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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Setelah melakukan pengamatan terhadap hasil penelitian yang relevan

dengan penelitian ini, peneliti menemukan dua peneliti yang relevan, hasil

penelitiannya dapat dijadikan ref erensi dalam penyusunan proposal ini.

1. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : Septina Suriyanti

Mahasiswa UGM Jurusan Sosiologi yang berjudul “Profil dan

Dinamika Mahasiswa Australia (Study Tentang Interaksi Mahasiswa

Australia dengan Mahasiswa Indonesia di Kampus”(2000) interaksi

antar mahasiswa Australia dengan mahasiswa Indonesia yang

mempunyai banyak sisi perbedaan antara dua pihak, namun pada akhir

mengalami apa yang disebut asimilasi budaya. Penelitian ini juga lebih

memfokuskan tentang pola interaksi dan komunikasi terjalin antara

kedua kebudayaan yang berlainan, dan penelitian ini lebih membahas

tentang kegunaan bahasa sebagai alat interaksi, antar mahasiswa

Indonesia dengan mahasiswa Australia.

Yang membedakan penelitian ini adalah hasil yang muncul dari

jalinan komunikasi antarbudaya dengan menggunakan model yang ada.

Pola yang digunakan ialah verbal dan linier dimana mereka melakukan

komunikasi dengan tatap muka, bahkan terkadang menggunakan media

tertentu. Yang ditekankan dalam penelitian ini adalah bahasa sebagai

salah satu alat komunikasi antarbudaya. Sedangkan, yang penulis
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gunakan dalam penelitian ini adalah model komunikasi antarbudaya

yang menitik beratkan pada kecemasan/ketidakpastian dalam

berkomunikasi dan penekanan ialah ada pada personal.

2. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah Muchammad Arief

Sigit Muttaqien judul penelitian Komunikasi Antar Budaya (Study,Pada

Pola Komunikasi Masyarakat Muhammadiyah Dan NU Di Desa

Pringapus  Semarang Jawa Tengah) 2009, mahasiswa jurusan

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Syarif Hidayatullah Negri Jakarta. Menyebutkan dalam

penelitiannya membahas tentang ide informasi akan di terima oleh

komunikan dalam pola komunikasi yang bebeda yang di tindakan oleh

sebuah budaya yang berbeda. Hasil penelitian ini memdapati ada dua

pola komunikasi terjadi antara warga NU dan warga Muhammadiyah di

Desa Pringapus Semarang Jawa Tengah. Yakni pada segi ekonomi dan

sosial.  Pada segi ekonomi pola itu terjadi pada saat kedua belah

masyarakat tersebut berada di pasar. Kemudian pada wilayah pekerjaan

di mana warga NU adalah pemilik sawah dan warga Muhammadiyah

adalah buruhnya. Sedangkan, pada segi sosial terjadi ketika masyarkat

sedang berkumpul dalam setiap kegiatan desa.

Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah,

pada konteks integrasi,  dimana masyarakat desa dapat berbaur satu

sama lain meskipun dalam pemahaman aliran mereka berbeda

pandangan. Akan tetapi itu tidak jadi masalah dalam kehidupan sosial
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setiap hari. Hal-hal seperti ini lah yang sangat diharapkan agar di dalam

masyarakat tercipta kerukunan bersama.

Mengacu pada dua penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Metode Dakwah dalam Mempengaruhi

Komunikasi Budaya Masyarakat di Kecamatan Onembute Kab. Konawe”.

Dengan melihat kondisi objektif masyarakat di Kecamatan Onembute yang

mempunyai masalah dengan komunikasi antarbudaya. Adanya perbedaan di setiap

budaya seperti, norma-norma, aturan-aturan, dan bahasa yang membuat

komunikasi antar masyarakat setempat tidak berjalan dengan baik dan banyak

terjadi kesalahpahaman. Adanya berbagai konflik yang sering terjadi, yaitu

konflik pertengkaran pada masyarakatnya pada saat melakukan komunikasi dan

juga konflik kekerasan pada masyarakat budaya. Sehingga peneliti bermaksud

untuk menerapkan Metode Dakwah Islamiyah yang bersangkutan dengan budaya.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

penelitian ini lebih memfokuskan dengan perubahan  pola komunikasi pada

masyarakat yang mempunyai latar belakang  budaya yang berbeda dan

mempengaruhi komunikasi di setiap masyarakatnya menjadi lebih terjalin dengan

baik, dengan cara menerapkan Metode  Dakwah Islamyah yang akan di

sampaikan langsung oleh para juru Dakwah di Kecamatan Onembute.

