dakwah. Seorang da‟i perlu mempunyai metode atau sarana 

dakwah yang efektif, sehingga ia dapat menyampaikan dakwahnya secara bijak. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data 

dari lapangan atau mengikuti, menyaksikan aktifitas dakwah yang dilakukan Kyai 

Imam Suyono. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik: 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Melalui teknik tersebut peneliti 

menganalisis data-data yang diperlukan. 

 Untuk mengetahui strategi komunikasi dakwah yang disampaikan dalam 

penyampaian ceramah Kyai Imam Suyono, peneliti membatasi skripsi ini pada 

dua poin rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana Gagasan Strategi Komunikasi 

Dakwah Kyai Imam Suyono di Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Kecamatan 

Siman Ponorogo? 2. Bagaimana Strategi Komunikasi Dakwah yang dilaksanakan 

Kyai Imam Suyono di Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Kecamatan siman 

Ponorogo? 

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data tentang gagasan dan strategi 

komunikasi dakwah Kyai Imam Suyono di Pondok Pesantren Al-Barokah.  

Dari hasil penelitian itu ditemukan dapat disimpulkan bahwa gagasan yang 

digunakan KyaiIimam Suyono sebelum berdakwah  harus menduduki posisi yang 

sangat penting karena dengan adanya tujuan dakwah yang kita inginkan bisa 

terlaksana dengan baik, dan  strategi yang digunakan Kyai Imam Suyono bersifat 

persuasif karena dalam mengisi ceramah di acara-acara masyarakat beliau juga 

sering mengajak untuk rajin melaksanakan ibadah yang baik.  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan da‟i bisa memahami dan bisa 

mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menyampaikan dakwah yang sering 

terjadi dan yang kurang diperhatikan, sehingga dalam menyampaikan dapat 

berjalan dengan lancar dan semoga dapat diterima oleh audien dan dapat 

diamalkan sebagaimana mestinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang berisi dengan petunjuk-petunjuk manusia 

secara individual menjadi manusia yang baik, beradap dan berkualitas, selalu 

berbuat baik, sehingga mampu membangun sebuah peradapan yang maju, 

suatu tatanan kehidupan yang manusiawi dalam arti kehidupan yang 

manusiawi dalam arti kehidupan yang adil, maju bebas dari berbagai ancaman 

penindasan, dan berbagai kekhwatiran. Islam juga menyakinkan umat manusia 

tentang kebenaran dan menyeru agar menjadi penganutnya.
1
 

Pada hakikatnya dakwah adalah menyeru kepada umat manusia untuk 

menuju kepada jalan kebaikan, memerintahkan yang ma‟ruf dan mencegah 

yang munkar dalam rangka memperoleh kebahagiaan di dunia dan 

kesejahteraan di akhirat yang berlandaskan Al-Qur‟an dan As-sunah. Jika 

diteliti dari segi bahasa (etimologi), maka dakwah dapat berarti memanggil, 

mengundang, mengajak, menyeru, mendorong atau pun memohon, dalam ilmu 

tata bahasa arab, kata dakwah merupakan bentuk masdar dari kata kerja da’a> 

yad’u> da’watan yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak.
2
 

 Dakwah agama yang selalu mendorong pemeluknya  untuk senantiasa 

aktif melakukan kegiatan dakwah, bahkan maju mundurnya umat islam sangat 

                                                 
1
 Khusniati Rofiah, Dakwah Jamaah Tabligh &  Eksistensinya di Mata Masyarakat 

(Ponorogo: Stain Press Ponorogo, 2010). 1 
2
 Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah (Jakarta: Amzah, 2017). 25 
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bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukan. 

Dengan kata lain dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam 

kemajuan agama Islam. 

Rusidy Hamka, dakwah merupakan kegiatan penyampaian petunjuk 

Allah kepada seseorang atau sekelompok masyarakat, agar terjadi perubahan 

pengertian, pandangan hudup dan keyakinan, perbuatan sikap, tingkah laku 

maupun tata nilainya yang pada gilirannya akan mengubah tatanan 

kemasyarakatan dalam proses yang dinamik. 

Menurut pendapat Thoha Yahya Omar, dakwah ialah mengajak 

manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan 

perintah tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
3
 

Di dalam ilmu dakwah ada yang disebut subjek dakwah yaitu ulama 

da‟i atau mubaligh. Tugas mereka adalah menyampaikan materi dakwah 

dengan cara dan keunikan-keunikan yang mereka miliki. Salah satu 

pendakwah lokal yang masih exsis saat ini adalah Kyai Imam Suyono, 

walaupun beliau hanya berdakwah di lokal, umumnya di Ponorogo dan 

khususnya di Pondok Pesantren Al-Barokah. 

 Kyai Imam Suyono sebagai seorang pengasuh dan juga pimpinan 

majelis manaqib Syeikh Abdul Qodir Al-Jailani menjadi teladan yang sangat 

disenangi oleh seluruh santrinya. Beliau tidak perlu menggunakan kekerasan 

untuk mendisiplikan para santri. Dengan tutur kata yang bijak dan penuh 

kewibawaan, beliau mencoba menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya 

                                                 
       

3
Rafi‟udin dan  Maman Abdul Djalie, Prinsip dan Strategi  Dakwah Bandung:   CV 

Pustaka Setia, 1997. 11-12 
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berprilaku. Kyai juga memiliki keaktifan yang tercermin dalam sikapnya yang 

selalu merespon dan menyejukkan  dalam berbagai persoalan. Kyai Imam 

Suyono ini memiliki kemampuan untuk mendialogkan prinsip-prinsip ajaran 

Islam dengan realitas kehidupan sehari-hari. Kyai selalu memberikan solusi 

alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. 

Karakteristik seperti ini yang menjadikan kyai dekat dengan 

masyarakat, bahkan menjadi bagian internal dari mereka. Mesti sering berbaur 

dengan masyarakat, Kyai tetap bisa menjaga jarak. Pada satu sisi mampu 

memegang teguh prinsip Islam, pada sisi yang lain Kyai terbuka menerima 

masyarakat dengan berbagai persoalan yang mereka ajukan. Masyarakat juga 

rindu dan dekat dengan sosok kyai. Karena Kyai adalah tempat bertanya, 

mengadu, dan berkeluh kesah. Kyai lebih baik mendengarkan dari pada 

mendominasi pembicaraan. Masyarakat merasakan kesejukan Ilahiyah saat 

berada di dekat Kyai. 

Begitu juga dengan adanya Pondok Pesantren Al-Barokah ini secara 

historis Pondok Pesantren Al-Barokah berawal dari pengajian rutin yang 

diadakan oleh Kyai Imam Suyono dan teman-teman santri, yang saat itu masih 

mengaji sekaligus mondok kepada seorang Kyai yang terkenal alimnya saat 

itu, yaitu KH Magfur Hasbulloh Pengasuh Pondok Pesanten Darul Hitam Kota 

Lama, yang biasa dilaksanakan pada tiap malam Rabu, dan Senin, yang 

dihadiri oleh bapak-bapak. Dan juga pengajian yang khusus diikuti oleh 

jamaah ibu-ibu, berangkat dari nasehat dan arahan dari Kyai Imam Suyono 

mendirikan Pondok Al-Barokah. Sesuai namanya dengan Al-Barokah. 
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Kyai Imam Suyono sering di panggil abah Yono itu mempunyai 

keinginan agar apa yang beliau perjuangkan selama ini demi tegaknya agama 

Allah menjadikan Pondok tersebut sebagai aset untuk dunia dan akhiratnya, 

baik bagi para santri maupun orang tua santri pesantren-pesantren yang pernah 

digunakan untuk tholabul ilmi. 

Dalam kesehariannya santri di Pondok Pesantren Al-Barokah 

disibukkan dengan berbagai kegiatan yang terbagi menjadi empat jenis 

meliputi kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, dan kegiatan 

tahunan. Untuk kegiatan harian meliputi ngaji subuh, shalat dhuha, mengaji 

sorogan Al-Qur‟an, dan diniyah, kegiatan mingguan santri diantaranya 

Dzibaiyah yang dilaksanakan santri putri, dan shalat hajat serta Dzikrul 

ghofilin yang diikuti seluruh santri mukim.  

Untuk kegiatan bulanan meliputi manaqib dan sima‟an Al-Qur‟an 

selain diikuti oleh seluruh santri juga diikuti jamaah dari kalangan masyarakat. 

Sedangkan kegiatan tahunannya yaitu ziarah makam Ponorogo, ziarah wali, 

haflah akhirussanah, dan manaqib qubro selain menjadi kegiatan wajib santri, 

juga menjadi kegiatan rutinan dikalangan masyarakat.  

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan sebuah 

penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul: STRATEGI KOMUNIKASI 

DAKWAH KYAI IMAM SUYONO DI PONDOK PESANTREN AL-

BAROKAH MANGUNSUMAN KECAMATAN SIMAN PONOROGO. 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, penulis akan 

spesifikasikan ke dalam beberapa sub pertanyaan dibawah ini: 

1. Bagaimana Gagasan Strategi Komunikasi Dakwah Kyai Imam Suyono di 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Kecamatan Siman Ponorogo? 

2. Bagaimana Strategi Komunikasi Dakwah yang  dilaksanakan Kyai Imam 

Suyono di Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Kecamatan Siman 

Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Gagasan Strategi Komunikasi Dakwah yang digunakan 

Kyai Imam Suyono  di Pesantren Al-Barokah Mangunsuman kecamatan 

Siman Ponorogo. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Komunikasi Dakwah Kyai Imam 

Suyono di  Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Kecamatan Siman 

Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian yang akan dilakukan nanti akan 

memberikan manfaat yang jelas. Secara khusus, dalam penelitian ini penulis 

harap mendapatkan wacana keilmuan baru dalam bidang dakwah dan bisa 

dikembangkan sebagai kajian baru oleh peneliti selanjutnya. Secara umum, 
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hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam berdakwah sesuai 

dengan ajaran Islam. 

1. Secara Teoritis  

Hasil menelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi suri teladan di masa 

depan. Khususnya dibidang ilmu dakwah yang berkaitan dengan strategi 

komunikasi dakwah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk 

memperbaiki strategi komunikasi dakwah yang telah ada supaya 

menjadi lebih baik dan sebagai sumber ilmu pengetahuan di bidang 

ilmu dakwah dan retorika. 

b. Bagi pendakwah, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat 

memberikan konstribusi secara tertulis, bagi da’i> atau pun calon da’i> 

dalam pengembangan kualitas keilmuan dakwah. 

c. Bagi peneliti, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam 

bidang retorika dan strategi komunikasi dakwah. 

 

E. Telaah Pustaka  

                  Telaah pustaka berfungsi sebagai gambaran peneliti dalam menyusun 

skripsi ini, dan untuk membuktikan bahwa peneliti ini belum pernah di 

lakukan oleh penelitian sebelumnya. Untuk melengkapi kajian penelitian ini, 

penulis mengambil beberapa referensi yang berkaitan untuk menambah 
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wawasan penelitian. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan 

dengan strategi dakwah ini, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi 

pelengkap dalam penelitian-penelitian tersebut diantaranya:  

Skripsi pertama yang di lakukan oleh  Ahmad Arif Khakim yang 

berjudul Retorika Dakwah Ust.Y. Siauw (Studi pada Program Acara 

Pengajian Inspirasi Iman di TVRI). 
4
 

Hasil penelitian ini adalah pada aplikasi penggunaan retorika dapat di 

ambil kesimpulan sebagai berikut, hampir semua ceramah Ust. Felix. Y. 

Siauw memiliki kesatuan pesan. Akan tetapi ada beberapa ceramah yang 

dalam penguraiannya ada hal-hal yang kurang diperhatikan oleh Ust. Felix. Y. 

Siauw yaitu terlalu melebarnya pemaparan-pemaparan dengan penjelasan serta 

bukti-bukti serta cerita sehingga gagasan utamanya kabur.  

Skripsi Ahmad Arif Khakim yang berjudul Retorika Dakwah Uts. 

Felix. Y Siauw  (studi pada program  acara pengajian inspiratif iman di 

TVRI). Memiliki perbedaan dengan milik penulis, yaitu lebih menjelaskan 

tentang strategi komunikasi dakwah yang digunakan Kyai Imam Suyono yang 

gunanya untuk memudahkan dan keserasiaanya, baik bagi pembawa dakwah 

itu sendiri maupun bagi penerima dakwah, dengan metode yang tepat, dengan 

gaya penyampaian yang baik, ditambah dengan aksi retorika yang baik, maka 

respon yang dapat pun cukup memuaskan.  

