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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Dakwah 

1. Pengertian Dakwah 

Dakwah berasal dari bahsa arab دعوة -يذعو  -دعى  artinya mengajak, 

mengundang, menyeru, dan menarik serta memanggil. Syech Ali Mahfuzh sebagai 

pencetus gagasan dan penyusunan ilmiah mengemukakan ilmu dakwah memberi 

batasan mengenai dakwah itu sebagai berikut: Membangkitkan kesadaran manusia di 

atas kebaikan dan bimbingan, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari 

pekerjaan yang mungkar agar mereka memperoleh keberuntungan kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat
14

. Dalam Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 125 disebutkan bahwa 

dakwah adalah mengajak umat manusia ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana, 

nasehat yang baik serta berdebat dengan cara yang baik pula. Alllah Swt. Berfirman: 

                               

                           

Terjemahnya: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. An-Nahl [16]: 125)
15

.

                                                           
14

Ahmad Sukardi, Dakwah & Teknik Berpidato, (Kendari: CV Shadra, 2009), h. 1 
15

Departemen Agama RI, Op, Cit., h. 282  
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Pada tataran praktek dakwah harus mengandung dan melibatkan tiga unsur, 

yaitu: penyampaian pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Namun 

dakwah mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah-istilah tersebut, karena 

istilah dakwah mengandung makna sebagai aktivitas menyampaikan ajaran Islam, 

menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan  mungkar, serta memberi kabar 

gembira dan peringatan manusia. Istilah dakwah dalam Al-Qur’an diungkapkan 

dalam fi‟il maupun mashdar sebanyak lebih dari 100 kata. Al-Qur’an menggunakan 

kata dakwah untuk mengajak kepada kebaikan yang disertai dengan risiko masing-

masing pilihan. Dalam Al-Qur’an, kata dakwah berarti mengajak ditemukan 

sebanyak 46 kali, 39 kali arti mengajak kepada Islam dan kebaikan, dan 7 kali 

mengajak ke neraka atau kejahatan. Disamping itu, banyak sekali ayat-ayat yang 

menjelaskan istilah dakwah dalam konteks yang berbeda
16

. 

Dakwah adalah segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan berencana 

dalam wujud sikap, ucap, dan perbuatan yang mengandung ajakan dan seruan baik 

langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada orang perorangan, masyarakat 

maupun golongan agar tergugat jiwanya, terpanggil hatinya kepada ajaran serta 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-sehari. 

 

 

                                                           
16

M. Ashar Paccing, Manajemen Dakwah, (Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin, 2008), h. 16-

17 
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2. Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap 

kegiatan dakwah. Berikut beberapa unsur-unsur dakwah: 

a. Da‟i (pelaku dakwah). Da’i adalah seorang yang melaksanakan dakwah baik lisan, 

tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau 

lewat organisasi/lembaga. Secara umum kata Da’i ini sering disebut dengan 

sebuatan Mubaligh (orang yang menyampaiakn ajaran Islam), namun sebenarnya 

sebutan ini konotasinya sangat sempit, karena masyarakat cenderung 

mengartikannya sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, 

seperti penceramah agama, khatib (orang yang berkhotbah), dan sebagainya. Siapa 

saja yang menyatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad hendaknya menjadi 

seorang Da’i dan harus dijalankan sesuai dengan hujjah yang nyata dan kokoh. 

Dengan demikian, wajib baginya untuk mengetahui kandungan dakwah baik dari 

sisi akidah, syariah, maupun akhlak. Berkaitan dengan hal-hal yang memerlukan 

ilmu dan keterampilan khusus, maka kewajiban berdakwah dibebankan kepada 

orang-orang tertentu. 

b. Mad‟u (mitra dakwah). Mad‟u yaitu manusia yang menjadikan sasaran dakwah, 

atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, 

baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain, manusia 

secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah 

bertujuan mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan orang-
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orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, 

Islam, dan Ihsan. 

c. Maddah (materi dakwah). Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang 

disampaikan Da‟i kepada mad‟u. Dalam hal ini sudah jelas yang menjadi maddah 

dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri
17

. Secara umum materi dakwah dapat 

diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu: 

1) Masalah Akidah (Keimanan) 

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiyah, 

akidah secara harfiah berarti sesuatu yang terbuhul atau tersimpul secara erat 

dan kuat. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral manusia. Oleh karena 

itu, yang pertamama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah 

akidah atau keimanan. 