B. Metode Dakwah dan Tinjauan Umum Tentang Dakwah

1. Pengertian Metode Dakwah

Istilah metode menurut Onong Uchjana Effendi dalam Malik Idris,

dikatakan bahwa “Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos”, yang
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berarti rangkaian yang sistematis dan merujuk kepada tata cara yang sudah

dibina berdasarkan rencana yang pasti, mapan dan logis pula”.1 Sedang

menurut Surjadi dalam H. Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Syafei,

dikatakan bahwa Metode adalah alat-alat Juru dakwah untuk mempengaruhi

masyarakat agar tertarik kemudian mempunyai pengalaman-pengalaman yang

berhasil dalam memecahkan masalah mereka melalui usaha mereka sendiri

dengan menggunakan petunjuk dan sumber teknis yang ada.2

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sukses tidaknya para juru

dakwah bergantung pada kemampuaanya dalam menumbuhkan minat

sebagian orang dalam mengarungi hidup yang lebih baik. Berdasarkan fakta

yang ada tergambar bahwa kesuksesan berdakwah tergantung pada efektifitas

dan selektivitas para juru dakwah dalam memilih dan menggunakan suatu

metode. Selain itu, dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat yang mengungkap

masalah dakwah, tetapi terdapat hanya satu ayat yang memuat sandaran dasar

dan fundamen pokok bagi metode dakwah. Metode dakwah pada prinsipnya

telah termaktub dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125, yang berbunyi :

                          

Artinya :

1 Onong Uchjana Effendi, Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi, Cet. II ; (Bandung :
PT. Citra Aditya Bakti),  2000,  h. 5

2 Surjadi, Dakwah Islam Dengan Pembangunan Masyarakat Desa,( Bandung :  Mandar
Maju), 1989, h. 85.



14

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”. (Q.S Surat An-
Nahl : 125).

Merujuk pada ayat tersebut, terdapat tiga metode dakwah, meliputi 3:

1) Al-Hikmah (kebijaksanaan), yaitu berdakwah dengan cara penyampaian

pesan-pesan dakwah yang sesuai dengan keadaan penerima dakwah.

Operasionalisasi metode dakwah bil hikmah dalam penyelenggaraan

dakwah dapat berbentuk : ceramah-ceramah pengajian, pemberian

santunan kepada anak yatim atau korban bencana alam, pemberian

modal, pembangunan tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya.

2) Al-Mauidzah Al-Hasanah (nasehat yang baik), yaitu berdakwah dengan

memberikan nasihat-nasihat atau mengingatkan kepada orang lain

dengan tutur kata yang baik, sehingga nasehat tersebut dapat diterima

tanpa ada rasa keterpaksaan. Penggunaan metode dakwah model ini

dapat dilakukan antara lain dengan melalui kunjungan keluarga,

ceramah umum, tabligh, penyuluhan.

3) Al-Mujadalah (dialog yang baik dengan penuh kelembutan), yaitu

berdakwah  dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara

yang sebaik-baiknya. Namun demikian, da’i hendaknya harus

mengetahui kode etik dalam suatu pembicaraan atau perdebatan,

sehingga akan memperoleh mutiara kebenaran, bahkan terhindar dari

keinginan mencari popularitas ataupun kemenangan semata.

3 Munzier Suparta dan Harjani Hefni. Metode Dakwah. Cet. I; (Jakarta: Prenada Media,
2003), h. 11-17.
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Kemudian dalam bentuk penyampaiannya terdapat lima golongan besar

metode dakwah, yakni4 :

1) Lisan : Khutbah, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawarah,

nasehat, pidato-pidato radio, ramah tamah dalam anjang sana, obrolan

secara bebas setiap ada kesempatan, yang kesemuanya dilakukan dengan

lidah atau bersuara.

2) Tulisan : Buku, majalah, surat kabar, bulletin, risalah, kuliah-kuliah

tertulis, pamvlet, pengumuman-pengumuman tertulis, spanduk-spanduk

dan sebagainya. da’i yang spesial dibidang ini harus menguasai

jurnalistik yakni keterampilan mengarang dan menulis.

3) Lukisan : Gambar-gambar hasil seni lukis, foto, film cerita, dan lain

sebagainya.

4) Audio visual : Televisi, sandiwara, ketoprak wayang, dan lain

sebagainya.

5) Akhlak : Yakni mengunjungi orang sakit, bersilaturahmi, berpartisipasi

dalam pembangunan mesjid dan sekolah, poliklinik, keberhasilan

pertanian,  peternakan dan  sebagainya.

Di sisi lain, M. Bahri Ghazali, mengaitkan metode dakwah dengan

metode mengajar, ia menyatakan bahwa  metode dakwah yang efektif yaitu :

1) Metode kuliah atau ceramah yaitu metode yang dilakukan dengan

maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian,

penjelasan tentang sesuatu masalah dihadapan orang banyak.

4 H. Hamzah Ya’qub, Op. cit., h. 48.
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2) Metode tanya jawab yaitu metode yang dilakukan dengan mengadakan

tanya jawab untuk mengetahui sampai dimana ingatan atau pikiran

seseorang dalam memahami ataupun menguasai sesuatu materi dakwah.