Penelitian kedua yang terkait strategi dakwah diantaranya yaitu  tulisan 

Eka Rahayuningsih, Tindak Tutur Referensif Dalam Ceramah KH Anwar 

                                                 
4
Ahmad Arif Khakim, Retorika Dakwah Ust. Felix Y. Siauw (Study Pada Program Acara 

Pengajian Inspirasi Iman Di TVRI), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2014), 85 
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Zahid. dalam tulisannya tersebut Eka Rahayuningsih yaitu tindak tutur 

representatif menjelaskan, menyatakan sesuatu membanggakan, menyarankan, 

mengeluh, melaporkan, dan menunjukkan, yang isinya mencakup tentang 

akhlak manusia, kewajiban manusia, hak hidup manusia, amal kebaikan, 

kekuasaan tuhan, penghargaan, kebanggaan, ketaqwaan, kepada tuhan, 

kedudukan manusia, dan tidak berdayaan manusia.
5
 

Penelitian ketiga oleh Wahid Abdilah dapat disimpulkan bahwa usaha 

dari pimpinan dalam menegakan kedisiplinan ibadah adalah dengan kewajiban 

shalat fardlu berjama‟ah dan juga shalat-shalat sunah. Sedangkan faktor 

pendukung dalam upaya penegakan kedisiplinan ibadah yakni adanya 

keteladanan Kyai dan tempat ibadah yang nyaman dan dekat asrama. Faktor 

penghambatnya yaitu adanya faktor intern dan ekstern. Adapun uhasa-usaha 

dari pimpinan dalam penegakan kedisiplinan ibadah shalat adalah dengan 

absensi shalat berjama‟ah dan hukuman berupa benda.
6
 

 

F. Metode penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga 

peneliti akan menjabarkan dan mendeskripsikan hasil temuan (data) 

dengan menggunakan kata-kata dengan melihat lokasi penelitian. 

                                                 
5
Eka Rahayu Ningsih, Tindak Tutur Referensif Dalam Ceramah Kh Anwar Zahid      

(Skripsi: Universitas Jember, 2013), Vii. 
6
Wahid Abdillah, Upaya Penegaan Kedisiplinan Ibadah Sholat Pada Santri PP. KH. 

Syamsudin    Ponorogo Tahun Ajaran 2009-2010 (Ponorogo:2010), 4. 
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          Penelitian ini termasuk field research (penelitian lapangan). 

Artinya akan dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah di 

lapangan sehingga peneliti akan berperan langsung dalam lapangan. 

Dalam hal ini peneliti akan mencari dan menggali informasi 

tentang skripsi Strategi Komunikasi Dakwah Kyai Imam Suyono. 

Dengan cara bertemu langsung dan melakukan wawancara dengan 

orang-orang yang terkait dengan kegiatan dakwah Kyai Imam Suyono. 

Orang-orang tersebut diantaranya  tuan rumah dan santrinya. 

2. Lokasi Penelitian 

Pondok Al-Barokah tersebut berada tepat di jalan Kawung no:84 

Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Ponorogo, dan berdekatan 

dengan sebuah Tower sehingga lebih terkenal dengan sebutan Pondok Sor 

Tower. Akses jalan sangat mudah dijangkau oleh kendaraan karena berada 

di dekat jalan raya Batoro Katong, yang tepatnya berada jalan Kawung no 

84 kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Ponorogo. Sebelah barat 

pondok berbatasan dengan Kertosari Babadan. Keselatan berbatasan 

dengan Rowowijayan kecamatan siman ponorogo, ketimur berbatasan 

dengan Singo Saren kecamatan jenangan dan ke utara berbatasan dengan 

Kepatihan Babadan. 

3. Data Penelitian 

      Ada pun data penelitian yang diperlukan yaitu: 

a. Data tentang kegiatan pengajian Kyai Imam Suyono. 

b. Data tentang proses kegiatan dakwah Kyai Imam Suyono. 
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c. Data tentang sarana penunjang kegiatan dakwah Kyai Imam Suyono. 

4. Sumber Data 

       Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu: 

a.  Sumber data primer 

       Diperoleh dari informan yaitu Kyai Imam Suyono 

b. Sumber data sekunder 

Diperoleh dari data responden, yaitu orang-orang yang terlibat dengan 

kegiatan dakwah Kyai Imam Suyono. Diantaranya adalah orang yang 

mengundang Kyai Imam Suyono untuk mengisi ceramah dan anak 

pemain musik sholawat yang mengunjungi pengajian. 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti berupaya mencari data dari lapangan 

yang berkaitan dengan metode dakwah Kyai Imam Suyono yaitu: 

a. Interview ( wawancara) 

      Yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) dengan mengajukan pertanyaan yang 

diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan. Peneliti akan 

melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan kepada Kyai 

Imam Suyono. 

b. Observasi (pengamatan) 

      Yaitu sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai 

fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal-hal ini adalah 

strategi komunkasi dakwah Kyai Imam Suyono. 
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c. Dokumentasi 

     Yaitu dokumen yang digunakan peneliti sebagai sumber data, karena 

dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfatkan 

untuk menguji bahan untuk mengamalkan. Fakta-fakta yang terjadi di 

lapangan tentang metode dakwak Kyai Imam Suyono tersebut. Akan di 

dokumentasikan baik itu dalam bentuk foto maupun yang lainnya, 

dokumen digunakan sebagai bukti-bukti fisik dalam kegiatan 

penelitian. 

6. Teknik Pengolaan Data 

      Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan maka 

diperlukan adanya teknik pengolaan data yang telah diperoleh akan diolah 

dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Editing 

      Yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi 

selengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara 

masing-masing data penelitian. 

b. Organizing 

     Yaitu menyusun dan membuat data sistematis paparan yang diperoleh 

dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka 

tersebut dibuat berdasarkan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam 

rumusan masalah. 
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c. Penemuan hasil 

     Yaitu melakuakan analisa terhadap semua data yang telah terkumpul 

dalam praktik dakwah Kyai Imam Suyono.
7
 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif, yaitu 

suatu cara atau berjalan berfikir dengan mengambil suatu kesimpulan 

dari data-data yang bersifat khusus. Atau sebuah fakta yang kongkrit 

itu ditarik sebuah generalisasi-generalisasi yang  bersifat umum. 

Dalam hal ini diimplikasikan dalam Strategi Komunikasi Dakwah 

Kyai Imam Suyono. 

 Dalam teori tersebut penulis ingin mengalami lebih tentang 

strategi komunkasi dakwah Kyai Imam Suyono. Bentuk Strategi 

Komunikasi Dakwah yang bagaimana sehingga beliau selalu disenangi 

oleh berbagai kalangan masyarakat khususnya didaerah ponorogo. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

 Keabsahan data adalah konsep penting yang diperbarui dari 

konsep kesohihan (validitas) dan keandalan (kredibilitas) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengematan, yang dimaksud adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan persoalan dan 

isu yang sedang dicari, ketekunan pengamatan ini dilaksanakan dengan 

teliti dengan rinci secara: 

                                                 
 
7
Restu Kartiko, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 85. 
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a. Mengadakan pengamatan dengan cara teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan pendidikan karakter santri dan pendidikan yang 

diberikan. 

b. Menelaah secara rinci sampai pada satu titik sehinnga pada 

pemeriksaan tahap awal salah satu faktor yang ditelaah sudah 

dipahami dengan cara biasa. 

c. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk pengecekan data 

atau sebagai pembimbing terhadap data itu. Ada empat triangulasi 

sebagai teknik perumusan yang memanfaatkan penyusun sumber, 

metode dan teori. 

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan 

sumber berarti memberikan dengan mengecek balik drajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

Dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakan orang secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil wawancara dengan 

isi suatu dokumentasi yang berkaitan. 
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            Selanjutnya metode triangulasi dengan metode-metode strategi 

yaitu: 

a. Pengecekan drajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data. 

b. Pengecekan drajat kepercayaan bersumber dari data yang sama. 

Teknik ketiga adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau 

pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan lembali drajat 

kepercayaan data, pemanfaatan pengamat lainnya membantu 

mengurangi kemelencengan dengan pengumpulan data. 

5. Tahap-Tahap Penelitian 

           Tahap-tahap penelitian ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap akhir dari penelitian yaitu tahap-tahap penelitian 

tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan penelitian, pengurus perizinan, menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut 

persoalan etika peneliti. 

b. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi. Memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data meliputi: analisis selama pengumpulan dan 

setelah pengumpulan data. 
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d. Tahap penulisan laporan, tahap ini merupakan tahap terakhir 

setelah tahapan ketiga diatas dilaksanakan.
8
 

 

G. Sistematika pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka 

pembahasannya dikelompokkan dalam 5 bab: 

Bab satu : Pendahuluan. terdiri dari penjelasan secara umum dan 

gambaran tentang skripsi ini, penyusunan terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua  : Strategi Komunikasi Dakwah. Merupakan landasan teori 

yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa. Bab ini berisi penjabaran 

metode dakwah yang terdiri dari definisi strategi, definisi komunikasi, definisi 

dakwah, dan definisi pesantren,  macam-macam strategi komunikasi dakwah 

dan prinsip-prinsip dakwah. 

Bab tiga  : Temuan Penelitian Dakwah Kyai Imam Suyono. 

Merupakan dari objek pembahasan yang didalamnya dibahas tentang sejarah 

berdirinya pondok, visi misinya, tahap persiapan strategi dakwah Kyai Imam 

Suyono. Dan aktifitas pelaksaan dakwah Kyai Imam Suyono. 

Bab empat  : Analisa Strategi Komunikasi Dakwah Kyai Imam           

Suyono. Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana gagasan-gagasan 

yang dilakukan Kyai Imam Suyono dalam strategi komunikasi dakwah. dan 

bagaimana strategi komunikasi dakwah Kyai Imam Suyono. 

                                                 
      

8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Rgd (Bandung; Alfabeta,  

2011),8 
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Bab lima : Penutup. Bab ini merupakan tentang kesimpulan hasil dan 

dengan dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian 

penulis 
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BAB II 

LANDASAN TEORI STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH 

 

A. STRATEGI KOMUNIKASI 

1. Pengertian Strategi 

Strategi (strategy) berasal dari “kata benda” dan “kata kerja” dalam 

bahasa  yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata 

stratos (militer) dengan “ago” (pemimpin) sebagai kata kerja stratego 

berarti merencanakan (to plan).
9
  

Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia kemuliter 

stategi berasal dari bahasa yunani strategos yang berarti jenderal atau 

panglima, sehingga dapat diartikan sebagai lmu kejenderalan atau ilmu 

kepanglima.
10

 

Strategi pada hakikatnya perencanaan (planning) dan manajemen   

(management) untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi untuk mencapai 

tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 

menunjukkan arah saja, melainkan harus untuk mampu menunjukkan 

bagaimana taknik operasionalnya.
11

  

Dari perspektif psikologi, strategi dianggap sebagai metode 

pengumpulan informasi dan pengorganisasiannya, sehingga bisa menaksir 

suatu hipotesis. Dalam proses penentuannya, strategi merupakan proses 

yang mencakup apa yang disebut simultaneous scanning (pengamatan 

                                                 
9
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014), 3 

10
 W. Gulo, Stategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Grasindo, 2002),1 

11
Onong Uchjana Efendy, Ilmu Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 32  

17 
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simultan) dan conservative focusing (pemusatan perhatian). Maksudnya, 

strategi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara terpusat dan 

hati-hati, sehingga bisa memilih dan memilah tindakan-tindakan yang 

lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, istilah 

strategi antara lain menunjuk pada upaya berfikir kearah efisiensi, guna 

menentukan pilihan yang lebih memuaskan. Dengan kata lain, strategi 

merupakan upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Karena itu 

pula Liilejohn menyatakan strategi dengan “rencana suatu tindakan”.12     

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan 

dengan implementasi ide atau gagasan, perencanaan dan pelaksanaan 

sebuah kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Pada awalnya kata strategi di 

pergunakan untuk kepentingan militer saja, tetapi kemudian berkembang 

ke berbagai bidang yang berbeda termasuk dalam kegiatan dakwah. 

penggunaan strategi perlu dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang 

lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun orang 

seringkali mencampuradukan kedua kata tersebut. berikut adalah tentang 

strategi dakwah dalam pengembangan dakwah islam. 

a. Pengembangan dakwah Islam 

Secara garis besar ada dua strategi yang dapat digunakan dalam 

pengembangan dakwah Islam, strategi dapat dilihat dari tujuan yang 

ingin dicapai. Strategi dakwah dilihat dari sisi pendekatan dakwah. 

kedua strategi tersebut dalam apikasinya tidak harus berjalan secara 

                                                 
12

 Kustadi Suhandang, Strategi Dakwah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  2014), 81. 
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linear dan strict, melainkan saling memperkuat atau bersifat 

komplementer.
13

 

b. Strategi dakwah dilihat dari tujuan dakwah 

Dari tujuan dakwah strategi di kembangkan dalam penyebaran 

dakwah Islam yaitu tawsi‟ah (penambahan jumlah umat islam) dan 

tarqiyah (peningkatan kualitas umat islam). Strategi taw‟siah 

dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah umat islam. Dalam hal ini 

dakwah dilakukan kepada orang-orang yang belum memeluk  islam. 