2) Masalah Syariah 

Hukum atau syariah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam 

pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban 

mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumnya. Pelaksanaan syariah 

merupakan sumber yang melahirkan peradaban Islam, yang melestarikan dan 

melindunginya dalam sejarah. Syariah inilah yang akan selalu menjadi 

kekuatan peradaban di kalangan kaum muslim. Materi dakwah yang bersifat 

syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Ia merupakan jantung 

yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam di berbagai penjuru dunia, 

                                                           
17

Ibid,  h. 20-21 
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dan sekaligus merupakan hal yang patut dibanggakan. Kelebihan dari materi 

syariah Islam antara lain, adalah bahwa ia tidak dimiliki oleh umat-umat yang 

lain. Syariah ini bersifat universal, yang menjelaskan hak-hak umat muslim dan 

non muslim, bahkan hal seluruh umat manusia. 

3) Masalah Mu’amalah 

Islam merupakan agama yang menekankan urusan mu‟amalah lebih 

besar porsinya dari pada urusan ibadah. Islam lebih banyak memerhatikan 

aspek kehidupan sosial dari pada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama 

yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid, tempat mengabdi kepada Allah. 

ibadah dalam mu‟amalah di sini, diartikan sebagai ibadah yang mencakup 

hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah Swt.  

4) Masalah Akhlak 

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari 

khuluqun ynag berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. 

Kalimat-kalimat tersebut memiliki segi-segi persamaan dengan perkataan 

khalqun yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan khaliq yang 

berarti pencipta, dan makhluq yang berarti yang diciptakan. Sedangkan secara 

terminologi, pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi 

temperatur batin yang memenaruhi perilaku manusia
18

. 

 

                                                           
18

M. Munir, dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006), h. 24-27.  
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3. Tujuan Dakwah 

Salah satu tugas pokok Rasulullah Saw. adalah membawa amanah suci berupa 

penyempurnaan akhlak yang mulia bagi manusia. Dan akhlak yang dimaksud ini 

tidak lain adalah Al-Qur’an itu sendiri, sebab setiap pribadi muslim itu akan 

berpedoman pada Al-Qur’an. Atas dasar ini tujuan dakwah secara luas, dengan 

sendirinya adalah menegakkan ajaran Islam kepada setiap insan, baik individu 

maupun masyarakat, sehingga ajaran tersebut mampu mendorong suatu perbuatan 

sesuai dengan ajaran tersebut
19

. Tujuan dakwah Islam dapat dibagi menjadi dua 

bagian yaitu : 

a. Tujuan umum (tujuan utama) dakwah adalah hasil akhir yang ingin dicapai d ari 

keseluruhan tindakan aktivitas dakwah, yaitu mengajak umat manusia (meliputi 

umat muslim maupun non muslim) kepada jalan yang benar agar terwujud 

kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh 

Allah Swt. Agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat 

b. Tujuan khusus, dakwah adalah nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan 

dan kesejahteraan yang diridhai Allah Swt. Masing-masing sesuai dengan segi 

atau bidangnya. Tujuan khusus dakwah adalah : 

1) Untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghargaan, dan 

pengamalan ajaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat 

                                                           
19

Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Cet. II, Jakarta: Media Pratama, 1997),  h. 47 
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2) Mengajak umat Islam untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah 

Swt., mengerjakan yang ma’ruf dan meninggalkan yang mungkar
20

. 

4. Metode Dakwah 

Metode adalah cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu 

atau cara kerja
21

. Sementara itu menurut Mchfueld MA, metode dakwah adalah suatu 

cara tertentu terpikir sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dakwah tidak lain adalah 

pulang kembalinya ke jalan Allah (Dinul Islam)
22

. Metode dakwah adalah suatu hal 

yang sangat prinsipil karena apabila kita mulai tujuan kearah dakwah, maka akan 

ditemukan berbagai persoalan dan berhadapan dengan berbagai ragam corak manusia 

sebagai objek dakwah. Semakin banyak realita baru yang berkembang di tengah-

tengah masyarakat yang semakin maju, maka dakwah semakin dituntut untuk bisa 

menyesuaikan diri serta integrasi melalui pendekatan metodologis. 