3) Metode seminar/diskusi yaitu suatu metode dalam mempelajari atau

menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikan sehingga

menimbulkan pengertian serta perubahan kepada penerimaan dakwah.

4) Metode karyawisata (kunjungan kerja) yaitu metode yang dilakukan

dengan mengadakan kunjungan kepada sesuatu objek tertentu dalam

rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah.

5) Metode kerja lapangan, dan (6) Metode pemberian bantuan sosial.5

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

dalam menggunakan bentuk-bentuk metode tersebut, harus disesuaikan

dengan kondisi ummat yang bersangkutan dan kondisi muballigh itu sendiri,

antara lain dalam segi tenaga, daya pikir, waktu, biaya dan penyesuaian

terhadap kemajuan teknologi dan metodologi dakwah, sehingga tujuan dapat

tercapai dengan baik.

2. Tinjauan Umum Tentang Dakwah

Mengingat bahwa proses memanggil atau menyeru tersebut juga

merupakan suatu proses penyampaian (tabligh) atas pesan-pesan tertentu,

maka di kenal pula istilah muballigh yaitu orang yang berfungsi sebagai

komunikator untuk menyampaikan pesan (message) kepada pihak

5 M. Bahri Ghazali, Dakwah Komunikatif Membangun Kerangka Dasar Ilmu
Komunikasi Dakwah, Cet. I; (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1997), h. 24-25
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komunikan. Jadi dakwah secara etimologi adalah menyeru, memanggil,

mengajak atau mengundang umat manusia  untuk menerima dan

mempercayai tentang keyakinan dan pandangan hidupnya. Adapun secara

terminology, dakwah adalah Segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan

berencana dalam wujud sikap, ucapan dan perbuatan yang mengandung

ajakan dan seruan, baik langsung atau tidak langsung ditujukan kepada orang

perorangan, masyarakat atau golongan supaya tergugah jiwanya, terpanggil

hatinya kepada ajaran Islam untuk selanjutnya mempelajari dan menghayati

serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.6

Adapun definisi dakwah menurut para ahli di antaranya ialah :

a. Hafidz Abdurrahman memberikan pengertian bahwa dakwah adalah

seruan kepada orang lain agar melakukan kemakrufan dan mencegah

daripada kemungkaran. Atau dapat juga didefinisikan dengan usaha

untuk merubah keadaan yang tidak Islami, menjadi baik sesuai dengan

Islam.7

b. Muhammad Natsir menyatakan bahwa dakwah adalah sebagai usaha-

usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia

dan seluruh ummat konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan

hidup manusia di dunia ini, yang meliputi amar ma’ruf nahi munkar,

dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan akhlak

dan membimbing pengalamannya dalam prikehidupan perseorangan,

6 Zulkifli Musthan, Ilmu Dakwah,( Makassar : Yayasan  Fatiya, 2002),  h. 2.
7 Hafidz Abdurrahman, Islam  Politik  dan  Spiritual, Cetakan I; (Singapura : Lisan Al-

Haq, 1998),  h. 231.
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prikehidupan rumah tangga (usrah), prikehidupan bermasyarakat dan

prikehidupan bernegara.

Dari sekian banyak pengertian dakwah yang dikemukakan oleh para

ahli dakwah, maka dapat disimpulkan bahwa dakwah pada hakekatnya adalah

suatu kegiatan usaha atau aktivitas yang mengandung ajakan, seruan,

dorongan dan panggilan kepada seluruh umat manusia untuk berbuat baik dan

mengikuti petunjuk (kebenaran) dari Allah dan Rasul-Nya, amar ma’ruf nahi

munkar untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.

3. Tujuan Dakwah

Sejarah perkembangan Agama tauhid menunjukkan bahwa kebenaran

yang di turunkan Allah terus menerus dapat berkembang dengan baik,

disebarluaskan melalui dakwah oleh para Nabi, Rasul, Ulama dan Muballigh.

Terkadang mu’jizat yang diberikan kepada para Nabi di dustakan oleh

kaumnya dan di tolak dakwahnya, bahkan dianggap sebagai tukang sihir.

Tujuan dakwah Islam adalah “Merubah keadaan yang tidak Islami

menjadi Islami agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT ”.8 Firman

Allah SWT dan hadist Nabi SAW banyak disinggung tentang keuntungan

kaum yang berdakwah, yakni kemenangan perjuangannya di dunia dan pahala

di akhirat. Selama mereka berdakwah bukan karena mencari kesenangan

duniawi atau keharuman nama (popularitas semata), tetapi untuk mencari

keridhaan Allah, yang mana keridhaan Allah adalah merupakan kunci

kebahagiaan yang sejati dan abadi.