Sedangkan strategi tarqiyah diarahkan untuk meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan orang yang telah memeluk islam. Dari berbagai 

aktifitas dakwah yang ada, tampak bahwa orientasi strategi dakwah 

yang dilakukan selama ini lebih mengarah pada strategi tarqiyah. 

Menurut catatan sejarah, islam masuk dan berkembang di 

indonesia pada abad ke -14 jauh setelah islam mengalami kemunduran. 

Selain itu islam yang datang ke indonesia berasal dari Gujarat, islam 

yang berkembang  di indosia masih dalam tataran kulit luar dan 

parsial. Oleh karenanya strategi dakwah tarqiyah masih amat di 

butuhkan. 
14

 

c. Strategi dakwah dilihat dari pendekatan dakwah 

Dilihat dari sisi pendekatan dakwah islam, ada dua strategi 

yang dapat diterapkan dalam pengembangan dakwah yaitu: strategi 

dakwah kultural dan strategi dakwah struktural. 

                                                 
13

 Ibid: 83 
14

 Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Raja Wali: PT Raja Grafindo Persada, 2013, 175 
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1. Strategi dakwah kultural 

Program kultural muncul ketika arus globalisasi mampu 

mengubah pola tingkah laku manusia sebagai individu, masyarakat 

maupun bangsa dalam suatu negara. Aktivitas kebudayaan banyak 

diwarnai oleh aspek budaya material sehingga gejala cultural yang 

sedemikian mewarnai arah perbuatan sosio cultural. Gaya hidup 

yang konsumeristis dan materialistis berkembang dalam realitas 

yang sedemikian marak dan merangsang berkembang gaya hidup 

masyarakat. 

2. Strategi dakwah struktural 

Strategi dakwah struktural adalah strategi dakwah yang 

dilakukan melalui jalur kekuasaan. 

Seorang dakwah struktural juga pernah dilakukan oleh 

kelompok syi‟ah islamiyah  yang mempersiapkan pembentukan 

dinasti fatimiyah. Setelah dinasti terbentuk, para da‟i memiliki 

kekuasaan untuk membina para pengikut pemula syi‟ah islamiyah 

sekaligus membimbing spiritualitasnya sesuai dengan tradisi yang 

ada di syiah.
15

  

Strategi yang disusun, dikonsentrasikan, dan 

dikonsepsasikan dengan baik dapat membuat pelaksanaan yang 

disebut strategis. Menurut Drs. H. Hisyam Alie, untuk mencapai 

                                                 
15

Ibid : 176 
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strategi yang strategis harus memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a) Strategi (kekuatan), yaitu memperhitungkan kekuatan yang 

dimiliki yang biasanya menyangkut manusianya, dananya, dan 

beberapa piranti yang dimiliki. 

b) Weakness (kelemahan), yakni memperhitungkan kelemahan-

kelemahan yang dimilikinya, yang menyangkut aspek-aspek 

sebagaimana dimiliki sebagai kekuatan, misalnya kualitas 

manusianya, dananya, dan sebagainya. 

c) Opportunity (peluang), yakni seberapa besar peluang yang 

mungkin tersedia diluar, sehingga peluang yang sangat kecil 

sekalipun dapat ditrobos. 

d) Threats (ancaman), yakni memperhitungkan kemungkinan 

adanya ancaman dari luar.
16

 

2. Pengertian komunikasi  

Secara etimologi istilah komunikasi berasal dari istilah Latin yaitu 

communication yang asal katanya adalah communis, tetapi bukan partai 

komunis dalam kegiatan politik. Arti commmunis di sini sama, dalam arti 

kata sama makna, yaitu makna mengenai hal.
17

  

Komunikasi merupakan aktifitas yang amat penting dan tidak dapat 

di pisahkan dari kehidupan makhluk di dunia, terutama manusia. Karena 

                                                 
16

Rafi‟udin dan Maman Abdul Djalie, Prinsip dan Strategi Dakwah (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 1997), 77. 

 
17

Saiful Bahri Dhamarah, .Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga     

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 11. 
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tidak salah apa bila dikatakan bahwa sejarah komunikasi sama tuanya 

dengan sejarah umat manusia dan akan terus ada sampai akhir masa. 

Begitu pentingnya komunikasi bagi manusia, sehingga ada yang 

menyatakan bahwa tanpa komunikasi kehidupan manusia tidak akan 

punya arti atau bahkan  manusia tidak akan dapat bertahan lama.
18

  

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin commuinis yang 

artinya membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi 

juga berasal dari akar communico yang artinya membagi.
19

 

Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu 

pernyataan kepada orang lain. Dari pengertian ini jelas komunikasi 

melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu 

kepada orang lain. Komunikasi dalam kontek ini dinamakan komunikasi 

atau disebut juga komunikasi kemasyarakatan. Kecuali komunikasi 

transendental, maka tanpa masyarakat, komunikasi tidak dapat 

berlangsung, meski ia adalah manusia, tetapi bila hidup seorang diri, tidak 

bermasyarakat, maka tidak ada komunikasi, karena dia tidak berbicara 

dengan siapa pun. 

Dalam terminologi komunikasi dipandang sebagai proses 

penyampaian informasi, dalam pengertian ini keberhasilan komunikasi 

sangat tergantung dari diri penguasaan materi dan pengaturan cara-cara 

penyampaiannya, sedangkan pengirim dan penerima pesan bukan 

                                                 
18

 Mohammad Zamroni, Filsafat Komunikasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) 5. 
19

 Hafied Cangara, Perencanaan Strategi Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 35 
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merupakan komponen yang menentukan. Komunikasi dipandang sebagai 

proses penyampaian gagasan diri seseorang kepada orang lain.  

Pengertian ini secara emplisit menempatkan pengirim pesan 

sebagai penentu utama keberhasilan, sedangkan penerima pesan dianggap 

objek yang pasif. Komunikasi tidak hanya cukup dipandang sebagai proses 

penyampaian suatu pernyataan (informasi) atau penyampaian gagasan, 

tetapi sudah melibatkan pengirim dan penerima pesan secara aktif kreatif 

dalam penciptakan arti dari pesan yang disampaikan. Komunikasi 

diartikan sebagai proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang 

disampaikan, pengertian ini memberikan pesan yang seimbang antara 

pengirim pesan, pesan yang disampaikan, dan penerima pesan dapat 

disampaikan dengan berbagai media, namun pesan itu hanya punya jika 

pengirim dan penerima pesan berusaha menciptakan arti tersebut.
20

  

Komunikasi merupakan aktifitas yang amat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan makhluk di dunia, terutama manusia. Karena 

tidak salah apa bila dikatakan bahwa sejarah komunikasi sama tuanya 

dengan sejarah umat manusia dan akan terus ada sampai akhir masa. 

Begitu pentingnya komunikasi bagi manusia, sehingga ada yang 

menyatakan bahwa tanpa komunikasi kehidupan manusia tidak akan 

punya arti atau bahkan  manusia tidak akan dapat bertahan lama.
21

 

Dalam pengertian progmatis, komunikasi mengandung tujuan 

tertentu, ada yang dilakukan secara lisan, tatap muka, atau via media 

                                                 
20

 Ibid: 13 
21

 Mohammad Zamroni, Filsafat Komunikasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) 5. 
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massa maupun media non massa, misalnya surat, telepon, dan sebagainya. 

Komunikasi dalam pengertian progmatis bersifat intensional, mengandung 

tujuan tertentu, diawal dengan suatu perencanaan. Komunikasi untuk 

memberi tahu, mengubah sikap, pendapat, atau prilaku orang lain. Dalam 

perspektif progmatis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan 

oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk 

mengubah sikap, pendapat, atau prilaku, baik langsung secara lisan, 

maupun tidak langsung.
22

  

Menurut Kustadi Suhandang dalam bukunya menyusun strategi 

komunikasi melalui enam tahapan.
23

 

a. Pengumpulan data dasar dan perkiraan kebutuhan 

Menurutnya, informasi yang bersifat data dasar (base-line data) 

dan perkiraan kebutuhan (need assessment) adalah faktor-faktor yang 

penting untuk menentukan perumusan sasaran dan tujuan komunikasi, 

dalam mendesain strategi komunikasi dan mengevaluasi keefektifan 

usaha komunikasi. Sasaran-sasaran komunikasi biasanya dirumuskan 

atas dasar kepentingan dan kebutuhan khalayak yang diamati. Strategi 

komunikasi yang tiap kali terdiri dari analisis dan segmentasi 

khalayak, seleksi dan atau kombinasi antara media dan komunikator, 

serta perancanaan dan penyusunan pesan, didesain atas landasan data 

dasar yang relevan dan kecenderungan-kecenderungan  atau indikator-

indikator yang memadai, bukan berdasar asumsi-asumsi atau institusi-

                                                 
22

 Ibid, 12 
2323

 Kustadi Suhandang, Strategi Dakwah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 86 
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institusi. Demikian pula prosedur terhadap kegiatan komunikasi yang 

akan dilaksanakannya, baik secara formatif maupun sumatif, sangat 

tergantung pada data dasar, terutama untuk bahan perbandingan.
24

 

Dalam hal tersebut dikemukakan tiga komponen utama yang 

memerlukan koleksi data, yaitu: 

1. Khalayak sasaran (target audience) mencakup: 

a. Jumlah dan lokasi khalayak sasaran yang hendak dicapai. 

b. Profil sosio-ekonominya, seperti kelompok umur, penghasilan, 

pekerjaan, jumlah anak dan lain-lain. 

c. Profil sosio-kulturalnya, seperti agama, bahasa, pendidikan, 

pola-pola hidup keluarga, system kepercayaan tradisional atau 

adat kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, dan lain-lain. 

d. Sumber-sumber informasinya. 

e. Pola-pola adat kebiasaan media. 

2. Pengetahuan, sikap, dan praktik, meliputi: 

a. Tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik khalayak sasaran 

bertalian dengan gagasan yang akan disampaikan. 

b. Bagaimana preskripsi-preskripsi sikap (seperti kesukaan-

kesukaan dan ketidak sukaan-ketidak sukaan). 

3. Investarisasi media dan dampak, meliputi: 

a. Pengadaan (availabilitas) dan perolehan (aksebilitas) dari 

media atau saluran-saluran komunikasi yang berbeda-beda. 
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b. Inventarisasi perangkat keras dan perangkat lunak. 

c. Profil media, seperti readership, listenership, tingkat kejenuhan 

media, dan lain-lain. 

d. Persepsi-persepsi visual, auditif, audio-visual, dan 

sebagainya.
25

 

b. Perumusan sasaran dan tujuan komunikasi 

Pada tingkat ini, ada empat persoalan pokok yang perlu 

dipertanyakan  guna menentukan arah sasaran dan tujuan komunikasi 

yang direncanakan: 

1. Siapa yang menjadi khalayak sasaran tertentu yang harus dicapai? 

Khalayak sasaran ini diusahakan sekhusus mungkin, dan bisa 

terdiri dari beberapa kelompok sasaran prioritas. 

2. Di mana kelompok khusus atau tertentu itu berlokasi? 

3. Mengapa kelompok tertentu itu dipilih sebagai kelompok sasaran? 

4. Dengan alasan apa (mengapa) harus dicapai, maka jenis pesan apa 

yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran tertentu itu? 