Karena begitu pentingnya metode dakwah, maka M. Syafa’at Habib 

mengatakan bahwa metode dakwah adalah nadinya dakwah, atau bahkan menjadi 

otaknya dakwah. Sesungguhnya memahami metode dakwah sangat penting sebelum 

masuk dalam arena dakwah
23

. Ada beberapa metode dakwah yang dapat dilakukan 

saat berdakwah: 

 

 

 

                                                           
20

Asmuni Syukir, Op, Cit., h. 51 
21

Widodo, Kamus Ilmia Populer, (Yogyakarta: Absolut, 2001), h. 426 
22

Ahmad Sukardi, Op, Cit., h. 101-102 
23

Ibid, h. 103 
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a. Metode ceramah 

Ceramah adalah suatu teknik atau metode dakwah yang banyak diwarnai 

oleh ciri karakteristik bicara oleh seseorang Da‟i/mubaligh pada suatu aktivitas 

dakwah. Ceramah dapat pula bersifat propaganda, kampanye, berpidato (retorika), 

sambutan, mengajar, dan sebagainya. Istilah ceramah di zaman mutakhir ini 

sedang ramai-ramainya dipergunakan instansi pemerintahan atau pun swasta, 

organisasi (ja‟iyah), baik melalui televisi, radio, maupun ceramah secara langsung. 

Pada sebagian orang menanamkan ceramah/pidato ini dengan sebutan retorika 

dakwah, sehingga ada retorika dakwah, retorika sambutan, peresmian, dan 

sebagainya. 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah penyampaian materi dakwah dengan cara 

mendorong sasarannya (objek dakwah) untuk menyatakan sesuatu masalah yang 

dirasa belum dimengerti dan Da‟i/mubaligh sebagai penjawabnya. Metode ini 

dimaksudkan untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Sebab 

dengan bertanya berarti orang ingin mengerti dan dapat mengamalkannya. Oleh 

karena itu jawaban dari pertanyaan sangat diperlukan kejelasan dan pembahasan 

yang sedalam-dalamnya lagi pula jawaban selalu sesuai dengan maksud 

pertanyaannya. Harapan semacam ini tak mungkin dicapai tanpa adanya usaha 

Da‟i/mubaligh untuk melatih dirinya memahami maksud pertanyaan orang lain.  
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c. Debat (mujadalah) 

Debat sebagai metode dakwah pada dasarnya mencari kemenangan, dalam 

arti menunujukkan kebenaran dan kehebatan Islam. Dengan kata lain debat adalah 

mempertahankan pendapat dan idiologinya agar pendapat dan ideologinya itu 

diakui kebenarannya dan kehebatannya oleh orang lain. Dengan demikian 

berdebat efektif dilakukan sebagai metode dakwah hanya pada orang-orang (objek 

dakwah) yang membantah akan kebenaran Islam. Sedangkan objek dakwah yang 

masih kurang percaya atau mantap terhadap kebenaran Islam dirasa kurang efektif 

bila di gunakan metode debat sebagai metode dakwahnya. 

d. Percakapan Antar Pribadi (percakapan bebas) 

Percakapan antara pribadi atau individu adalah percakapan bebas antara 

seseorang Da‟i dengan individu-individu sebagai sasaran dakwahnya. Percakapan 

pribadi bertujuan untuk menggunakan kesempatan yang baik di dalam percakapan 

untuk aktivitas dakwah
24

. 

Dalam berdakwah ada berbagai karakter masyarakat yang akan dihadapi. 