8 Hafidz Abdurrahman, Islam Politik  dan  Spiritual, Cetakan I; (Singapura : Lisan Al-
Haq, 1998), h. 233
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Berdasarkan uraian diatas, ada dua tujuan yang harus di tempuh oleh

para muballigh, yaitu tujuan umum (mayor obyektif), dan tujuan khusus

(minor obyektif). Dalam hal ini, akan di uraikan sebagai berikut :

a. Tujuan utama (mayor obyektif)

Tujuan utama dakwah adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari

keseluruhan tindakan aktivitas dakwah, yakni terwujudnya kebahagiaan dan

kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.

Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi

oleh Allah SWT adalah merupakan suatu nilai atau hasil yang diharapkan

dapat dicapai oleh keseluruhan usaha dakwah. Ini berarti bahwa usaha

dakwah, baik dalam bentuk menyeru dan mengajak umat manusia agar

bersedia menerima dan memeluk Islam, maupun dalam bentuk amar ma’ruf

dan nahi munkar, yang tujuannya adalah terwujudnya kebahagiaan dan

kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam hal ini ada tiga tujuan utama dakwah, yaitu :

1) Mengajak manusia seluruhnya agar menyembah Allah yang Maha

Esa, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu.

2) Mengajak kaum muslimin agar mereka ikhlas beragama karena Allah,

dan menjaga agar supaya amal perbuatannya, jangan bertentangan

dengan iman.
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3) Mengajak umat manusia untuk menerapkan hukum Allah akan

mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi umat manusia

seutuhnya.9

b. Tujuan khusus (minor obyektif)

Tujuan khusus dakwah berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan

kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai oleh Allah SWT, masing-

masing sesuai dengan segi atau bidang kehidupan yang dibinanya. Adapun

tujuan khusus dakwah adalah :

1) Mengajak umat manusia yang sudah memeluk Agama Islam untuk

selalu meningkatkan takwanya kepada Allah SWT.

2) Membina mental Agama (Islam) bagi kaum yang masih muallaf.

3) Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari

fitrahnya.10

Di sisi lain, tujuan yang tertinggi dari pada usaha dakwah adalah

semata-mata mengharap dan mencari keridhaan Allah SWT, yang meliputi :

menyadarkan manusia akan arti hidup yang sebenarnya, dan mengeluarkan

manusia dari kegelapan menuju ke alam yang terang benderang di bawah

sinar petunjuk Ilahi Rabbi.

Dari kedua tujuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

dilaksanakannya dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Tuhan, dan

bertujuan mempengaruhi cara berfikir manusia, cara merasa, cara bersikap

dan bertindak, agar manusia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

9 Zulkifli Musthan, Op. cit., h. 29-30
10 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1983), h.

55
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Dengan adanya keimanan yang kuat di dalam diri seseorang merupakan

potensi yang sangat penting dan menentukan karena potensi Iman akan

banyak mempengaruhi aspek-aspek kepribadian yang lainnya. Iman akan

mempengaruhi sikap mental dan sikap laku dari seseorang, yang nantinya

akan melahirkan sikap, watak dan sifat yang baik dan menarik dan juga

melahirkan tingkah laku dan perbuatan yang baik dan bermanfaat.

4. Subyek, dan Obyek Dakwah

a. Subyek Dakwah

Subjek dakwah adalah pelaksana-pelaksana dakwah yang beragama

Islam, baik laki-laki maupun perempuan, yang kepada mereka diberikan

kewajiban oleh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh

umat manusia diatas dunia ini, untuk mengajak kepada Agama Allah,

menyeru kepada kebajikan, menyuruh orang untuk berbuat baik dan melarang

dari perbuatan mungkar, melalui cara-cara atau metode-metode Qur’an dan

petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, baik melalui lisan maupun dengan

perbuatan atau contoh teladan, dengan tujuan untuk mendapatkan

kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat.

Pelaksana-pelaksana dakwah dalam hal ini adalah para da’i/muballigh

dan da’iah/muballighat, yang diharapkan mempunyai sikap, sifat, perilaku,

kepribadian dan syarat-syarat yang di perlukan untuk keberhasilan dakwah di

tengah-tengah masyarakat. Kaitannya dalam hal ini, ada beberapa sifat yang

harus dimiliki oleh seorang da’i/muballigh, yaitu :
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1) Mengetahui tentang Al-Qur’an dan sunnah Rasul sebagai pokok

Agama Islam.

2) Memiliki pengetahuan Islam yang berinduk kepada Al-Qur’an dan

sunnah, seperti tafsir, ilmu hadits, sejarah dan kebudayaan Islam dan

lain-lainnya.

3) Memiliki pengetahuan yang menjadi alat kelengkapan dakwah

Seperti teknik dakwah, ilmu jiwa (psykologi), sejarah, antropologi,

perbandingan Agama dan sebagainya.

