
BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

H. Kajian Relevan 

Kajian relevan dalam penelitian ini yang pertama adalah Skripsi yang ditulis 

oleh saudara Abdur Rohman dengan judul “Strategi Pengembangan Dakwah Islam 

melalui Wisata Keagamaan (Studi Kasus Pengembangan Dakwah di Masjid Agung 

Demak)”. Hasil penelitiannya adalah pengembangan dakwah di Masjid Agung Demak 

itu sebagai sarana religi dan sarana dakwah. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa 

langkah strategis, yaitu: meningkatkan sarana dan prasarana, mengembangkan obyek-

obyek wisata yang telah ada serta menciptakan paket wisata baru yang tidak hanya 

terbatas pada segmen peziarah saja, namun pengunjung non muslim. Fungsi 

manajerial yang baik mutlak diperlukan dalam mencapai tujuan dakwah wisata. 

Kemudian Skripsi dengan judul “Strategi Dakwah Lembaga Nahdlatul 

Ulama (LDNU) Kota Semarang Dalam Mengembangkan Islam di Kota Semarang”, 

disusun oleh Siti Nur Farida. Dari skripsi tersebut, dirumuskan bahwa proses dakwah 

Islam yang aktifitasnya meliputi segenap kehidupan akan dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien apabila dalam penyelenggaraannya mempergunakan strategi 

dakwah, sehingga dapat menghasilkan tujuan yang cermat dan komperehensif. 

Selanjutnya skripsi saudara Edi dengan judul “Strategi Pengembangan 

Jama‟ah Masjid Jogokariyan Yogyakarta Sejak 2003-2013. Dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah: pertama Program-program takmir Masjid Jogokariyan. Program-



program yang dibuat takmir Masjid Jogokariyan berbasis pada pelayanan yang 

meliputi pelayanan spiritual, sosial dan ekonomi. Pelayanan spiritual ditujukan agar 

Jama‟ahmerasa tenang dalam beribadah. Pelayanan sosial yang dilakukan takmir 

Masjid Jogokariyan meliputi relawan Masjid, mengadakan komunitas-komunitas, 

olahraga, penyembelihan hewan kurban,terutama yang menjadi Jama‟ah rutin menjadi 

lebih sejahtera.  

Dari tiga hasil penelitian di atas, jika dibandingkan dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan, memiliki sedikit kesamaan dengan judul skripsi “Strategi 

Dakwah Dalam Meningkatkan Pengamalan Islam bagi Jamaah Pengajian Masjid Raya 

Al-Kautsar. Namun  memiliki perbedaaan yang lebih menonjol. Pada skripsi yang 

pertama berbicara tentang strategi dakwah, dan mengimplementasikan dakwah 

sebagai objek wisata. Adapun penelitiannya dilakukan pula di Masjid. Skripsi 

selanjutnya berbicara tentang  strategi dakwah yang dilakukan di lembaga Nahdlatul 

ulama, dan mengarah kepada konsep pengembangan Islam, sedangkan skripsi penulis 

berbicara tentang meningkatkan pengamalan Islam. Agak berbeda dengan judul 

penulis karena penelitiannya di lakukan terhadap lembaga. Setelah itu skripsi saudara 

Edi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya 

dengan penelitian penulis adalah pada subjek dan objek yang berperan di dalam 

strategi tersebut, dalam artian lebih kepada perorangan, adapun lokasi penelitiannya 

itu sama-sama bertempat di Masjid. 

B. Masjid Sebagai Kegiatan Dakwah Dalam Pembinaan Umat 

 

1. Memantapkan Aqidah 

 



Secara etimologi aqidah berasal daripada kata dasar „„aqada‟ yang bermaksud 

„simpulan‟ atau materi yang merujuk kepada sesuatu yang teguh dan mantap. 

Sedangkan dari sudut istilah, aqidah ialah keyakinan yang sesungguhnya bahawa 

Allah s.w.t. adalah Tuhan segalanya.  bahawa Allah saja yang berhak disembah dan 

hanya kepadanyalah kita beribadah . 