Untuk itu lah sangat diperlukan metode dakwah agar tujuan yang kita inginkan dapat 

tercapai. Berikut beberapa karakter masyarakat yang biasa ditemui : 

a. Menganut paham-paham dan pengertian tradisional  yang sulit bagi mereka untuk 

merubahnya 

b. Dengan ulet mempertahankan kedudukannya 

                                                           
24

Asmuni Syukir, Op, Cit., h. 104-117  
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c. Secara pribadi akan menolah sesuatu yang baru 

d. Merasa was-was apabila yang disampaikan itu akan menegcewakan 

e. Cerdik cendikiawan yang akan hanya menerima segala sesuatu realita dengan dalil 

f. Ragu-ragu disebabkan bermacam pandangan atau pengetahuan yang serba 

tanggung 

g. Bodoh, atau tiada mengerti masalah sebenarnya
25

. 

5. Media Dakwah 

   Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaiakan materi 

dakwah (dalam ajaran Islam media dakwah adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaiakan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad‟u
26

. Media memiliki 

peranan atau kedudukakn sebagai penunjang tercapainya tujuan dakwah, bersama-

sama dengan komponen dakwah lainnya, seperti objek dakwah, metode dakwah, 

subjek dakwah dan lain sebagainya. Bentuk media dakwah yang sering digunakan 

dalam berdakwah adalah sebagai berikut: 

a. Televisi 

Televisi memiliki sejumlah kelebihan terutama kemampuannya dalam 

menyatukan antar fungsi media dan visual, ditambah dengan kemampuanya dalam 

memainkan warna. Penonton leluasa menentukan saluran mana yang mereka 

senangi. 

b. Radio. 

                                                           
25

Barmawie, Asas-Asas Ilmu Dakwah (Mandayun: Ramadhani, 1969), h. 60 
26

M. Munir, dan Wahyu Ilahi, Op, Cit., h. 32 
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Salah satu kelebihan media radio dibandingkan dengan media lain, ialah 

cepat dan mudah dibawa kemana-kemana. Radio bisa dinikmati sambil 

mengerjakan pekerjaan lain, seperti memasak, menulis, menjahit dan 

semacamnya.  

c. Film. 

Film dalam pengertian sempit adalah penyajian gambar lewat layar lebar, 

tetapi dalam pengertian yang lebih luas juga yang termaksuk yang disiarkan TV. 

Film dengan kemampuan visualnya yang didukung dengan audio yang khas, 

sangat efektif sebagai media untuk berdakwah dan juga sebagai media pendidikan. 

d. Media Cetak 

Media cetak untuk berbagai jenis media dakwah di sini ialah semua bahan 

cetakan yang digunakan untuk memuat dan menyampaikan pesan-pesan dakwah 

ke pada msyarakat sebagai sasaran (obyek) dakwah. Bahan cetakan yang memuat 

informasi dakwah tersebut harus memenuhi beberapa fungsi sebagai media 

penyampaian pesan kepada publik
27

. Media cetak yang dapat digolongkan ke 

dalam jenis-jenis media dakwah ialah : buku, surat kabar, majalah, bulletin, 

brosur, jurnal, pamplet, stiker, poster, karcis (tiket), logo (label), dan 

sebagainya. Namun penulis hanya akan menjelaskan media komunikasi cetak yang 

mempunyai peran berskala besar. 

                                                           
27

Zulkifli, Ilmu Dakwah (Kendari: 2005, Pustaka Az-zikra) h. 198 
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Media dakwah dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila tepat dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya serta prinsip-prinsip penggunaannya. Berikut di 

bawah ini menjelaskan mengenai: 

a. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam memilih media dakwah 

hal-hal yang menjadi pertimbangan di saat memilih media dakwah adalah: 

1. Tujuan dakwah yang hendak dicapai 

2. Materi dakwah 

3. Sasaran dakwah 

4. Kemampuan Da‟i 

5. Ketersediaan media 

6. Kualitas media 

b. Prinsip-prinsip penggunaan media 

Prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman umum dalam 

mempergunakan media dakwah adalah: 

1. Penggunaan media dakwah bukan dimaksudkan untuk mengganti pekerjaan 

Da‟i atau mengurangi penanan Da‟i 

2. Tiada media satupun yang harus dipakai dengan meniadakan media yang lain 

3. Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan 

4. Gunakan media sesuai dengan karakteristiknya 

5. Setiap menggunakan media harus benar-benar dipersiapkan atau diperkirakan 

apa yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudahnya 
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6. Keserasian antara media, tujuan, materi, dan objek dakwah harus mendapatkan 

perhatian yang serius
28

. 