Tahap kedua ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari tahap 

pertama, sebab kedua tahap tersebut bekerja secara timbal balik, 

sehingga harus dilakukan secara simultan, terutama dalam 

menjawab persoalaan “siapa” dan “di mana”. 
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c. Analisis perencanaan dan penyusunan strategi 

Setelah menentukan sasaran-sasaran komunikasi tertentu 

(spesifik) untuk dicapai dan jenis kebutuhan pada level analisis yang 

umum, maka langkah berikutnya ialah menerjemahkan sasaran-sasaran 

dan pernyataan-pernyataan kebutuhan tersebut ke dalam suatu strategi 

komunikasi yang bisa dikerjakan. Ada dua aspek yang saling 

berhubungan dari penyusunan strategi komunikasinya, yaitu pemilihan 

pendekatan-pendekatan komunikatif, dan penentuan jenis-jenis pesan 

yang akan disampaikan.
26

 

d. Analisis khalayak dan segmentasinya 

Analisis khalayak sasaran adalah salah satu faktor yang paling 

penting dalam mendesain strategi komunikasi yang aktif. Segmentasi 

khalayak biasanya perlu, karena adanya ciri-ciri maupun kebutuhan-

kebutuhan yang berbeda-beda dari khalayak sasaran. 

e. Seleksi media. 

Dalam menyeleksi media atau saluran untuk di gunakan, harus 

di daftarkan saluran-saluran komunikasi yang bisa mencapai khalayak 

sasaran. Kemudian setiap medium dievaluasi di dalam batasan-batasan 

aplikabilitasnya untuk melaksanakan pencapaian tujuan komunikasi 

yang spesifik itu. 
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f. Desain dan penyusunan pesan. 

Dalam tahap ini tema pesan, tuturan, dan penyajiannya, harus 

ditentukan. Oleh karena itu, kegiatan pokok dari tahapan ini adalah 

mendesain prototipe bahkan komunikasi yang juga memerlukan 

evaluasi formatif, seperti prestesting bahan-bahan prototipe pada 

khalayak sasaran. Hasil pretesting bisa menuntun kegiatan revisi yang 

perlu terhadap bahan prototipe sebelum memasuki proses produksi 

yang berskala luas dan final.
27

 

Khusus mengenai efek-efek yang perlu dipikirkan dalam 

menyusun strategi komunikasi, terutama dalam rangka pencapaian 

tujuan yang spesifik, Eric N. Berkowitz bersama Roger A. Kerin 

mengingatkan pendapat Lavidge akan perlunya penentuan tujuan yang 

didasarkan pada hierarki efek, yang merupakan rangkaian tingkat 

kesiapan komunikasi dalam menerima pesan komunikasi yang 

disampaikan kepadanya. Hierarki efek dimaksud terdiri dari lima tahap 

berikut ini: 

a. Awareness (mengetahui/menyadari) 

Tahap di mana komunikasi mampu mengenal atau mengingat pesan 

yang disampaikan kepadanya. 

b. Interest (perhatian/minat) 

Tahap di mana terjadi peningkatan keinginan komunikasi untuk 

mempelajari beberapa keistimewaan dari pesan atau stimulus yang 

datang kepadanya. 
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c. Evaluasi (penilaian) 

Tahap di mana komunikan menilai pesan atau stimulus yang 

diterimanya serta dikonfirmasikan dengan perasaan dan 

harapannya. 

d. Trial (percobaan) 

Tahap di mana timbul kesungguhan komunikan untuk mencoba 

melaksanakan atau menggunakan pesan (gagasan/barang). 

e. Adoption (pengadopsian) 

Tahap di mana komunikan menerima (menyetujui) atau pun 

memanfaatkan dan melaksanakan pesan setelah memperoleh 

pengalaman yang menyenangkan pada awal percobaan tadi. 

Maksudnya, dalam proses persuasi ataupun komunikasi, 

komunikasi tidak selalu mengubah dirinya secara tiba-tiba dari 

insan yang tidak tertarik pada pesan komunikasi langsung menjadi 

yang berkeyakinan akan manfaat pesan yang diterimanya itu. 

Dalam banyak hal mereka melakukan langkah-langkah tertentu 

sebelum mengubah sikap, sifat, pendapat, dan perilakunya sesuai 

dengan yang dikehendaki komunikatornya. Umumnya mereka 

bergerak dari tidak tahu tentang pesan itu menjadi tahu dan 

kemudian mengenalinya, menyukainya, memilihnya, memilih atau 



36 

 

 

menyakininya, sehingga mau dan mampu mengubah sikap, sifat, 

dan perilakunya sesuai dengan yang diinginkan komunikatornya.
28

 

3. Metode Strategi Komunikasi 

Dalam dunia komunikasi pada teknik penyampaian atau 

mempengaruhi itu dapat dilihat dari dua aspek yaitu: menurut cara 

pelaksanaan dan menurut bentuk isinya. Hal tersebut dapat diuraikan lebih 

lanjut, bahwa yang pertama, semata-mata melihat komunikasi itu dari segi 

pelaksanaannya dengan melepaskan perhatian dari isi pesannya. 

Sedangkan yang kedua, yaitu melihat komunikasi itu dari segi bentuk 

pernyataan atau bentuk pesan dan maksud yang dikandung. Oleh karena 

itu yang pertama menurut pelaksaannya, dapat diwujudkan dalam bentuk, 

yaitu redundancy (repetition) dan canalizing. Sedangkan yang kedua 

menurut bentuk isinya dikenal teknik-teknik: informatif, persuasif, 

edukatif, dan koersif.
29

 

1. Proses komunkasi  

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara 

primer dan secara sekunder. 

1) Proses komunikasi secara primer 

Proses komunikasi secara primer adalah proses 

penyampaianpikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang 

sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial, 
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isarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung 

mampu “menerjemahkan” pikiran atau perasaan komunikator 

kepada komunikan. Bahwa bahasa yang paling banyak 

dipergunakan dalam komunikasi adalah jelas karena hanya 

bahasalah yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada 

orang lain.apakah itu berbentuk idea, informasi, atau opini. Baik 

mengenai hal yang konkret maupun yang abstrak, bukan saja 

tentang hal atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, 

melainkan juga pada waktu yang lalu dan masa yang akan datang 

adalah berkat kemampuan bahasa maka kita dapat mempelajari 

ilmu pengetahuan sejak ditampilkan oleh Aristoteles, Plato, dan 

Socrates, dapat menjadi manusia yang beradap dan berbudaya dan 

dapat memperkirakan apa yang akan pada tahun dekat bahkan abad 

yang akan datang. Kial (gesture) dapat menerjemahkan pikiran 

seseorang sehingga terekpresikan secara fisik. Gambar sebagai 

lambang yang banyak dipergunakan dalam komunikasi memang 

melebihi kial, isyarat, dan warna dalam hal kemempuan 

menerjemahkan seseorang, tetapi tetap tidak melebihi bahasa. 

Dalam proses komunikasi antar persona yang melibatkan dua orang 

dalam situasi interaksi, komunikator menjadi suatu pesan, lalu 

menyampaikannya kepada komunikan, dan komunikan 

mengawasan pesan tersebut. Sampai di situ komunikator menjadi 
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encoder dan komunikan menjadi deconder, karena komunikasi 

antar pesona itu bersifat dialogis. 
30

 

Komunikator yang baik adalah orang yang selalu 

memperhatikan umpan balik sehingga ia dapat segera mengubah 

gaya komunikasinya di kala ia mengetahui bahwa umpan balik dari 

komunikator bersifat negatif. 

Dalam komunikasi antar persona, karena situasinya tatap 

muka (fate to face communication), komunikan dapat segera 

diketahui, umpan balik dalam komunikasi bersifat langsung karena 

dinamakan umpan balik seketika (immediate feedback).   

2) Proses komunikasi secara sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses 

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan alat atau sarana sebagai  media kedua setelah 

memakai lambang sebagai media pertama. 

Seorang komunikator rmenggunakan media kedua dalam 

melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya 

berada di tempat yang relatif jauh dari jumlahnya banyak. Surat, 

telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan 

banyak lagi media kedua yang sering digunakan dalam 

komunikasi.
31
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Pentingnya peranan media yakni media sekunder, dalam 

proses komunikasi disebabkan oleh efisiensinya dalam mencapai 

komunikan. Surat kabar, radio, atau televisi misalnya, merupakan 

media yang efisien dalam mencapai komunikan dengan jumlah 

yang banyak, jelas efisien karena dengan menyiarkan sebuah pesan 

satu kali saja, sudah dapat tersebar luas oleh khalayak yang begitu 

banyak jumlahnya.  

Karena proses komunikasi sekunder ini merupakan 

sambungan dari komunikasi primer untuk menembus dimensi 

ruang dan waktu, maka dalam menata lambang-lambang untuk 

memformulasikan isi pesan komunikasi, komunikator harus 

memperhitungkan ciri-ciri atau sifat-sifat media yang akan 

digunakan.
32

 

3) Unsur-unsur dalam proses komunikasi 

1. Sender:  komunikator yang pesan kepada seseorang atau 

sejumlah orang. 

2. Encoding: penyandian, yakni proses pengalihan pikiran ke 

dalam bentuk lambang. 

3. Message: pesan yang merupakan seperangkat lambang 

bermakna yang disampaikan oleh komunkator. 

4. Media: saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari 

komunikator kepada komunikan. 
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5. Decoding: proses di mana komunikan menetapkan makna pada 

lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. 

6. Receiver: komunikan yang menerima pesan dari komunikator. 

7. response: tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan 

setelah diterpa pesan. 

8. Feedback: umpan balik yaitu tanggapan komunukan apa bila 

tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. 

9. Noise: gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses 

komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh 

komunukan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh 

komunikator kepadanya.
33

 

4. Prinsip-prinsip komunikasi 

Komunikasi adalah suatu simbolik makksudnya ketika seorang 

komunikator berniat menyampaikan suatu pesan kepada komunikan 

dimana menggunakan 2 aspek yaitu pesan dan lambang. Isi pesan 

umumnya adalah pikran dan lambang adalah bahasa. Lambang tersebut 

sebagai media atau saluran dalam berkomunikasi.dan dalam situasi 

tertentu kkambang yang dapat dipergunakan berupa gerak anggota tubuh, 

gambar, warna dan lain-lain. Lambang terbagi menjadi 2 yaitu: 

a. Lambang verbal (bahasa) merupakan lambang yang paling sering 

digunakan, bahasa yang mampu mengungkapkan pikiran komunkator 
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mengenai hal atau peristiwa baik yang kongkret maupun abstrak yang 

terjadi dimasa kini, masa lalu dan masa yang akan datang. 

b. Lambang nonverbal adalah lambang yang dipergunakan dalam 

komunikasi yang bukan bahasa seperti menganggukan kepala apa bila 

masyarakat tidak setuju. Isyarat dengan menggunakan alat disebut juga 

komunikasi nonverbal seperti bedug untuk memberitahukan kepada 

kaum muslimin mengenai waktu sholat, atau morse dan lain-lain.
34

 

5. Unsur-unsur komunikasi 

a. Pengirim pesan (komunikator) 

Pengririm pesan adalah manusia yang mealalui proses 

komunikasi ”komunikator”. Komunikator ketika mengirimkan pesan 

tentunya memiliki motif dan tujuan, yang disebut motif komunikasi. 

Dan ada yang menyebut pengirim pesan atau komunikator dengan 

istilah pengirim atau disebut sumber. Pengamat dan ilmuan 

komunikasi lain ada yang menyebutnya sebagai encoder. Istilah 

“encoder” identik dengan istilah yang diartikan sebagai alat pengyandi. 

“encoding” adalah proses penyandian, yang disandikan oleh pesan.  

Komunikasi bisa terdiri dari satu orang, banyak orang atau 

lebih dari satu orang, serta kumpulan orang (massa) apa bila orang 

banyak atau lebih dari satu orang tersebut relatif saling kenal sehingga 

terdapat ikatan emosional yang kuat dalam kelompoknya,disebut 

kelompok kecil. Apa bila mereka relatif tidak saling kenal secara 
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pribadi sehinnga ikatan emosionalnya lemah, mereka disebut sebagai 

kelompok besar atau publik. 

b. Penerima pesan (komunikan) 

Penerima pesan (komunikan) adalah manusia berakal budi 

kepada siapa pesan komunikator ditujukan. Ada yang menyebut 

penerima pesan atau komunikan sebagai decoder. 