Ibnu Taimiyyah (1263) pula mendefinisikan akidah sebagai perkara yang 

dibenarkan oleh jiwa, hati menjadi tenang karenanya, mendapat keyakinan di hati 

penganutnya dan tidak bercampur dengan sebarang keraguan.
2
 

„Nilai-nilai aqidah‟ adalah nilai yang berhasil dari pada seorang yang 

berakidah. Yaitu keyakinan, pemikiran, tujuan, serta amalan zahir atau batin baik pada 

diri, keluarga, masyarakat, negara dan seluruh dunia. 

„Pemantapan nilai-nilai aqidah‟ ialah usaha untuk menjadikan nilai-nilai 

tersebut agar dapat dihayati dalam keseluruhan hidup Muslim baik secara individu, 

masyarakat dan negara. 

Islam menganjurkan kepada muballigh dalam berdakwah harus menekankan 

pentingnya  menjaga hal paling mendasar dalam Islam, yakni untuk sentiasa menjaga 

Aqidah. Sebab Aqidah merupakan pondasi seorang mukmin dan mukminah dalam 

Agama Islam. Aqidah seseorang dapat rusak melalui perkataan, perbuatan dan hati. 

Perkara yang dapat merusak aqidah misalnya seperti; kurang mendalami ilmu agama 

Islam, tidak suka berkumpul dengan ulama & pendidik, terpengaruh dengan budaya 
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dan hiburan asing yang merusakkan akhlak, serta berkawan dengan orang yang rusak 

akhlaknya. 

Adapun amalan untuk memantapkan aqidah yaitu, pertama lisan : 

Membaca dan memahami Al-Qur‟an, hadis nabi dan nasihat menasihati kearah 

kebenaran. Kedua perbuatan : menolong kaum yang memerlukan bantuan seperti anak 

yatim dan fakir miskin dan menuntut ilmu yang berfaedah. Ketiga hati : ikhlas 

melakukan ibadat dan amal kebajikan 

 Dalam setiap tindakan umat Islam akidah merupakan neraca utama menjadi 

parameter kepada perbuatan serta aktivitas mereka. Akidah adalah perkara asas dan 

utama bagi umat Islam tidak kira bangsa atau rupa. Lebih-lebih lagi mereka yang 

bergelar muslim haruslah berakidah yang jelas dan mantap.  

 Untuk memantapkan aqidah kita perlu meningkatkan kualitas ibadah kita, 

masjid menjadi sebuah tempat yang paling pas untuk meningkatkan kualitas ibadah 

kita. Di masa kini masjid sudah seharusnya menjadi tempat bagi para da‟i untuk 

mengambil perannya dalam memantapkan aqidah masyarakat. Sebab memantapkan 

dan mempertahankan akidah adalah tanggung jawab setiap umat Islam. Setiap umat 

Islam wajib melakukan sesuatu untuk mempertahankan akidah umat Islam. Jadi 

dengan jalan dakwah merupakan salah satu langkah yang efektif untuk memantapkan 

aqidah seorang muslim.
3
 

 

 

2. Menyempurnakan Ibadah 
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Ibadah di dalam Islam sangat luas yaitu meliputi setiap aktivitas kehidupan 

manusia, dengan arti kata lain. Setiap apa yang kita lakukan semuanya adalah ibadah.  

Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ibadah yang diterima oleh Allah harus 

memenuhi dua syarat: pertama, ikhlas karena Allah, kedua, sesuai dengan tuntunan 

Rasulullah saw. Dengan demikian, jika amal itu sesuai dengan syariat nabi saw, tetapi 

ketika melakukannya tidak ikhlas, tertolak dan tidak diterima oleh Allah, sebagaimana 

disebutkan dalam firman Allah yang menerangkan keadaan orang munafik: 

                       

             

 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan 

membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka 

berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan salat) di hadapan 

manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah, kecuali sedikit sekali.”  