6. Pesan Dakwah 

Pesan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti suruh, perintah, nasihat, 

harus disampaikan kepada orang lain
29

. Sedangkan menurut Jalaluddin Rakhmat, 

pesan terbagi menjadi dua yaitu pesan linguistik (verbal) dan pesan ekstralinguistik 

(nonverbal). Adapun pesan linguistik adalah pesan melalui bahasa, sehingga pesan 

diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan-gagasan. 

Sedangkan pesan ekstralinguistik (nonverbal) adalah pesan yang dilakukan melalui 

gerak tubuh, suara, pengguna ruang personal dan sosial, penciuman, sensitivitas kulit 

dan artifaktual
30

. Pesan dalam Islam ialah nasehat, permintaan, amanah yang harus 

disampaikan kepada orang lain. 

Sedangkan pesan dakwah adalah semua pernyataan yang bersumber dari Al-

Qur’an dan As-Sunnah baik secara tertulis maupun bentuk pesan-pesan. Al-Quran 

dan As-Sunnah diyakini telah mencakup keseluruhan aspek dari setiap tindakan dan 

segala urusan manusia di dunia. Tidak ada satu bagian pun dari aktivitas muslim yang 

terlepas dari sorotan dan cakupan Al-Qur’an dan As-Sunnah ini. 

 

 

                                                           
28

Asmuni Syukir, Op., Cit., h. 166-167  
29

Wjs. Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke III, (Jakrta: Balai Pustaka, 

2005), h. 883 
30

Onong Uchyana Effendi,  Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandungn: Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 18 
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B. Larangan Pacaran Dalam Pandangan Islam 

1. Pengertian Pacaran 

Pacar adalah teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan 

berdasarkan cinta kasih. Sedangkan berpacaran adalah bercinta atau berkasih-

kasihan
31

. Cinta merupakan salah satu mukjizat besar yang berikan Allah Swt. 

Kepada manusia. Cinta adalah fitrah manusia, dan kita semua bisa merasakannya. 

Tradisi pacaran memiliki variasi dalam pelaksanaannya dan sangat 

dipengaruhi oleh tradisi individu-individu dalam masyarakat yang terlibat. Dimulai 

dari proses pendekatan, pengenalan pribadi, hingga akhirnya menjalani hubungan  

afeksi yang ekslusif. Perbedaan tradisi dalam pacaran, sangat dipengaruhi oleh agama 

dan kebudayaan yang dianut oleh seseorang. Menurut persepsi yang salah sebuah 

hubungan dikatakan pacaran jika telah menjalin hubungan cinta kasih yang ditandai 

dengan adanya aktivitas-aktivitas seksual atau percumbuan. Tradisi  seperti ini 

dipraktikkan oleh orang-orang yang tidak memahami  makna kehormatan diri 

perempuan, tradisi seperti ini dipengaruhi oleh media massa yang menyebarkan 

kebiasaan yang tidak memuliakan kaum perempuan. Sampai sekarang, tradisi 

berpacaran yang telah nyata melanggar norma hukum, norma agama, maupun norma 

sosial di Indonesia masih terjadi dan dilakukan secara turun temurun dari generasi ke 

generasi yang tidak memiliki pengetahuan menjaga kehormatan dan harga diri yang 

semestinya mereka jaga dan pelihara
32

. Jadi dikatakan pacaran jika mempunyai teman 

                                                           
31

DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 847 
32

Pacaran-Wikipedia bahasa Indonesia, (http://id.m.wikipedia.org/pacaran.com). Diakses 

tanggal 15-04-2016 

http://id.m.wikipedia.org/pacaran.com
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lawan jenis dengan menjalin hubungan berdasarkan cinta kasih ditandai dengan 

adanya aktivitas-aktivitas seksual dan percumbuan.  