Pesan merupakan segala sesuatu yang disampaikan 

komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan motif 

komunikasinya. Pesan adalah suatu hal yang sifatnya abstrak 

(konseptual, ideologis, dan idealistis). Akan tetapi ketika disampaikan 

dari komunikator kepada komunikan, ia menjadi konkret karena 

disampaikan dalam bentuk simbol atau lambang berupa bahasa (baik 

lisan maupun tulisan) suara (audio), gambar (visual), mimik gerak 

gerik, dan lain sebagainya. 

Lambang komunikasi disebut juga bentuk pesan, yakni wujud 

konkret dari pesan, berfungsi mewujudkan pesan yang absrak menjadi 

konkret. Suara, mimik, dan gerak-gerik lazim digolongkan dalam 

pesan nonverbal, sedangkan bahasa lisan dan bahasa tulisan 

dikelompokkan dalam pesan verbal.
35

 

6. Bentuk-bentuk komunikasi 

Apa bila kita mengamati proses komunikasi itu dari segi para 

pelakunya akan dijumpai pihak-pihak yang berkomunikasi dalam bentuk 
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perorangan dan kelompok ataupun massa. Maka komunkasi pun akan 

berlangsung sebagai komunikasi persona dan komunikasi massa. 

Komunikasi massa tampak dalam bentuk-bentuk komunikasi intra persona 

(intrapersonal communication), komunikasi antar pesonal (interpersonl 

communication), dan komunikasi kelompok. Adapun komunikasi 

kelompok bisa berupa komunikasi kelompok kecil atau komunikasi 

kelompok besar. 

Secara umum, komunikasi persona maupun komunikasi massa 

selalu direncanakan, bahkan tidak mustahil diorganisasikan serta dibiayai. 

Berbeda dengan komunikasi intra persona, meskipun direncanakan namun 

tidak perlu diorganisasikan dan dibiayai. Ada kalanya terjadi komunikasi 

intra persona yang tidak direncanakan. Komunikasi antar persona terjadi 

komunkasi yang tidak direncanakan, tidak diorganisasikan, dan tidak 

dibiayai. 

Adapun komunikasi intra persona adalah komunikasi yang 

mengambil tempat pada diri insan itu sendiri tanpa partisipasi komunikator 

ataupun komunkan dari insan lain. Memang hanya dari diri sendiri yang 

bertindak sebagai komunikator dan merumuskan simbol-simbol yang 

dihadapinya secara rohaniyah serta melakukan proses stimulasi, persepsi, 

dan formulasi terhadap kesan yang diperolehnya dari sumber yang 

diamati, dialami, dan dihadapinya. 

Sedangkan komunikasi intra persona merupakan komunikasi diri 

sendiri tanpa partisipasi orang lain. Meskipun komunikasi itu tidak tampak 
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prosesnya, namun tidak bisa mengabaikannya. Didalam diri seseorang 

akan terjadi dialog, dimana pada akhirnya timbul pemikiran guna 

membenarkan kata atau pendapat yang bermakna pesan untuk melakukan 

sesuatu.
36

   

 

B. DAKWAH 

1. Pengertian dakwah 

 Dakwah dalam bahasa arab kata dakwah berbentuk isim masdar. 

kata ini berasal dari fi‟il (kata kerja) da‟a> yad‟u> artinya memanggil, 

mengajak atau menyeru. memanggil atau melaksanakan dakwah 

dinamakan da‟i atau juru dakwah dalam istilah keseharian.
37

  

Sedangkan dakwah secara terminologi dakwah adalah setiap usaha 

yang mengarah untuk memperbaiki suasana kehidupan yang lebih baik 

dan layak, suatu dengan kehendak dan tuntutan kebenaran. 

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam pengertian dakwah 

a. At-tauji<h yaitu memberikan tuntutan dan pedoman serta jalan hidup 

mana yang harus dilalui oleh manusia dan jalan mana yang dihindari 

sehingga nyatalah jalan hidayah dan jalan yang sesat. 

b. At-taghyi<r yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau 

masyarakat kepada suasana hidup yang baru yang didasarkan pada 

nilai-nilai Islam. 
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c. At-tarji<h yaitu memberikan pengharapan akan suatu nilai agama yang 

disampaikan. Dalam hal ini dakwah harus mampu menunjukkan nilai 

apa yang terkandung di dalam suatu perintah agama sehingga 

dirasakan sebagai suatu kebutuhan vital dalam kehidupan masyarakat. 

2. Tujuan dakwah 

Tujuan dakwah banyak dan beragam. Para da‟i laki-laki maupun 

perempuan wajib mengetahui tujuan-tujuan tersebut. Mereka harus 

mengerahkan kemampuan, tenaga, dan semua potensi yang dimiliki demi 

mewujudkan tujuan. 

a. membantu manusia beribadah kepada Allah agar sesuai dengan 

syariatnya. Tugas para daiyah adalah membantu manusia menjalankan 

ibadah kepada Allah sesuai dengan ilmu dan kitab yang telah Allah 

berikan kepada mereka, serta sesuai dengan hikmah dan kemampuan 

menerangkan atau menafsirkan apa-apa yang diberikan Allah kepada 

mereka. 

b. Membantu manusia menghidupkan sunah taaruf (perkenalan) diantara 

mereka.  

Sebagian besar ulama bahkan berpendapat bahwa taaruf itu hukumnya 

wajib secara syar‟i berdasarkan nash. Sebab tanpa ta‟aruf, manusia 

tidak dapat tolong-menolong dan bantu-membantu dalam menolak 

marabahaya atau malukan kemaslahatan. 

c. Ikut berperan mengubah kondisi buruk yang dialami kaum muslimin 

dewasa ini, menuju kondisi yang lebih baik dan lebih dekat kepada 
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islam, hingga kaum muslimindapat mendekatkan diri kepada Allah 

menuju kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. 

d. Melakukan berbagai aktifitas dalam menarbiyah (mendidik) pribadi 

muslim dengan tarbiyah yang beanr dan integral, yakni tarbiyah yang 

mencakup segi-segi kebribadian, ruhani, akal, akhlak, jasmani dan 

sosial. 

e. Turut berperan melakukan aktifitas yang berkaitan dengan penyiapan 

keluarga muslim dan penarbiyahan seluruh anggota keluarga sesuai 

dengan manhaj dan sistem islam agar tumbuh dan berkembang yang 

islami.
38

  

3. Materi dakwah 

Tema sentral dakwah adalah Dinul Islam. Salah satu elemen dalam 

dakwah adalah mempersiapkan materi dakwah terlebih dahulu. Seorang 

da‟i selain harus memahami materi dakwah tentang ke Islaman, juga 

dituntut untuk memahami tujuan Islam yang terkandung dalam syariat 

Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba dan menghalau segala 

bentuk kerusakan untuk masa kini dan mendatang. 

Kedatangan syariat Islam untuk membawa atau menyempurnakan 

kemaslahatan, menggugurkan atau mengurangi kerusakan.Materi dakwah 

adalah isi pesan yang disampaikan oleh da‟i kepada mad‟u, yakni ajaran 

agama Islam sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur‟an dan Al Hadits. 

Agama Islam yang bersifat universal dan mengatur semua kehidupan 
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manusia, dan bersifat abadi sampai akhir zaman serta mengandung ajaran-

ajaran agama Islam.Yang mana ajaran agama Islam adalah diklasifikasikan 

menjadi empat masalah pokok yaitu: Masalah akidah (keimanan), masalah 

syari‟ah, masalah akhlak dan masalah mu‟amalah.
39

 

4. Da’i 

Da‟i atau dalam bahasa komunikasi adalah komunikator, ialah 

orang yang menyampaikan pesan dakwah. Seorang da‟i harus mengetahui 

bahwa dirinya seorang da‟i. Artinya sebelum menjadi da‟i ia perlu 

mengetahui apa tugas da‟i modal dan bekal apa yang harus ia punya, serta 

bagaimana akhlak yang harus dimiliki seorang da‟i. Menjadi seorang 

aktifis dakwah tentunya harus memiliki kriteria-kriteria yang harus di 

perhatikan. Karena mengingat aktifitas dakwah adalah mengajak mad‟u 

atau (komunikan) menuju jalan yang di ridhoi Allah SWT.
40

 

5. Sarana Dakwah 

Sarana atau media ialah hal-hal yang dapat membantu da‟i untuk 

menyampaikan dakwahnya kepada mad‟u. Sarana dakwah atau media 

dakwah masa sekarang ini banyak sekali modelnya, diantaranya bisa 

melalui media massa seperti, televisi, radio, internet, koran, buku dan lain 

sebagainya. 

6. Obyek Dakwah (Mad’u)  

Obyek dakwah adalah setiap orang atau sekelompok orang yang 

dituju atau menjadi sasaran suatu kegiatan dakwah. Berdasarkan 
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pengertian tersebut maka setiap manusia tanpa membedakan jenis 

kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, warna kulit, dan lain sebagainya 

adalah sebagai obyek dakwah. Yang mana obyek dakwah atau tipe mad‟u 

dibagi menjadi tiga yaitu: Mu‟min, Kafir dan Munafik. 

materi dalam dakwah adalah ajaran-ajaran yang disyariatkan dalam 

islam. Ajaran islam yang menitik beratkan pada bangunan akhlaqul 

karimah, yang wajib untuk disampaikan kepada manusia, yang nantinya 

diharapkan supaya ajaran-ajaran tersebut dapat diketahui, 

dipahami,dihayati serta diamalkan dalam bingkai kehidupan sehari-hari, 

sehingga hidup mereka senantiasa berada dalam suasana religi, yang 

tentunya sesuai dengan tuntunan agama islam.
41

 

7. Metode dakwah 

Metode dakwah artinya cara-cara yang dipergunakan oleh seorang 

da‟i untuk menyampaikan materi dakwah, yaitu al-islam atau serentetan 

kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sumber metode dakwah yang terdapat di dalam Al-Qur‟an 

menunjukkan ragam yang banyak, seperti hikmah, nasihat yang benar dan 

mujadalah atau diskusi atau membantah dengan cara yang paling baik. 

(Q.S. al-Nahl:125), dengan kekuatan anggota tubuh tangan dengan mulut 

dan bila tidak mampu, maka dengan hati. (hadis riwayat muslim). Dari 

sumber metode itu tumbuh metode-metode yang merupakan 

operasionalisasinya yaitu dakwah dengan lisan, tulisan, seni dan bil-hal. 
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Dakwah denagn lisan beruapa ceramah, seminar, simposium, diskusi, 

khutbah, saresehan, brainstorming dan lain-lain. 

8. Prinsip-prinsip dakwah 

Secara etimologis, ulama kaudah mengatakan bahwa kata 

“dakwah” berasal dari akar kata bahasa Arab da‟a atau berasal dari masdar 

da‟watan, yang artinya adalah memanggil atau panggilan. Apa bila dua 

kata tersebut dibedakan maknanya menjadi akan beberapa. 

a. Da‟watan bermakna seruan, panggilan, ajakan, anjuran, undangan, 

diskusi, jemputan, dan sumpahan. 

b. Daa‟in atau Addaa‟ii bermakna orang yang melaksanakan pekerjaan 

da‟aa, bermakna orang orang yang menyeru, memanggil, mengajak, 

dan sebagainya, di dunia islam dikenal dengan sebutan da‟i. 

c. Mauduu‟un bermakna orang yang dikenai pekerjaan da‟aa, berarti 

orang yang dipanggil, diajak, diundang, dan sebagainya. 

Bahwa konsep da‟watun bisa disebut sebagai pernyataan yang 

dikemukakan oleh manusia, bisa tergolongk dalam pesan komunikasi. 

Sedangkan konsep daa‟in atau addaa‟ii dtermasuk dalam komunikator 

proses komunkasi. Adapun konsep mauduu‟un sama dengan komunikan 

atau dalam dunia islam disebut mad‟u. Ketiga unsur tersebut dalam proses 

dakwahnya membentuk kerangka komunikasi yang mendasar. 