(Q.S An-Nisaa‟: 142).
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            Tentunya, seseorang sebelum melakukan suatu perbuatan, ia harus mengetahui 

cara mengerjakannya perbuatan itu dengan benar. Sehingga, perbuatannya itu menjadi 

benar dan memberikan hasil yang seperti diharapkan. Maka, bagaimana seseorang 

melakukan ibadah kepada rabbnya yang dengan ibadahnya itu ia mengharapkan 

selamat dari neraka dan masuk surga, tapi ia tak mengetahui ilmu tentang ibadahnya 

itu. 

            Oleh karena itu, dalam  hubungannya antara ilmu pengetahuan dan ibadah 

manusia terbagi tiga: 

                                                             
4
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang,PT.Karya toha putra, 

1998), h. 188 



            Pertama, mereka yang menyatukan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal 

saleh. Mereka itu telah diberikan hidayat oleh Allah kepada jalan orang-orang yang 

diberikan nikmat yaitu para nabi, siddiqien, syuhada, dan shalihin. 

            Kedua, mereka yang mempelajari ilmu yang bermamfaat tetapi tak beramal 

denganya. Mereka itu adalah orang–orang yang mendapatkan murka dari Allah, yaitu 

orang-orang Yahudi dan yang mengikuti mereka. 

            Ketiga, orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Mereka itu adalah orang-orang 

yang tersesat dari kalangan nasrani dan orang-orang yang mengikuti mereka.
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            Masjid di masa kini dijadikan dikan sebagai tempat kegiatan dakwah dalam 

pembinaan ummat. Maka dari sini kita perlu memacu kaum muslimin agar menuntut 

ilmu agama Islam. Mengingat betapa pentingnya ilmu tersebut, demi 

menyempurnakan ibadah. Selain itu agar tercapainya solidaritas diantara kaum 

muslimin dapat di junjung tinggi. 

3. Perbaikan Hubungan Manusia dengan Manusia  

Perbaikan akhlak adalah misi utama kenabian. Rasulullah Muhammad SAW 

diutus sebagai rasul, misi utamanya memperbaiki akhlak bangsa Arab yang  telah 

hancur. Ketika itu, tak ada lagi kemanusiaan dan peradaban. Manusia memangsa 

manusia lainnya. Perempuan tak bernilai. Perbudakan menjadi budaya dan bagian 

kesuksesan majikan. Pembunuhan dimana-mana. Tak ada lagi martabat sebagai 

seorang  manusia.  

Misi kenabian itu terus berlangsung hingga akhir zaman, sebab perbaikan 

akhlak merupakan agenda abadi. Setelah nabi dan rasul tiada, misi ini diemban oleh 

ulama dan kita semua sebagai penerus risalah. Kita dituntut berupaya maksimal 
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mencapai satu kondisi: manusia mampu memanusiakan manusia lainnya di permukaan 

bumi ini. Seiring waktu manusia cenderung menuju kearah perubahan dan mulai 

menyadari betapa pentingnya menjalin hubungan yang harmonis antara manusia yang 

satu dengan manusia lainnya. Maka khususnya di kalangan umat Islam, timbul rasa 

kesadaran untuk membenahi rasa persaudaraan yang selama ini merenggang.6 

Dari masa yang lampau sampai sekarang ini masjid menjadi salah satu tempat 

di mana orang-orang dari seluruh pelosok bertemu untuk menunaikan kewajiban 

mereka terhadap Allah SWT.  

Masjid yang berada di tengah masyarakat, merupakan keberadaan yang lebih 

mengumat dan strategis. Karena dari tingkat perencanaan, pembuatan hingga 

pemakmuran dilakukan secara kolektif. Masjid masyarakat ini potensial untuk 

diarahkan menjadi masjid ideal, namun kenyataannya kompleksitas yang ada 

dimasyarakat relatif membuat masjid masyarakat hanya menjadi posko ibadah atau 

posko penampungan. 