2. Dalil Yang Berkaitan Tentang Larangan Pacaran 

Islam memandang lelaki dan wanita sama dalam hal penciptaan dan 

kemuliaannya, namun berbeda dalam hal fungsi dan tanggung jawabnya. Islam 

memberikan letak khusus kepada wanita yang tidak diberikan kepada lelaki, 

sebaliknya Islam juga memberikan letak khusus kepada lelaki yang tidak diberikan 

kepada wanita. Islam mengharamkan adanya hubungan yang mendekati zina. Karena 

zina merupakan salah satu dosa besar disisi Allah Swt, perbuatan itu juga sangat 

merugikan bagi laki-laki maupun perempuan, dan kehidupan manusia secara 

umumnya. seperti dalam surah Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan mengenai larangan 

mendekati zina:   

                     

 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”(QS. Al-Isra 

[17]: 32)
33

. 

 

Dalam dalil lain Allah Swt mengharamkan untuk saling memandangan 

dengan seseorang yang bukan mahramnya, Allah Swt berfirman dalam surah An-Nur 

ayat 30: 

                                                           
33
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Terjemahnya: 

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian 

itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang mereka perbuat”(QS. An-Nur [24]: 30)
34

. 

Namun Islam tidak menyusahkan lelaki maupun wanita. Dalam hal-hal yang 

memang jelas dan perlu, syariat membolehkan interaksi antara lelaki dan wanita. 

Keduanya diperbolehkan melaksanakan jual beli, belajar mengajar, ibadah semisal 

haji dan umrah, berjihad dijalan Allah Swt,  dan juga diperbolehkan lelaki dan wanita 

berinteraksi dalam perkara medis, peradilan, perdagangan, pendidikan, akad kerja, 

dan segala aktivitas syar’i yang memang menuntut adanya interaksi antara 

keduanya
35

. 

Dari dua ayat diatas bisa disimpulkan bahwa Allah Swt senantiasa melarang 

adanya hubungan antara lelaki dan wanita yang bisa mendatangkan zina dan juga 

dilarangnya aktivitas tidak berkempentingan syar’i. 

3. Ta’aruf dan Khitbah dalam Islam 

a. Pengertian ta’aruf 

Ta’aruf adalah kegiatan silahturhmi, kalau pada masa ini bisa dikatakan 

sebagai perkenalan dengan bertatap muka, atau bertamu ke rumah seseorang dengan 
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tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari 

berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh
36

. Berikut firman Allah Swt dalam 

surah Al-Hujurat ayat 13 yang berkaitan dengan anjuran berta’aruf dalam ajaran 

Islam :  

                              

                    

Terjemahnya: 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)
37

. 

 

Dalam Islam ta’aruf biasa dikenal dengan tahap perkenalan calon pasangan 

hidup. Sebelum seorang laki-laki memutuskan untuk menikahi seorang perempuan, 

tentunya seorang laki-laki harus mengenal dahulu siapa perempuan yang akan hendak 

dinikahinya, begitu pula sebaliknya. Adapun mengenali calon pasangan hidup disini 

dimaksudkan adalah mengetahui namanya, asalnya, keturunan, keluarganya, 

akhlaknya, agamanya, dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ta‟aruf bisa 

ditempuh dengan mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari keluarga maupun 

kerabat terdekat. Jika sudah ada kecocokan visi dan misi antara keduanya maka bisa 

dilanjutkan dengan mengkhitbah. Jarak waktu antara ta’aruf dan khitbah, sebaiknya 
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tidak terlalu memakan waktu yang lama, karena dikhawatirkan akan menimbulkan 

fitnah
38

. 

b. Pengertian Khitbah 

Secara etimologi khitbah dalam bahasa Indonesia adalah pinangan atau 

lamaran yang berasal dari kata pinang, dan meminang. Meminang dimaknai sebagai 

thalabah al mar‟ah li al-zawaf permintaan kepada wanita untuk dijadikan istri. 

Sedangkan menurut terminologi khitbah adalah pernyataan permintaan untuk 

menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dan 

perantara seorang yang dipercayai maupun secara langsung tanpa perantara. Adapun  

salah satu tujuan disyaratkannya khitbah adalah agar masing-masing pihak dapat 

mengetahui calon pendamping hidupnya
39

. 

Dengan demikian khitbah dapat dimaknai sebagai ungkapan seorang laki-laki 

terhadap seorang perempuan untuk dijadikan istri yang menemani dalam 

kehidupannya sampai tibanya ajal kelak. 