Dalam konteks dakwah, para da‟i akan selalu berusaha 

memengaruhi mad‟unya, sesuai dengan firman Allah melalui surah 

ibrahim ayat 52, yang artinya: “Dari (Al-Qur‟an) ini adalah penjelasan 
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(yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, 

agar mereka mengetahui bahwa Dia tuhan yang maha Esa, dan agar orang 

yang berakal mengambil pelajaran”. Mad‟u atau komunikan yang 

dipengaruhi da‟i tiada lain adalah manusia, manusia yang memiliki akal 

pikiran dan kepentingan seperti halnya para da‟i. Oleh karena itu sesuai 

dengan bentuk komunikasi pada umumnya, bila ada dua pihak atau dua 

orang yang berkomunikasi, maka akan terjadi suatu proses saling pengaruh 

mempengaruhi, sebab para da‟i akan selalu berusaha memenangkan 

pengaruhnya, dan sebaliknya, atas persepsinya para mad‟u pun akan 

mempertahankan sikap, sifat, pendapat, dan perilakunya. Hal ini terdapat 

dalam surah Al-Baqoroh ayat 170 yang artinya: “Dan apa bila dikatakan 

kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah”,mereka 

menjawab tidak kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang 

kami (melakukannya). Pada hal nenek moyang mereka itu tidak 

mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.
42

  

 

C. PESANTREN 

1. Pengertian pesantren 

Menurut kamus bahasa indonesia berarti asrama tempat santri atau 

tempet murid-murid belajar mengaji, asal kata pesantren dari kata santri 

yaitu istilah yang pada awalnya digunakan bagi orang-orang yang 

menuntut ilmu agama dilembaga pendidikan tradisional islam di jawa dan 
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madura. Kata santri  pendapat awalan pe dan akhiran an,yang berarti 

tempat para santri menuntut ilmu. Dalam pemakaian bahasa modern, santri 

memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian sempit , santri adalah 

seorang pelajar sekolah pada seorang anggota bagian penduduk jawa yang 

menganut islam dengan sungguh-sungguh, rajin shalat, pergi kemasjid 

pada hari jum‟at dan sebagainya.
43

 

Menurut Nurcholish Majid (1997) pesantren adalah salah satu 

lembaga pendidikan yang ikut mempengaruhi dan menentukan proses 

pendidikan nasional. Pesantren tidak hanya identik dengan makna 

keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian indonesia sebab 

lembaga yang serupa pesantren ini sudah ada di nusantara hindu budha.
44

 

Di temukan empat teori tentang asal kata santri, yaitu adaptasi dari 

bahasa sanskerta, jawa, tamil, dan india. Abu hamid menganggap bahwa 

perkataan pesantren berasal dari bahasa sankskerta yang memperoleh 

wujud dan pengertian tersendiri dalam bahasa indonesia. Ia berasal dari 

kata sant yang berarti orang baik dan disambung dengan  kata tra yang 

berarti menolong. Jadi santra berarti orang baik yang suka menolong, 

sedangkan pesantren berarti tempat untuk membina manusia menjadi 

orang baik. 
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2. Peran pesantren 

Pesantren mengemban beberapa peran, utamanya sebagai lembaga 

pendidikan. Jika ada lembaga pendidikan islam yang sekaligus memainkan 

peran sebagai lembaga bimbingan keagamaaan, keilmuan, kepelatihan, 

pengembangan masyarakat, dan sekaligus menjadi simbul budaya, maka 

itulah pondok pesantren. Biasanya peran-peran tidak langsung terbentuk, 

melainkan melewati tahap demi tahap. Setelah sukses sebagai lembaga 

pendidikan pesantren bisa pula menjadi lembaga keilmuan, 

kepelatihan,dan memperdayakan masyarakat. Keberhasilan membangun 

integrasi dengan masyarakat barulah memberikan pendapat sebagai 

lembaga bimbingan dan simpul budaya.
45

 

a. Lembaga pendidikan  

Pengembangan apa pun yang dilakukan dan dijalani oleh 

pesantren tidak mengubah ciri pokoknya sebagai pendidikan dalam arti 

luas. Ciri  inilah yang menjadikan tetap dibutuhkan oleh masyarakat. 

Disebut dalam arti luas karena tidak semua pesantren 

menyelenggarakan madrasah, sekolah dan kursus seperti yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luarnya. 

b. Lembaga keilmuan 

Pola itu membuka peluang bagi pesantren untuk menghadirkan 

diri juga sebagai lembaga keilmuan. Modusnya adalah kitab-kitab 

produk para guru pesantren kemudian  dipakai juga di pesantren 
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lainnya, luas sempitnya pengakuan atas kitab-kitab itu bisa dilihat dari 

banyaknya pesantren yang ikut mempergunakannya. Jarang terjadi 

kritik 

3. Tujuan pesantren 

Tujuan pendidikan peesantren adalah menciptakan dan 

mengembangkan kebribadian muslim, yaitu kebribadian yang beriman dan 

bertakwa kepada tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau 

berkidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi 

masyarakat tetapi rasul,yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana 

kepribadian nabi muhammad (mengikuti sunah nabi). Mampu berdiri 

sendiri, bebas, dan teguh dalam kebribadian, menyebarkan agama atau 

menegakkan islam dan kejayaan umat ditengah-tengah masyarakat („izz 

al-islam wa al-muslimin) dan mencintai ilmu dalam rangka 

mengembangkan kebribadian manusia.
46

  

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara sebagai 

berikut: 

1. Mendidik siswa atau santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang 

muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia memiliki 

kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara 

yang berpancasila. 

2. Mendidik siswa atau santri untuk menjadikan manusia muslim selaku 

kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, 
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wira swasta dalam mengamalkan sejarah islam secara utuh dan 

dinamis. 

3. Mendidik siswa atau santri untuk memperoleh kebribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan 

manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan 

bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara. 

4. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga dan 

regional) pedesaan atau masyarakat lingkungannya. 

5. Mendidik siswa atau santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap 

dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental 

spiritual. 

6. Mendidik siswa atau santri untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan soaial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha 

pembangunan masyarakat bangsa.
47
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BAB III 

PROFIL DAN AKTIFITAS DAKWAH KYAI   IMAM SUYONO  

 

A. Profil Kyai Imam Suyono  

Kyai Imam Suyono dilahirkan  di Ponorogo pada tanggal 25-10- 1956 

bertempat tinggal di Jalan Kawung Nomor 84 Kelurahan Mangunsuman, 

Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Merupakan anak pertama dari 8 

bersaudara putra H. Ardjo Sarkun dan Hj Tuminem. Beliau menempuh 

pendidakan formal sampai tingkat SR (SD sekarang). Setelah SD karena 

sulitnya biaya beliau memutuskan untuk mondok sambil bekerja dibawah 

asuhan KH Maghfur Hasbulloh Kauman Kota Lama Pasar Pon. Selama itu 

pula beliau rajin menimba ilmu di pondok sambil bekerja sebagai pengrajin 

kayu di meubel milik bapak Karnadi Kertosari. 
48

 

Setelah beranjak dewasa menikah dengan Hj. Nurul Rohmatin 

dilahirkan di Ponorogo pada tanggal  10-10-1963 yang berasal dari Desa 

Sedah Jenangan Ponorogo. Ia juga merupakan alumni Pesanten Krempyang 

Nganjuk. Setelah menikah dikaruniai 4 orang putra. Putra pertama Waridatus 

Shofiyah, S. Pd. I, M. Pd, lahir di Ponorogo pada tanggal 23-11-1983 

bertempat tinggal di jalan Makam Doro, Kelurahan Mangunsuman, 

Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan putra kedua bernama 

Ianatul Mufarrihah lahir tangga 25 Juli 1985, ia merupakan alumni Yaman 

Hadramut. Putra yang ke-3 bernama Muhammad Ashif Fuadi, S. IP, M. Hum, 
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lahir di Ponorogo pada tanggal 20-03-1990. Terakhir Imam Nawawi lahir di 

Ponorogo 20 November 1994. 

Karena keduanya berangkat dari pesantren, maka putra-putranya juga 

di wajibkan untuk menempuh pendidikan pesantren, Waridatu Shafiyah 

merupakan alumni pesantren Joresan dan Mergosono Malang asuhah Kyai 

Masduqi Mahfudz yang menikah dengan ustadz Khozunul Minan, Lahir di 

Ngawi pada tanggal 27-10-1976 Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat 

tinggal di Jalan Makam Doro, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, 

Desa/Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Ia 

merupakan santri alumni Lirboyo. Iana Mufariha merupakan alumni Yaman 

Hadramaut yang menikah dengn H Abdul Muiz  Aziz yang juga alumni 

Yaman. Mohammad Ashif Fuadi anak yang ketiga juga nyantri di beberapa 

pesantren diantaranya di Rejoso Peterongan Jombang sedangkan Imam 

Nawawi anak yang ke empat  kuliah dan nyantri di pesantren Al Hikam 

Malang.
49

 

Berdirinya Pondok Pesantren Al-Barokah diawali dengan berdirinya 

Jamaah Manakib Syeikh Abdul Qodir Al Jailani oleh KH Imam Suyono. 

Sebelum mendirikan pondok pesantren beliau mengadakan kegiatan Manaqib 

yang berpusat di Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. Kegiatan Manaqib yang berdiri sejak tahun 1983 itu tidak lepas 

dari dukungan masyarakat sekitar Mangunsuman dan juga salah satu guru KH. 

Imam Suyono yang bernama KH Maghfur Hasbullah (Kauman Pasar Pon 
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Ponorogo) untuk mendirikan sebuah Jamaah Manaqib sebagai wujud 

pengamalan ilmu. Adapun ijazah manakib di peroleh dari guru-guru yang lain 

KH. Hasyim Sholeh Mayak, Kyai Maghfur Hasbullah, Kyai Khirzuddin 

Hasbullah Joresan, Kyai Mukhlas Hasbullah Coper, Kyai Ahmad Abdul Haq 

(Gus Mad) Watu Congol, Kyai Arsyad Jogja, Kyai Nur Salim Malang.
50

  

Seiring berjalannya kegiatan tersebut, Majelis tersebut bukan hanya 

mengamalkan Manakib saja, tetapi juga amalan lainnya  seperti Dzikrul 

Ghofilin karangan Gus Miek Kediri dan Sima‟an Al-Quran yang juga 

diamalkan oleh Jamaah Mantab Jantiko Rabu Pahing. Kegiatan tersebut 

diikuti para jamaah dan juga orang-orang sekitar walaupun awalnya tidak 

banyak. Kegiatan yang semakin lama semakin berkembang dengan semakin 

banyaknya jumlah  jamaah. Hal ini menggugah niat hati tetangga beliau untuk 

menjual tanah di sekitar mushola untuk nantinya dibuat sebuah pesantren. 

Menanggapi niat mulia itu, KH. Imam Suyono bergegas membelinya, dan 

berniat kuat dalam hati bahwa apa yang diharapkan masyarakat itu akan 

terwujud nantinya.
51

  

Pada tahun 1983, terdapat beberapa santri yang ingin bermukim di 

kediaman KH Imam Suyono. Mereka  berjumlah tujuh orang itu merupakan 

mahasiswa STAIN yang semuanya santri putra. Sambil kuliah dan ngaji,  di 

antara mereka ada juga yang belajar “nukang” (kerajinan meubel) sebagai 

usaha keseharian pak kyai. Keadaan Mangunsuman dan STAIN pada waktu 

itu masih belum tertata seperti sekarang ini. Namun dengan sungguh-sungguh 
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santri-santri pada masa awal tersebut berusaha memadukan kegiatan-kegiatan 

tersebut. Selain itu, terdapat beberapa pemuda yang ingin belajar nukang saja 

sambil belajar ilmu agama.
52

 

Berdirinya Pondok Pesantren Al-Barokah diawali dengan berdirinya 

Jamaah Manaqib Syeikh Abdul Qodir Al-Jailani oleh KH Imam Suyono. 

Sebelum mendirikan pondok pesantren beliau mengadakan kegiatan Manaqib 

yang berpusat di Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. Kegiatan Manaqib yang berdiri sejak tahun 1983 itu tidak lepas 

dari dukungan masyarakat sekitar Mangunsuman dan juga salah satu guru KH. 

Imam Suyono yang bernama KH Maghfur Hasbullah untuk mendirikan 

sebuah Jamaah Manaqib sebagai wujud pengamalan ilmu. Adapun ijazah 

manakib diperoleh dari guru guru yang lain KH. Hasyim Sholeh Mayak, Kyai 

Maghfur Hasbullah, Kyai Khirsuddin Hasbullah Joresan, Kyai Mukhlas 

Hasbullah Coper, Kyai Ahmad Abdul Haq (Gus Mad) Watu Congol, Kyai 

Arsyad Jogja, Kyai Nur Salim Malang. 
53

 

 

B. Visi, Misi, Tujuan 

Sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, pondok pesantren Al-

Barokah memiliki visi dan misi dalam perkembangannya. Adapun visi, misi 

dan tujuan pondok pesantren Al-Barokah tersebut adalah sebagai berikut: 

 Visi pondok pesantren Al-Barokah adalah sebagaimana yang tersebut 

dalam Al-Qur‟an, yakni: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. 