Dari beragam prototype masjid tersebut, ada satu keadaan yang terjadi yaitu, 

masjid telah putus hubungan dengan denyut dinamika masyarakat Islam, dalam artian 

telah terjadi sekulerisasi. Sehingga gema adzan yang memanggil untuk menegakkan 

sholat dan untuk meraih kemenangan menjadi sesuatu yang sangat sering dan keras 

terdengar tetapi tidak menggerakkan masyarakat untuk menegakkan sholat dan juga 

tidak mengarahkan masyarakat untuk meraih atau merebut kemenangan. Dengan 

situasi itu masjid menjadi unconnected alias „nggak nyambung‟ dengan masyarakat. 

implikasinya bisa dipahami dengan indikasi sebagai berikut: 
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a. Minimnya masyarakat yang datang untuk memakmurkan masjid, walaupun 

dari segi waktu dan kesempatan tidak ada alasan untuk mangkir. 

b. Pola interaksi dan pola aksi masyarakat disekitar masjid relatif sangat jauh 

dari penampilan nilai-nilai syari‟at Islam, kadangkala malah sangat terang-

terangan melakukan yang sangat bertentangan dengan syari‟at Islam. 

c. Dengan kedua kondisi tersebut efek ketekunan beribadah atau efek dari 

majlis ilmu yang banyak dilakukan dimasjid-masjid tersebut tidak 

memberikan pengaruh secara edukatif dan signifikan terhadap masyarakat, 

bahkan secara khusus dengan pribadi-pribadi yang berdekatan dengan 

masjid tersebut.
7
 

Islam mengajarkan betapa pentingnya memperbaiki hubungan antara sesama 

manusia. Mendamaikan diantara yang bersengketa merupakan salah satu dari tujuan 

agung dan pengajaran yang indah dan mulia dalam Islam. Allah berfirman : 

ٌْتُْن ُهْؤِهٌِيَي  َ َوَرُسولَهُ إِْى ُك َ َوأَْصلُِحوا َذاَث بَْيٌُِكْن َوأَِطيُعوا هللاَّ  فَاتَّقُوا هللاَّ

Terjemahnya : 

“Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara 

sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-

orang yang beriman.” (QS. Al-Anfaal: 1).
8
 

Dan mendamaikan juga bisa antara dua orang muslim yang bersengketa. Allah 

berfirman: 

َ لََعلَُّكْن تُْرَحُووىَ َوا اْلُوْؤِهٌُوَى إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَي أََخَوْيُكْن َواتَّقُوا إًَِّ  هللاَّ  

Terjemahnya : 

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10).
9
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Tak dapat dipungkiri, umat Islam telah begitu banyak menguras waktu dan 

tenaga, hanya untuk berselisih dan berdebat pada hal-hal yang tidak substantif. 

Sementara pada saat bersamaan pihak-pihak yang anti-Islam justru telah membentuk 

barisan yang kokoh dan rapi, dengan tujuan untuk memudarkan pengaruh Islam. Jika 

fenomena negatif ini tetap terjadi, niscaya umat ini akan semakin terpuruk, sebab 

tantangan dakwah di masa depan akan jauh lebih berat. Oleh karena itu, tak ada jalan 

lain, semua kelompok dalam Islam harus lebih mengutamakan persamaan 

dibandingkan mempertajam perbedaan yang ada.  

Tempat yang paling strategis dan tepat untuk mempersatukan umat Islam 

tentunya adalah masjid. Buktinya, Rasulullah saw. mempersatukan kaum Muhajirin 

dan Anshar di masjid.  