4) Memahami bahasa ummat yang akan diajak kepada jalan yang

diridhai Allah, yaitu dengan membekali diri dengan ilmu retorika

dan kepandaian berbicara atau mengarang.

5) Penyantung dan lapang dada.

6) Berani kepada siapa pun dalam menyatakan, membela dan

mempertahankan kebenaran.

7) Memberi contoh dalam setiap medan kebajikan supaya parallel kata-

katanya dengan tindakannya.

8) Berakhlak baik, misal tawadhu, tidak sombong, pemaaf dan ramah

tamah.

9) Memiliki ketahanan mental yang kuat (kesabaran), kemauan, dan

selalu optimis.

10) Khalis, berdakwah karena Allah
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11) Mencintai tugas kewajibannya sebagai da’i dan muballigh dan

amanah dalam menjalankan tugas.11

Dengan dimilikinya sifat-sifat tersebut di atas, maka mudahlah baginya

membawa ummat kepada tujuan dakwah dan akan mudah pula mengatasi

segala rintangan, hambatan dan cobaan dalam melaksanakan dakwah itu. H.

M. Toha Yahya Omar, mengemukakan bahwa subjek dakwah perlu memiliki

sikap sebagai berikut :

1) Berlaku sopan, yaitu yang berhubungan dengan adat dan kebiasaan yang

berlaku umum dalam tiap kelompok. Suatu pekerjaan dianggap tidak

sopan, kalau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku bagi

kelompok itu. Kesopanan harus terpelihara, baik dalam perbuatan

maupun pembicaraan.

2) Jujur terutama dalam mengemukakan dalil-dalil dan pembuktian.

Kemahiran penggunaan kata-kata, mungkin dapat mempengaruhi tetapi

segera orang akan sadar kepalsuan itu, walau bagaimanapun baik

susunan kata-katanya.

3) Jangan menggunakan rationalization artinya mencari dalil untuk

menutupi suatu kesalahan seperti seekor serigala yang karena tidak dapat

melompati buah anggur lalu berkata buah anggur itu masam rasanya.

4) Jangan bersifat simplication, mempermudah persoalan atau menganggap

remeh. Tetapi kalau sudah tiba saat pelaksanaannya ternyata persoalan

11H. Hamzah Ya’kub, Publistik Islam (Teknnik Dakwah Dan Leadership),( Bandung: CV.
Diponegoro), h. 38-39.
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itu tidak semudah yang dibayangkan semula. Lalu dengan demikian

terjadilah kegagalan.

5) Memperhatikan wabah-wabah kejiwaan yaitu keadaan yang mudah

berjangkit seperti model jangan menggunakan wispherring campaign

yaitu berita dari mulut kemulut tanpa disengaja dan termasuk gossip.atau

sengaja dilancarkan untuk maksud-maksud tertentu.12

b. Objek Dakwah

“Objek dakwah adalah sasaran, penerima, khalayak, jamaah, pembaca,

pendengar, pemirsa, audience, decorder atau komunikan yang menerima

dakwah (Islam)”.13 Adapun sasaran dakwah yang dimaksudkan adalah :

1) Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi

sosiologis, misalnya masyarakat terasing, pedesaan, kota besar dan kecil,

serta masyarakat di daerah.

2) Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi struktur

kelembagaan berupa masyarakat, pemerintah dan keluarga.

3) Sasaran yang berupa kelompok-kelompok masyarakat dilihat dari segi

sosial kultural, seperti golongan priayi, abangan dan santri, khususnya

pada masyarakat Jawa.

4) Sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi

tingkat usia, seperti golongan anak-anak, remaja dan orang tua.

12 Toha Yahya Omar, Ilmu Dakwah, (Jakarta : Widjaya, 1971), h. 53-55
13 Zulkifli Musthan , Op. cit., h. 84
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5) Sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi

profesi atau pekerjaan, seperti golongan petani, pedagang, seniman,

buruh, pegawai, negeri dan lain-lain.

6) Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi tingkat

hidup sosial ekonomi seperti golongan orang kaya, menengah dan

miskin.

7) Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi jenis

kelamin seperti laki-laki dan perempuan.

8) Sasaran yang berhubungan dengan golongan dilihat dari segi khusus,

seperti golongan masyarakat tuna susila, tuna wisma, tuna karya,

narapidana dan sebagainya.14

Seorang da’i harus menguasai psikologi mad’u-nya terutama psikologi

remaja, jika berdakwah di lingkungan remaja berbeda dengan dunia anak,

pemikiran remaja yang ringan tetapi kritis dan terkadang agak romantic perlu

diamati oleh sang da’i. berdakwah di lingkungan orang dewasa pun

mempunyai pendekatan dan ciri-ciri tersendiri. Orang dewasa sudah banyak

pengalaman, sudah menyelami pahit getirnya kehidupan, liku-liku kehidupan,

dan jalan pikirannya pun sudah realistik, karena itu berdakwah pada

kelompok orang dewasa atau orang tua harus mengingatkan mereka untuk

memanfaatkan sisa usianya.