An-Nisa‟: 59) 

Dari potongan ayat di atas berarti visi dari pondok pesantren Al-

Barokah adalah taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasululloh SWT dan taat 

kepada uli Al-Amri. 

Sedangkan misi nya adalah menumbuhkan jiwa seorang santri yang 

taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasullah SAW dan taat kepada uli Al-

Amri (pemimpin) dalam kehidupan sehari-hari.
54

 

Tujuan yang ingin dicapai pleh pondok pesantren Al-Barokah adalah 

mencetak santri yang bertaqwa kepada Allah SWT, mengikuti ajaran 

Rasulullah dan mentaati perintah Uli Al-Amri ( pemimpin) dalam kehidupan 

sehari-hari. 

1. Letak Geografis Pondok 

Pondok Al-barokah tersebut berada tepat dijalan kawung no:84 

kelurahan  mangunsuman kecamatan siman ponorogo, dan berdekatan 

dengan sebuah tower sehingga lebih terkenal dengan sebutan pondok sor 

tower. Akses jalan sangat mudah dijangkau oleh kendaraan karena berada 

di dekat jalan raya batoro katong, yang tepatnya berada jalan kawong 

no:84 kelurahan mangunsuman kecamatan siman ponorogo. Sebelah barat 
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pondok berbatasan dengan kertosari babadan, keselatan berbatasan dengan 

Rono wijayan kecamatan siman ponorogo, ke timur berbatasan dengan 

singosari kecamatan jenangan dan ke utara perbatasan dengan kepatihan 

babadan.  

2. Struktur Kepengurusan 

Untuk mencapai sebuah tujuan, suatu lembaga  perlu adanya 

kepengurusa. Penyusunan struktur ini bertjuan agar mempermudah sistem 

kerja. Didalam struktur kepengurusan pondok pesantren Al-Barokah yang 

terdapat beberapa tingkatan mulai dari pengasuh pondok pesantren sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pesantren yakni oleh KH. 

Imam Suyono. Selanjutnya ada ustadz/ustadzah dan lurah pondok, 

sekretaris, bendahara dan beberapa pengurus bidang diantaranya pengurus 

bidang keamanan, pengurus bidang kebersihan, pengurus bidang 

perlengkapan,  pengurus bidang kegiatan. Seluruh pengurus tersebut 

mempunyai tanggung jawab penuh untuk menertibkan santri di pesantren. 

Adapun anggotanya diambil dari sebagian santri itu sendiri, terutama santri 

yang sudah lama mukim di pesantren. Kemudian paling bawah dari 

srtruktur kepengurusan tersebut adalah seluruh santri putra dan putri. 
55

 

 

C. Data Gagasan tentang Dakwah Kyai Imam Suyono 

Kyai Imam Suyono mengajak kita untuk selalu ingat kepada Allah, 

menjalankan ibadah Allah, dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kyai Imam 
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Suyono  sebagai ketua manaqib dan juga sebagai seorang penceramah, Kyai 

Imam Suyono juga melakukan untuk mempersiapkan materi, menyiapkan 

tema yang akan disampaikan, membuat materi dakwah agar menjadi yang 

lebih baik dan menarik.
56

       

Dalam menyiapkan materi-materi yang di persiapkan seperti dalil-

dalil yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan dalam 

berceramahnya, yang merujuk dari Al-Qur‟an dan Hadis. Untuk 

menambah materi dakwahnya Kyai Imam Suyono juga menceritakan 

kisah-kisah ulama terdahulu.
57

 

 

Kyai Imam Suyono dalam hal kesehatan juga sangat memperhatikan 

sebagaimana disampaikan oleh seorang santri sebagai berikut: Kyai Imam 

Suyono sebab kondisi badan yang kurang sehat sangat mempengaruhi aksi 

retorika dan hasil dalam berdakwah. Istirahat yang cukup dan menjaga pola 

makan dan minum merupakan hal pokok dalam menjaga kesehatan. Sebelum 

melakukan kegiatan biasanya kyai Imam Suyono melakukan sholat sunah 

kalau siang seperti sholat dhuha, dan berdo‟a semoga lancar dalam melakukan 

kegiatan. Dalam menyampaikannya selalu jelas bisa diterima dengan baik oleh 

pendengar dan yang pasti mendapat ridho dari Allah, sehingga bisa 

bermanfaat untuk dirinya untuk keluarga untuk para anggota jama‟ah dan 

seluruh pendengarnya.
58

 

Sebelum melakukan berdakwah biasanya Kyai Imam Suyono 

menampilkan aksi dari anak-anak pemain rebana atau sholawat yang 

dimainkan anak santrinya karena sudah adat supaya menambah bagus dan 

semangat untuk para jama‟ahnya, karena adanya perpaduan antara sholawat 
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dan ceramahnya, hal-hal tersebut perlu dipersiapkan dengan matang agar 

hasilnya bisa maksimal dengan baik dan memuaskan. Yang perlu disiapkan 

adalah mengajak anak-anak untuk bersholawat, dan supaya aksi anak-anak 

menjadi lebih bagus haruslah diadakan latihan sebelum tampil. Anak-anak 

membawa alat musik rabana untuk mempersiapkan diri sebelum tampil pada 

acara. 
59

 

Dalam menyampaikan materi dakwah agar menjadi lebih menarik 

Kyai Imam Suyono mempunyai segala materi yang harus dipersiapkan. 

Menyiapkan berita-berita yang aktual, seperti kejadian-kejadian yang bersifat 

baru bagi audiens. Supaya audiennya tidak bosan dan tetap fokus 

mendengarkan ceramahnya Kyai Imam Suyono, Setelah menyampaikan dari 

kejadian yang disampaikan oleh Kyai Imam Suyono, selanjutnya Kyai Imam 

Suyono menyampaikan hikmah atau pelajaran yang dapat diambil. Misalnya 

berita kecelakaan atau longsor yang terjadi didesa pulung ponorogo, menurut 

Kyai Imam Suyono hikmah yang dapat diambil adalah harus selalu waspada 

kepada ketentuan-ketentuan Allah, bahwasanya Kyai Imam Suyono harus 

mengingatkan, menghayati kematian itu datang secara tiba-tiba tidak 

memandang usia, baik usia sudah tua maupun usia muda. Kita harus 

berlomba-lomba dalam mencari kebaikan, dengan cara beribadah sebanyak-

banyaknya jangan sekali-kali malas untuk beribadah dan harus ikhlas karena 

Allah, dan mensyukuri dengan apa yang diberikan kepada Allah.
60
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D. Data Tentang Strategi Kyai Imam Suyono 

1. Dakwah sendiri   

Dalam berdakwah seorang Kyai Imam Suyono biasanya berangkat 

di jemput maupun diantarkan oleh orang-orang yang berkaitan, terkadang 

juga berangkat sendiri, biasanya beliau berangkat dari rumah sendirian 

sampai ditempat tujuan. Sesampainya ditempat biasanya Kyai Imam 

Suyono masih menunggu para pengunjung penganjian, setelah para 

pengunjung pengajian sudah datang semua, barulah pengajian dimulai. 
61

 

Dalam berceramah Kyai Imam Suyono biasanya lebih nyaman 

berdiri,  karena sangat leluasa dalam masalah bergerak ke kanan atau ke 

kiri dan pergerakan tangan lebih bebas. kecuali dalam memimpin do‟a 

kyai Imam Suyono selalu duduk. Dan menggunakan bahasa jawa ataupun 

bahasa indonesia supaya mudah dipahami oleh masyarakatnya, Dalam 

berceramah Kyai Imam Suyono selalu memakai kertas kertas lembaran 

yang isinya tentang garis besar-garis besar ceramah yang akan 

disampaikan Kyai Imam Suyono. 

2. Ceramah dengan anak-anak pemain music shalawat 

Lebih banyak hal-hal yang harus di persiapkan kalau si pemilik 

rumah menginginkan ceramah dengan diiringi dengan musik shalawat. 

Ketika datang pun harus lebih awal dibandingkan dengan beliau ceramah 

sendirian, biasanya sebelum magrib semua persiapan sudah selesai 

semuanya. Ketika sudah masuk waktu magrib salah satu dari anak- anak 
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pemain musik shalawat adzan dan iqomat setelah itu shalat berjamaah dulu 

di rumah pemilik hajat dengan berjamaah. 

Setelah usai melakukan shalat acara selanjutnya pun di mulia yaitu 

mencoba saund system dan mencoba alat-alat musik apakah sudah enak 

ataupun belum. Setelah itu di mulia dengan hidiah hidiah fatihah sambil 

menunggu para pengunjung pengajian datang, setelah pengunjung 

pengajian datang semua baru dimulailah pengajian tersebut. Dalam 

ceramah tersebut Nampak antusias warga yang menyaksikan pengajiaan, 

perpaduan-perpaduan telah di tampakkan oleh Kyai Imam Suyono dan 

Anak-anak pemain musik shalawat, shalawatan, dan cerita-cerita pun 

disampaikan oleh Kyai Imam Suyono agar para audien mendengarkan dan 

mau melaksanakan pesan-pesan persuasif yang Kyai Imam Suyono 

sampaikan dalam ceramahnya. 

3. Dakwah dengan masyarakat 

Kyai Imam Suyono dalam berceramahnya menggunakan bahasa 

campuran bahasa jawa dan bahasa indonesia karena prinsip beliau kedua 

bahasa tersebut sangat mudah untuk dipahami, Kyai Imam Suyono seorang 

ketua manaqib dan juga seorang penceramah yang bagus, bisa terkenal 

dimana-mana hampir setiap malamnya diundang warga utuk mengisi acara 

dan mengisi pengajian dipondok, ada pengajian yang bersifat mingguan 

maupun harian yang dipimpin oleh Kyai Imam Suyono. 
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Kyai Imam Suyono ini sangat luar biasa orangnya, banyak 

mempunyai jama‟ah dan dan beristiqomah mendatangi ziaroh wali dalam 

setiap tahunnya, padahal beliau orangnya biasa tetapi banyak mempunyai 

ilmu yang bermanfaat untuk santri dan juga seluruh jama‟ahnya.   

 

 

 

 

 

 

  



66 

 

 

BAB IV 

            ANALISA STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH 

     KYAI IMAM SUYONO 

 

A. Analisa Gagasan Komunikasi Dakwah Kyai Imam Suyono  

Sebelum berdakwah, Kyai Imam Suyono harus menduduki posisi yang 

sangat penting karena dengan adanya tujuan dakwah yang kita inginkan bisa 

tercapai dengan baik. Karena dakwah merupakan kewajiban setiap muslim 

yang harus dilakukan secara berkesinambungan, yang bertujuan untuk 

mengubah perilaku manusia berdasarkan pengetahuan dan sikap yang benar 

yakni untuk membawa untuk kejalan yang benar. Dakwah berupaya 

mengubah suatu situasi tertentu kepada situasi yang lebih baik menurut ajaran 

islam.  

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap ceramahnya, Kyai 

Imam Suyono tidak mempunyai tim survey. Dalam menerima masukan dan 

kritikan sebenarnya Kyai Imam Suyono terbuka lebar, namun sampai saat ini 

pula tidak ada kritikan sedikit pun. Begitu juga dengan masyarakat yang 

sering mengundang Kyai Imam Suyono, tidak ada respon negative dari 

mereka. Dari pihak beliau pun tidak ada tim survey lapangan maupun lokasi, 

beliau menyimpulkan evaluasi pun sedemikian di atas, selama masyarakat 

masih mengundangnya berarti dakwah beliau masih banyak diminati oleh 
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masyarakat, dan pesan dakwahnya pun juga sesuai dengan tingkat 

sepemahaman mereka.
62

 

Kyai Imam Suyono hanya memberikan ilmu yang dia punya, sudah 

terbukti banyak masyarakat yang suka dengan gaya ceramahnya khususnya 

masyarakat mangunsuman, karena kyai imam suyono dalam ceramahnya 

semangat dan bisa membawa suasana audien yang tidak membosankan.  

Kyai Imam Suyono sebelum berdakwah harus mempersiapkan 

persiapan yang matang sebelum melakukan kegiatan dakwah apa-apa 

ditambah dengan anak-anak pemain sholawat maka harus ada latihan khusus 

yang harus di persiapkan. Ceramah yang disampaikan Kyai Imam Suyono 

cukup baik  bisa mengajak audien untuk selalu taat kepada Allah dan 

menjauhi segala yang di larangnya. 