Di zaman Rasulullah Saw masjid benar-benar berfungsi sebagai kekuatan 

perekat hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesamanya (hablun minallah 

hablun minannas). Masjid telah menjadi tempat yang sangat dicintai dan dirindukan 

kehadirannya oleh masyarakat pada saat itu. Hal ini pulalah yang harus kita lakukan 

sekarang ini, menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman dan menyejukkan, agar 

umat kembali berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Di dalam masjid, di samping 

kita ruku‟ dan sujud bersama-sama, juga bisa berdialog, berinteraksi sekaligus 

melakukan aksi-aksi sosial yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitar 

masjid. 10 

Masjid sebagai salah satu elemen pemenuh kebutuhan spiritual sebenarnya 

bukan hanya berfungsi sebagai tempat sholat saja, melainkan juga merupakan pusat 
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kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

Mesjid pula berfungsi sebagai pusat pertemuan umat Islam untuk membicarakan 

urusan hidup dan perjuangan. Sehingga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

menegakkan hukum, mengintegrasikan kelompok-kelompok kecil menjadi suatu 

kesatuan umat, merealisasikan keadilan dalam bidang ekonomi dengan 

mempertemukan golongan aghniyaa dengan golongan ekonomi lemah dan 

memberikan kerangka dasar keselarasan hubungan manusia dengan alam 

lingkungannya. 11 

4. Perbaikan Ekonomi 

 

Gagasan tentang perbaikan ekonomi masyarakat melalui masjid bukan 

merupakan hal baru. Ide ini sudah banyak dipaparkan oleh para pakar pemberdayaan 

dan keumatan. Hanya saja dalam tataran implementasinya sering tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Hal ini tidak lepas dari ketiadaan data pendukung tentang 

potensi keumatan yang komprehensif dan akurat sehingga proses perbaikan ekonomi 

masyarakat bisa tepat sasaran. Dalam kondisi demikian inilah urgensitas pemetaan 

kondisi umat sangat diperlukan. Menurut pandangan ulama kontemporer dalam rangka 

perbaikan ekonomi keumatan sudah saatnya kembali ke masjid. Sebab Masjid 

merupakan basis terkecil yang paling dekat dengan masyarakat Muslim. Dia 

menjelaskan bahwa pengurus masjid seharusnya memiliki data tentang kondisi 

masyarakat Muslim di sekitarnya, baik kondisi ekonomi maupun kondisi sosialnya. 

Pada umumnya, yang terjadi, masjid difungsikan hanya untuk kegiatan ibadah ritual 

sedangkan kegiatan ibadah sosial kemasyarakatan belum banyak diperbuat. Kedua, 
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kesenjangan dalam organisasi kemasjidan. Organisasi yang menerima amanah 

tanggung jawab operasional kegiatan masjid, belum mampu berfungsi secara optimal 

dalam memperbaiki ekonomi umat dalam arti yang ideal. Ketiga, kesenjangan dalam 

beribadah di masjid. Pada umumnya dalam beribadah di masjid, jamaah lebih 

cenderung melaksanakan kegiatan ibadah ritual. Masjid sebagai pusat peradaban Islam 

umumnya masih menjadi cita-cita. Keempat, kesenjangan program masjid. Program 

kegiatan yang dilaksanakan di masjid bersifat rutin ibadah ritual, sedang aspek sosial 

seperti perbaikan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, kesenian, dan olah raga, yang 

merupakan tuntutan kebutuhan bagi kehidupan jamaah, belum mendapatkan perhatian 

yang memadai.  

C. Konsep Pengamalan Islam 

1. Pengertian Pengamalan         

Pengamalan agama berasal dari kata “amal” yang  berarti perbuatan atau 

pekerjaan, mendapat imbuhan pe-an yang mempunyai arti hal atau perbuatan yang 

diamalkan. 

Pengamalan adalah : 

a. Proses (perbuatan) melaksanakan. 

b. Proses (perbuatan) atau menunaikan kewajiban tugas. 

Berikut ini pendapat Poerwanto mengenai pengamalan. : 

“Pengamalan mempunyai arti proses, perbuatan, cara mengamalkan, 

melaksanakan, pelaksanaan penerapan, proses (perbuatan) menunaikan 

kewajiban, tugas).
12
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 Dalam alqur‟an banyak ayat-ayat yang mendorong manusia untuk beramal 

Soleh seperi yang terkandung dalam Surat Al Haj/22: 50. 