14 Ibid.  h. 105-106.
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5. Materi Dakwah

Pada umumnya, materi dakwah yang disampaikan dalam dakwah,

adalah ajaran-ajaran yang disyariatkan dalam Islam. Ajaran-ajaran Islam yang

menitikberatkan pada akhlaqul karimah inilah yang wajib untuk disampaikan

kepada manusia, yang nantinya diharapkan supaya ajaran-ajaran tersebut

dapat diketahui, dipahami, dihayati, serta diamalkan dalam bingkai kehidupan

mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka senantiasa berada dalam suasana

religi, yang tentunya sesuai dengan tuntunan Agama Islam.

Ajaran-ajaran Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW,

kepada ummatnya ini meliputi aspek duniawi dan ukhrawi, yang tentunya

materi yang harus diserukan dalam dakwah pun menjadi luas sekali. Adapun

diantara materi-materi tersebut dapat dijadikan beberapa pokok pembahasan,

diantaranya :

1) Aqidah Islam, yang meliputi tauhid dan keimanan.

2) Pembentukan pribadi yang sempurna, dengan berpondasikan pada nilai-

nilai akhlaqul karimah.

3) Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

4) Kemakmuran dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat dan berbagai

pembahasan lainnya.15

Selain itu, guna tercapainya suatu tujuan dakwah, maka terdapat metode

dan strategi pengembangan materi dakwah melalui prinsip-prinsip sebagai

berikut:

15 Fathul Bahri An-Nabiry, Meniti Jalan Dakwah (Bekal Perjuangan Para Da’i),
(Jakarta :  Amzah, 2008), h. 235.
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1) Disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

2) Disesuaikan dengan kadar intelektual masyarakat (khatibhu an-nasa ala

qadri uqulihim).

3) Mencakup ajaran Islam secara kaffah dan universal, yakni aspek ajaran

tentang hidup dan kehidupan.

4) Merespon dan menyentuh tantangan dan kebutuhan asasi (dharun), dan

kebutuhan sekunder (tahsini).

5) Disesuaikan dengan program umum syari’at Islam (maqashid asy syari’I

al-khamsaha) yakni hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql,hifdz an-nasl,

dan hifdz al-mal.16

C. Tinjauan Umum tentang Komunikasi Budaya

1. Pengertian Komunikasi Budaya

Komunikasi dan kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak dapat

dipisahkan. Keduanya memperhatikan pada variasi langkah dan cara manusia

berkomunikasi melintasi komunitas manusia atau kelompok sosial. Alo

liliweri dalam buku Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya

menjelaskan tentang komunikasi antarbudaya yaitu merupakan interaksi dan

komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memilki

latar belakang kebudayaan yang berbeda.17

Menurut teori komunikasi antar budaya, Edward T.Hall, teori hall

mengaitkan komunikasi dengan budaya memiliki hubungan sangat erat.

16 H. Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan Dakwah,
(Bandung : Pustaka Setia,  2002), h. 139

17 Alo Liliweri, Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya, LKIS, (Yogyakarta:
2009), h. 12-13
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Menurutnya, communication is cultur and culture is communication. Hal

terlebih dahulu membedakan budaya konteks tinggi (high contextculture)

dengan budaya konteks rendah (low context culture). Budaya konteks rendah

ditandai dengan komunikasi konteks rendah seperti pesan verbal dan

eksplisit, gaya bicara langsung lugas dan berterus terang.

Para penganut budaya ini mengatakan bahwa apa yang mereka

maksudkan (the say what they mean) adalah  apa  yang  mereka  katakan (they

mean what theysay). Sebaliknya, budaya konteks tinggi, seperti kebanyakan

pesan yang bersifat implisit, tidak langsung dan tidak terus terang, pesan yang

sebenarnya mungkin tersembunyi dibalik perilaku nonverbal, intonasi suara,

gerakan tangan, pemahaman lebih kontekstual, lebih ramah dan toleran

terhadap budaya masyarakat. Terkadang pernyataan verbal bisa bertentangan

dengan pesan nonverbal. Manusia yang terbiasa berbudaya konteks tinggi

lebih terampil membaca perilaku nonverbal dan juga akan mampu melakukan

hal yang sama.