Kyai Imam Suyono hampir setiap malamnya di undang warga untuk 

mengisi acara, karena beliau sangat ikhlas dalam berceramah, beliau dalam 

mendatangi acara tersebut tidak pernah meminta uantuk dibayar, namun 

sebagai tuan rumah tetap memberinya. Kyai Kmam Suyono sangat baik 

akhlaknya sehingga banyak orang yang suka kepada beliau, dalam 

bermuamalah beliau tergolong orang yang baik, dapat di percaya orangnya 

cukup sederhana dan tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul setiap 

hari. 
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B. Analisa Strategi Komunikasi Dakwah Kyai Imam Suyono 

Dari penelitian yang saya teliti Kyai Imam Suyono mengambarkan 

dari berbagai permasalahan yang ada dan sudah cocok dengan teori yang 

sudah ada. 

1. Redundancy (Repetition) 

Redundancy atau repetition, yaitu mempengaruhi khalayak dengan 

jalan mengulang-ngulang pesan kepada khalayak. Dengan teknik ini 

banyak manfaat yang dapat ditarik darinya, manfaat itu antara lain bahwa 

khalayak akan lebih memperhatikan pesan itu, karena justru berkontras 

dengan pesan yang tidak di ulang-ulang, sehingga ia akan lebih banyak 

mengikat perhatian. 

Contoh analisa strategi komunikasi Kyai Imam Suyono       

Mengajak untuk berbuat yang baik seperti melaksanakan sholat, zakat, 

mengaji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi tindakan yang baik itu 

tindakan yang bermanfaat dan bermaslahat antar sesama. Saya ulangi 

tindakan-tindakan yang baik itu tidak hanya seperti sholat, zakat, mengaji 

dan ibadah-ibadah lainnya, tetapi tindakan yang baik itu tindakan yang 

bermanfaat dan bermaslahat antar sesama. 

Ucapan” Tindakan-tindakan yang baik seperti sholat, zakat, 

mengaji dan ibadah-ibadah lainnya, tetapi tindakan yang baik itu tindakan 

yang bermanfaat dan bermaslahat antar sesama, kalimat diulang 2 kali ini 

lah yang termasuk strategi komunikasi redundancy.
63
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2. Canalizing  

Canalizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok 

terhadap individu atau khalayak. Untuk hasilnya komunikasi ini, maka 

haruslah dimulai dari memenuhi nilai-nilai dan standar kelompok dan 

masyarakat dan secara berangsur-angsur merubahnya kearah yang 

dikehendaki. Akan tetapi bila hal ini kemudian ternyata tidak mungkin, 

maka kelompok tersebut secara berlahan-lahan dipecahkan, sehingga 

anggota-anggota kelompok itu sudah tidak memiliki lagi hubungan yang 

ketat, dengan demikian pengaruh kelompok akan menipis dan akhirnya 

akan hilang sama sekali. Dalam keadaan demikian itulah pesan-pesan akan 

mudah diterima oleh komunikan. 

Analisa strategi komunikasi canalizing Kyai Imam Suyono 

Misalnya budaya islam, budaya hindu, budha, kristen, katholik, budaya 

tersebut menurut kelompoknya masing-masing sangat baik. Karena 

budayanya masing-masing kelompok dianggap baik oleh kelompoknya 

sendiri. 

 

C. Bentuk isi, yaitu melihat komunikasi itu dari segi bentuk pernyataan atau 

bentuk pesan dengan maksud yang dikandung. 

a. Teknik Informatif 

Teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan 

untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan. 

Bentuk komunikasi yang disampaikan oleh Kyai Imam Suyono selaku 
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pengasuh pondok pesantren Al-Barokah mangunsuman, yaitu 

memberikan informasi-informasi yang terkait pengajian di pondok. 

Seperti mengaji kitab kuning sorogan kitab dan mengaji Al-Qur‟an pada 

setiap hari. Dan ada juga pengajian yang ikuti anggota jamaah dalam 

setiap hari, setiap minggu bahkan bulanan yang rutin dilaksanakan oleh 

Kyai Imam Suyono. 

b. Persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini 

khalayak digugah baik pikirannya, maupun dan terutama perasaannya. 

Dalam hal ini pesan yang disampaikan imam suyono juga berbentuk 

persuasif sebab dalam mengisi ceramah di acara-acara masyarakat beliau 

juga sering mengajak untuk rajin melaksanakan ibadah yang baik. Seperti 

ucapan Kyai Imam Suyono di saat memeberikan informasi kebijakan 

seperti. 

“ kalau kita memberi dengan ikhlas bukan mengurangi rizki namun akan     

mendatangakan rizki dan dengan ikhlas maka pekerjaan apapun terasa 

ringan untuk dikerjakan, sebab ikhlas menjadikan hati kita menjadi 

tenang dan nyaman”. 

Pesan persuasif diatas mampu mempengaruhi masyarakat untuk taat 

beribadah dan ikhlas menjalankan rutinitas sehari-hari. Seperti inilah 

pesan persuasif yang di ucapkan oleh Kyai Imam Suyono agar jamaahnya 

sadar akan pentingnya ketaatan, kebersamaan dankesabaran dalam hidup. 

Untuk menjadikan wilayah kekuasaan maju bukan hal yang mudah, 
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namun dengan bekal keyakinan dan pengetahuan serta kesabaran maka 

sedikit demi sedikit akan tercapai apa yang telah diinginkan.  

c. Edukatif 

Teknik edukatif adalah sebagai salah satu usaha mempengaruhi 

khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan, dapat 

diwujudkan dalam bentukpesan yang akan berisi: pendapat, fakta-fakta, 

dan pengalaman-pengalaman. Mendidik berarti memberikan suatu ide 

kepada khalayak apa sesungguhnya, di atas fakta-fakta, pendapat dan 

pengalaman yang dapat di pertanggung jawabkan dari segi kebenaran, 

dengan disengaja, teratur dan berencana, dengn tujuan mengubah tingkah 

laku manusia kearah yang diinginkan. 

      Contoh analisa strategi komunikasi edukatif Kyai Imam Suyono 

 Harus menghapal terus biar mudah dihapal atau dilakukan terus di ulang-

ulang. 

d. Koersif 

Koersif berarti mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa, 

teknik koersif ini biasanya di manisfestasikan dalam bentuk peraturan-

peraturan, perintah-perintah dan intimidasi-imtidinasi. Untuk 

elaksanaannya biasanya di belakangnya berdiri suatu kekuatan ynag cukup 

tangguh. Koersif bersifat memaksa, yaitu dengan cara memaksa dan 

memberi hukuman. 

     Contoh analisa strategi koersif Kyai Imam Suyono 



72 

 

 

Lebih mengutamakan ayat-ayat ancaman dari Allah, harus dengan bil 

hikmah dan mauidoh hasanah, mengajak dengan cara hikmah atau lemah 

lembut dan penuh dengan kebijaksanaan. Ditujukan ancaman-ancaman 

Allah bagi orang yang melanggar agama, orang yang meninggalkan 

sholat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi komunikasi dakwah 

kyai Imam Suyono di pondok pesantren Al-Barokah mangunsuman dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  

1. Gagasan Kyai Imam Suyono sebelum berdakwah harus menduduki posisi 

yang sangat penting karena dengan adanya tujuan dakwah yang kita 

inginkan bisa tercapai dengan baik. Karena dakwah merupakan 

kewajiban setiap muslim yang harus dilakukan secara berkesinambungan, 

yang bertujuan untuk mengubah prilaku manusia berdasarkan 

pengetahuan dan sikap yang benar yakni untuk membawa kejalan yang 

benar. Dakwah berupaya mengubah suatu situsi tertentu kepada situasi 

yang lebih baik menurut ajaran islam. 

2. Strategi komunikasi dakwah Kyai Imam Suyono harus mempersiapkan 

persiapan yang matang sebelum melakukan kegiatan dakwah ditambah 

dengan anak-anak pemain sholawat, maka harus ada latihan khusus yang 

harus dipersiakan, ceramah yang disampaikan kyai imam suyono cukup 

baik bisa mengajak audien untuk selalu taat kepada Allah dan menjauhi 

yang dilarangnya.  
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B. Saran- saran  

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan 

saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri 

khususnya dan bagi ummat muslim secara umum. Adapun saran-saran 

yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:  

1. Dengan disusunya skripsi ini, mudah-mudahan menambah semangat 

seluruh umat Islam agar selalu melakukan dakwah dimanapun dengan 

cara yang benar tanpa menyakiti hati siapa pun demi terciptanya 

kehidupan yang diridhoi Allah SWT. 

2. Bagi para pendakwah hendanya untuk senantiasa belajar, belajar dan 

belajar lagi supaya pesan dakwah yang kita sampaikan kepada 

masyarakat dapat diterima dengan baik. 

3. Bagi pemuda-pemudi Islam hendaknya mulai sekarang kitapun harus 

lebih banyak  belajar lagi tentang ilmu dakwah karena penerus para da‟i-

da‟iyah dimasa depan adalah kita. Oleh karena itu marilah kita lebih 

semangat lagi memperhatikan keilmuan tentang Islam khusunya dibidang 

dakwah.  

 

 

 

 

 

 

  



75 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abdul Djalie Rafi‟udin dan Maman, Prinsif dan Strategi Dakwah. (andung: CV 

Pustaka Setia, 1997). 

 

Ahmad Arif Khakim, Retorika Dakwah Ust. Felix Y. Siauw (Study Pada Program 

Acara   Pengajian Inspirasi Iman di TVRI), (Skripsi: Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). 

 

Abdillah,Wahid, Upaya Penegaan Kedisiplinan Ibadah Sholat Pada Santri PP. 

KH. Syamsudin Ponorogo Tahun Ajaran 2009-2010. (Ponorogo: 

2014).  

 

Abdul basit, filsafat Dakwah. (Raja Wali: PT Raja Grafindo Persada, 2013). 

 

Ali Anwar, Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011). 

 

Abdul Majid, Strategi Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).  

   Arifin, Anwar, Strategi Komunikasi. (Bandung: PT Amrico, 1984). 

 

Arifin, Nasionalisme Kyai Sosial Berbasis Agama. (Yogyakarta: Parang Tritis 

2007).      Cangara, Hafied, PerencanaanStrategi Komunikasi. (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2017).  

 

Dian nafi‟, Praktis Pembelajaran Pesantren. (Yogyakarta: Pelangi Angkasa 

2007). 

 

Efendy, Onong Uchhjana, Ilmu Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1995). 

 

Rofiah, Khusniati, Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya di Mata 

Masyarakat. (Ponorogo: Stain Press Ponorogo, 2010). 

 

Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah (Jakarta: Amzah, 2017). Restu). 

 

Rahayuningsih, Eka, Tindak Tutur Referensi Dalam Ceramah KH Anwar Zahid. 

(Skripsi: Universitas Jember, 2003). 

 

Sofi, Mohamad, Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Murid Kelas VII dan VIII 

Melalui Kegiatan Kepramukaan di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 2011-2012. ( Ponorogo:2012) 

 

Restu, Kartika,  Asas Metodologi Penelitian.(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 



76 

 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitafif Kualitatif dan Rgd. (Bandung: Alfabeta 

2011). 

 

Abdul Majid, Strategi Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 

 

W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT Grasindo, 2002). 

 

Saiful Bahri Dhamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga. 

(Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004). 

 

Zamroni, Mohammad, Filsafat Komunikasi. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). 

 

Suhandang, Kustadi, Strategi Dakwah. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 

 

Arifin, Anwar, Strategi Komunikasi. (Bandung: PT Amrico, 1984). 

 

Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2009). 

 

Soyomukti, Nurani, Pengantar Ilmu Komunikasi. (Yogyakarta: Ar-rum, 2010). 

 

Sahfud, Abdul Halim, Jalan Dakwah Muslimah. (Pajang Lewayan, 2010). 

 

 Bahri An-nabiry, Fathul, Meneliti Jalan Dakwah. (Jakarta: Amzah, 2008). 

 

Ali Anwar, Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011). 

 

Dian Nafi‟, Praktis Pembelajaran Pesantren. (Yogyakarta: Pelangi Angkasa 

2007). 

 

Qomar, Mujamil, Pesantren Dari Transpormasi Metodologi Menuju Demokrasi 

Institusi. (PT Gelora Akrasa Pratama, 2002). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