                     

 

 Terjemahnya :  

“Maka Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal Sholeh, bagi 

mereka ampunan dan rizki yang mulia” (Q.S Al Haj Ayat 50).
13

 

 

  Dalam ayat tersebut jelas dorongan allah kepada Manusia agar beriman 

kepadanya dan mengerjakan amal soleh ( perbuatan terpuji)
.14 

Dari catatan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, Pengamalan adalah 

perbuatan atau cara mengamalkan amal soleh bagi orang yang beriman. Dengan 

beramal soleh dia akan mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia. 

Jadi, pengamalan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia untuk 

mendapatkan kebahagian, kemuliaan dan rizki dari Allah Swt. 

2. Pentingnya Pengamalan Ajaran Islam 

Pengamalan adalah persoalan yang pokok yang harus dikaji secara serius 

demi membangun dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Pada dasarnya setiap 

persoalan tidak akan sempurna tanpa adanya pengamalan dalam beragama. Misalnya 

pengamalan terhadap agama ini adalah merupakan sumber utama dalam meningkatkan 

kualitas keagamaan seorang jamaah.
15

 

Pengamalan Islam dalam masyarakat menjadi sangat penting karena dalam 

ajaran Islam diarahkan kepada dua orientasi yaitu duniawi dan ukhrawi yang sangat 
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strategis untuk melakukan penyadaran bagi pemeluk agama Islam. Bahwa kehidupan 

duniawi tidak berhenti pada satu titik kematian, namun ada satu titik kehidupan yang 

lebih kekal yaitu kehidupan akhirat yang menjadi terminal akhir umat Islam di 

dunia.
16

 

Begitu pentingnya pengamalan tentang ajaran Islam sehingga dalam ajaran 

agama Islam menjadi media pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan bagi seluruh 

ummatnya. Bimbingan tentang pemahaman nilai-nilai ajaran Islam itu bisa 

dilaksanakan dimana saja, seperti dalam rumah tangga. 

Dengan demikian proses untuk mewujudkan sebuah pengamalan menjadi 

bahasan yang penting, karena akan menjadi jembatan bagi umat untuk meraih derajat 

yang mulia disisi Allah SWT. Mustahil seorang umat dapat menjalani agamanya 

dengan baik tanpa adanya pengamalan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, bagaimana 

seorang muslim dapat memahami syari‟at Islam sedangkan dia belum mengamalkan 

segala apa yang terkandung dalam syari‟at. Islam adalah agama dakwah dilihat dari 

teori maupun pada prakteknya. 

Hal ini sudah terbukti mulai dari zaman nabi Muhammad SAW hingga 

sekarang. Nabi Muhammad diutus kemukabumi dalam rangka membawa agama Islam 

dengan penyebaran melalui dakwah. Beliau menjadi pemimpin dakwah Islam dalam 

waktu yang lama dan telah berhasil menarik banyak penganut dari kaum kafirin. 

Melalui dakwah agama Islam dapat tersebar diberbagai penjuru negara, termasuk di 

Indonesia Islam tersebar diberbagai wilayah melalui dakwah. 
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Dakwah adalah sumber dari penyebaran agama Islam, akan tetapi dakwah 

juga merupakan suatu keharusan untuk dilaksanan setiap muslim dalam rangka Amar 

ma‟ruf dan Nahi mungkar.  

3. Sumber-Sumber Pengamalan Ajaran Islam 

a. Al-Qur’an   

Dalam memahami ajaran agama Islam dengan baik dan benar,  maka sebagai 

seorang muslim haruslah menjadikan Al-Qur‟an   sebagai pedoman dalam 

hidupnya, menjadi sumber utama dalam memahami ajaran Islam, termaktub 

seluruhnya di dalam Al-Qur‟an  . Al-Qur‟an   merupakan kalam Allah SWT 

yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab, yang 

terang guna menjelaskan jalan hidup, yang bermaslahat bagi umat manusia di 

dunia dan di akhirat. 