Watak komunikasi konteks tinggi yaitu tahan lama, lamban berubah

dan mengikat kelompok penggunanya. Orang-orang berbudaya konteks tinggi

lebih menyadari proses penyaringan budaya dari pada orang-orang berbudaya

konteks rendah. Dalam kaitannya dengan aktivitas dakwah, pengkajiannya

dengan pendekatan komunikasi konteks tinggi dan komunikasi konteks

rendah. Bagaimana para da’i melakukan tugasnya sebagai pengayom

masyarakat, penyelamat masyarakat dan memajukan masyarakat dengan
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pendekatan-pendekatan yang lebih dekat dan ramah dengan budaya yang

dianut masyarakat setempat.18

2. Unsur-Unsur Komunikasi Budaya

Komunikasi antarbudaya yang berlangsung dalam konteks sosial

yang hidup, berkembang dan berubah-ubah berdasarkan waktu, situasi dan

kondisi tertentu tergantung keberlangsungan efektifitas dalam unsur-unsur

komunikasi tersebut. Unsur unsur proses komunikasi antarbudaya meliputi

a. Komunikator

Komunikator dalam komunikasi antarbudaya adalah pihak yang

memprakasai komunikasi, artinya yang mengawali pengiriman pesan

tertentu kepada pihak lain yang disebut komunikan. Dalam komunikasi

antarbudaya, seorang komunikator berasal dari latar belakang kebudayaan

tertentu (meliputi :latar belakang etnis, ras, faktor demografis: seperti

umur, jenis kelamin, hingga latar belakang sistem politik), misalnya

komunikator berkebudayaan A, berbeda dengan komunikan yang

berkebudayaan B..19

b. Komunikan

Komunikan dalam komunikasi antar budaya adalah pihak yang

menerima pesan tertentu, dia menjadi tujuan/sasaran komunikasi dari

pihak lain (komunikator). Tujuan komunikasi akan tercapai manakala

komunikan “menerima” (memahami makna) pesan dari komunikator, dan

18 Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah : Respons Da’i Terhadap Dinamika
Kehidupan Di Kaki Ceremai,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 16

19 Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya Cet.V, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011), h., 25-31
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memperhatikan attention) serta menerima pesan secara menyeluruh

(comprehension).  Kedua aspek ini penting karena berkaitan dengan

kesuksesan pertukaran pesan antara komunikator dan

komunikan. Attention adalah proses awal dari seorang komunikan

“memulai” mendengarkan pesan, menonton atau membaca pesan itu.

Seorang komunikator berusaha agar pesan itu diterima sehingga

seperangkat pesan tersebut perlu mendapat perlakuan agar menarik

perhatian. Sedangkan comprehension yaitu meliputi cara penggambaran

pesan secara lengkap sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh

komunikan.

c. Pesan/Simbol

Dalam proses komunikasi, pesan berisi pikiran, ide, atau gagasan,

perasaan yang dikirim komunikator kepada komunikan dalam bentuk

simbol. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk mewakili maksud

tertentu, misalnya dalam kata-kata verbal yang diucapkan atau ditulis, atau

simbol non verbal yang diperagakan melalui gerak-gerik tubuh/ anggota

tubuh, warna, artifak, gambar,pakaian dan lain-lain yang semuanya

dipahami secara konotatif.

Dalam model komuniaksi antarbudaya, pesan adalah apa yang

ditekankan atau yang dialihkan komunikator kepada komunikan. Setiap

pesan mengandung aspek utama :content dan treatment, yaitu isi dan

perlakuan. Isi pesan meliputi aspek daya tarik pesan, misalnya kontroversi,

keaktualan (baru), argumentatif, rasional atau emosional. Sedangkan
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perlakuan atas pesan berkaitan dengan penjelasan atau penataan isi pesan

oleh komunikator. Pilihan isi dan perlakuan atas pesan tergantung dari

ketrampilan komunikasi, sikap, tingkat pengetahuan, posisi dalam

sistem sosial dan kebudayaan.

d. Efek Atau Umpan Balik

Manusia mengkomunikasikan pesan karena dia mengharapkan agar

tujuan dan fungsi komunikasi itu tercapai. Tujuan dan fungsi komunikasi,

termasuk komunikasi antarbudaya, antara lain memberikan informasi,

menjelaskan/menguraikan tentang sesuatu, memberikan hiburan,

memaksakan pendapat atau mengubah sikap komunikan. Dalam proses

tersebut, umumnya akan menghendaki reaksi balikan/umpan balik.

Umpan balik merupakan tanggapan balik dari komunikan kepada

komunikator atas pesan-pesan yang telah disampaikan. Tanpa umpan balik

atas pesan-pesan dalam komunikasi antarbudaya maka komunikator dan

komunikan tidak bisa memahami ide, pikiran dan perasaan yang

terkandung dalam pesan tersebut.20

Dalam kasus komunikasi tatap muka, umpan balik lebih mudah

diterima. Komunikator dapat mengetahui secara langsung apakah

serangkaian pesan itu dapat diterima oleh komunikan atau tidak.