Wanita yang telah dikhitbah atau dipinang tetap merupakan orang asing 

(bukan mahram). Tidak dibolehkan wanita yang di khitbahnya diajak hidup serumah 

layaknya berumah tangga, karena hal itu baru boleh setelah dilaksanakan akad nikah 

yang benar menurut syarat agama dengan rukun dan syarat tertentu. Maka tidak 
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diperkenankan bagi seorang laki-laki atau sebaliknya untuk berduaan tanpa adanya 

orang ketiga
40

. 

Mengkhitbah di dalam Islam bukan tanpa alasan atau dasar melainkan 

dilakukan atas dasar firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235 : 

                          

                         

                         

                

Terjemahnya: 

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 

sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) 

dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 

mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin 

dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada 

mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam 

(bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan 

ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; 

Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS. Al-Baqarah [2]: 235)
41

. 

 

Berdasarkan  pada firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 235, maka 

para ulama menjadikan khitbah ini hukumnya mubah. Karena khitbah bukanlah 

syarat sahnya pernikahan atau tanpa khitbah pun pernikahan tetap sah. 
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C. Penelitian Relevan 

Pada bagian ini, penulis memaparkan hasil penelitian secara singkat yang 

terkait dan relevan dengan masalah yang diteliti. Berikut hasil penelitian dari Sitti 

Suhaeliyah, Nim. 1110051000084. Melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Deskriptif Pesan Dakwah Dalam Buku How To Master Your Habits Karya Felix 

Y. Siauw” (Skripsi Pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi di UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta Tahun 2014).  Hasil tersebut menyimpulkan bahwa dalam 

perkembangan zaman yang semakin maju membuat komunikasi pun semakin 

berkembang dengan pesat. Dakwah tidak hanya melalui lisan saja melainkan juga 

bisa melalui tulisan seperti buku, novel, film, dan majalah. Pesan dakwah yang 

ditekankan pada penelitian ini yaitu pesan, akhlak, dan syariah. Pesan akidah yang 

utama dalam kehidupan manusia karena berurusan langsung dengan Maha Kuasa.  

Pesan akhlak yang berurusan dengan sesama manusia yang tertanam sejak 

lahir, pesan akhlak diantaranya akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. 

Juga ada pesan Syariah yang meliputi hukum-hukum Allah, hubungan antara manusia 

dengan Allah dan hubungan dengan manusia dan sesama makhluk, pesan syariah 

dianatarnya Ibadah dan Muamalah. Pesan yang paling dominan dalam buku How to 

master your habits ini yaitu pesan syariah karena di buku ini menceritakan tentang 

sahabat-sahabat Rasul yang memiliki kebiasan. 

Pesan yang terkandung dalam buku ini yaitu mengajarkan kepada kita agar 

selalu menjadikan segala perbuatan baik untuk selalu dilakukan secara terus menerus. 
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Karena jika segala perbuatan dilakukan secara terus menerus maka itu akan menjadi 

kebiasan yang mudah untuk dilakukan
42

. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif ini mengenai pencarian berupa fakta, hasil, ide seseorang melalui 

cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi, serta melakukan generalisasi 

terhadap hasil penelitian yang dilakukan
43

. Dengan fokus penelitian pada pesan 

dakwah dalam buku Udah Putusin Aja karya Felix Y. Siauw. 

Penelitian ini menggunakan literatur dan teks sebagai objek analisis yaitu 

buku yang kemudian diinterpretasikan dengan cara menjelaskan teks-teks dalam buku 

Udah Putusin Aja, kemudian memberikan pemahaman atas tek-teks yang yang 

diinterpretasikan. Penelitian ini didukung oleh referensi baik berupa buku-buku yang 

menunjang dan yang relevan dengan penelitian ini. 

B. Waktu Penelitian 

Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 2 bulan, 

terhitung sejak bulan september sampai bulan oktober 2016. 

C. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini  adalah buku Udah Putusin Aja karya Felix Y. 

Siauw yang diterbitkan oleh Mizania pada bulan Februari tahun 2013 cetakan 

pertama yang memiliki 180 halaman dan 11 pembahasan.
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