Komunikator pun dapat mengatakan sesuatu secara langsung jika dia

melihat komunikan kurang memberi perhatian atas pesan yang sedang

disampaikan. Reaksi-reaksi verbal dapat diungkapkan secara langsung

20 Ibid , h 32-35
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oleh komunikan melalui kata-kata menerima, mengerti bahkan menolak

pesan, sebaliknya reaksi pesan dapat dinyatakan dengan pesan nonverbal.

e. Suasana  (Setting Dan Context)

Satu faktor penting dalam komunikasi antarbudaya dalah setting of

communication yakni suasana tempat (ruang, space) dan waktu (time)

serta suasana (sosial, psikologis) ketika komunikasi antarbudaya

berlangsung. Suasana itu berkaitan dengan waktu (jangka pendek/panjang,

jam/hari /minggu/bulan/tahun) yang tepat untuk bertemu/berkomunikasi,

sedangkan tempat (rumah, kantor, rumah ibadah) untuk berkomunikasi,

kualitas relasi (formalitas,informalitas) yang berpengaruh terhadap

komunikasi antarbudaya.

f. Gangguan (Noise atau Interference)

Gangguan dalam komunikasi antarbudaya adalah segala sesuatu yang

menjadi penghambat laju pesan yang ditukar antara komunikator dengan

komunikan, atau mengurangi makna  pesan antarbudaya . gangguan menghambat

komunikan menerima pesan dan sumber pesan. Gangguan (noise) dapat

bersumber dari unsur-unsur komunikasi yang mengurangi usaha bersama

untuk memberikan makna yang sama atas pesan. Menurut De vito, dalam

buku Alo liliweri, Dasar dasar Komunikasi Antarbudaya, menggolongkan

tiga macam gangguan: (1) fisik, berupa interfensi dengan transmisi fisik

isyarat atau pesan lain, (2) psikologis-interfensi kognitif atau mental,

misalnya prasangka dan bias pada sumber-penerima-pikiran yang sempit;

dan (3) semantik- berupa pembicara dan pendengar memberi arti yang



33

berlainan, misalnya orang berbicara dengan bahasa yang berbeda,

menggunakan istilah yang terlalu rumit dan tidak dipahami pendengar.21

3. Tujuan Komunikasi Budaya

Tujuan dari komunikasi pastinya menginginkan komunikasi yang

efektif antara komunikator dan komunikan. Komunikasi yang efektif yaitu

outcomes komunikasi karena komunikator dan komunikan memahami

kesamaan makna dan pesan dan makna-makna itu tidak boleh disalah artikan

karena makna itu diwarnai oleh latarbelakang budaya pemiliknya. 22

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam proses komunikasi

antarbudaya terdapat proses asimilasi. Asimilasi merupakan istilah yang

digunakan untuk menjelaskan penerimaan suatu kebudayaan lain.

4. Pola Interaksi Sosial

a. Pengertian Interaksi Sosial

Masyarakat adalah sebuah sistem di mana terdapat interaksi antar

komponen, baik individu, kelompok atau lembaga-lembaga. Komponen-

komponen tersebut hidup saling bergantung, berpengaruh, saling menjaga

dan saling menghargai dalam harmonitas sosial yang tersusun berdasarkan

suatu ikatan norma-norma dan nilai-nilai yang ditaati dan dianut untuk

mengatur jalannya interaksi dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga

keseimbangan keberlangsungan hidup masyarakat. Interaksi sosial

merupakan bentukan dari interaksi antar individu dan interaksi antar

21 Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya Cet.V, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011), h., 25-31

22 Ibid., h. 76-77
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pelaku. Interaksi sosial adalah proses sosial yang berjalan dinamis dan

progresif membentuk adanya aktivitas sosial. Dalam interaksi sosial

terdapat  hubungan dan komunikasi sosial, yaitu pertukaran pesan dalam

pergaulan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan

kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.23

b. Bentuk Interaksi Sosial

Bentuk interaksi sosial meliputi proses-proses yang asosiatif dan

proses disosiatif. Proses asosiatif meliputi kerjasama dan akomodasi.

Sedangkan proses disosiatif meliputi persaingan dan pertentangan.

Penelitian kali ini, penulis akan membahas proses asosiatif dalam bentuk

akomodasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Makna akomodasi

menurut Gillin dan Gillin dalam buku Soerjono Soekanto yaitu suatu

proses dalam hubungan sosial dimana individu atau kelompok manusia

mengadakan penyesuaian diri dengan sekitarnya untuk dapat

mempertahankan hidup.24

Dalam proses akomodasi ini, terdapat proses asimilasi. Yaitu proses

sosial ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan antar individu dan

kelompok dengan memerhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Proses

asimilasi initimbul bila ada kelompok manusia yang berbeda

kebudayaannya; antar individu saling berinteraksi secara langsung dan

23 Andrik Purwasito. Komunikasi Multikultural. (Surakarta : Muhammadiyah
UniversityPress. 2003). h., 81

24 Soekanto,Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006) h.,69
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intensif untuk waktu yang lama sehinggan kebudayaan dari kelompok

manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.