Terjemahan Al-Qur‟an   kedalam bahasa lain dan tafsirnya bukanlah 

Al-Qur‟an. Karena bukan nash yang qath‟i dan sah untuk dijadikan rujukan 

dalam menarik kesimpulan ajarannya.
17

 

Al-Qur‟an menyatakan diri sebagai kitab petunjuk, Allah SWT 

Menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Isra/17 : 9. 

                         

               

Terjemahnya : 

Sesungguhnya Al-Qur‟an   ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 

lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mukmin 
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yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang 

besar. (Q.S. Al-Isra : 9).
 18

 

 

Al-Qur‟an disampaikan oleh Rasulullah SAW, kepada umat manusia 

dengan penuh amanah tidak sedikit pun ditambah ataupun dikurangi. 

Selanjutnya, manusialah yang hendaknya berusaha memahami, menerimanya, 

kemudian mengamalkannya. 

Seringkali manusia menemui kesulitan dalam memahaminya, dan ini 

dialami oleh para sahabat sebagai generasi pertama penerima Al-Qur‟an. 

Karenanya mereka meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW, yang 

memang diberi otoritas, dimaksud dalam firman Allah SWT Qur‟an Surat An-

Nahl/ 16:44. 

                             

     

Terjemahnya : 

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab, dan kami turunkan 

kepadamu Al-Qur‟an  , agar kamu menerangkan pada umat manusia 

apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 

memikirkan (Q.S. An-Nahl :44).
19

 

 

Ayat-ayat semacam ini menegaskan bahwa tujuan Al-Qur‟an  adalah 

untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Tujuan ini hanya akan tercapai 

dengan memperbaiki hati dan akal manusia dengan akidah yang benar dan akhlak 

yang mulia, serta mengarahkan tingkah laku mereka kepada perbuatan yang baik. 
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Atas dasar itu sebagaimana dikemukakan oleh Ali Hasballah bahwa 

setiap pembahasan tentang Al-Qur‟an   yang bertujuan mencapai tujuan Al-

Qur‟an   tersebut merupakan pembahasan yang proporsional. Dibutuhkan dan 

berdasar pada dalil pembahasan yang tidak bertujuan demikian tidak akan 

mendapat legitimasi dari dalil syar‟i.
20

 

Dari sini kita dapat  melihat bahwa Al-Qur‟an bersumber untuk 

memahami ajaran Islam, itulah sebabnya penerapan ajaran Islam, biasa 

disederhanakan sebagai petunjuk tentang aqidah, akhlaq dan petunjuk tentang 

syari‟ah Islam.  

b. Assunnah 

Para ulama menyatakan bahwa kedudukan sunnah terhadap Al-

Qur‟an   adalah sebagai penjelas, sunnah memang berkedudukan sebagai 

penjelas bagi al-Qur‟an. Namun, pengamalan ketaatan kepada Allah sesuai 

dengan ajaran Al-Qur‟an, sering kali sulit terlaksana tanpa penjelasannya. 

Karenanya Allah memerintahkan kepada manusia untuk mentaati Rasul dalam 

rangka ketaatan kepada-Nya. Itulah sebabnya para ulama memandang Sunnah 

sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur‟an. 

Sunnah atau alhadist sebagai penjelas terhadap Al-Qur‟an. Dalam 

konteks dakwah di sebutkan ada beberapa hadist yang berbicara tentang 

kewajiban berdakwah, contohnya sebagai berikut : 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّن قَاَل بَلُِّغوا َعٌِّي َولَْو آيَت   ِ  ْبِي َعْوٍرو أَىَّ الٌَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ  َعْي َعبِْد هللاَّ
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)رواه بخاري  
21

          

Artinya: 

“Dari „Abdullah bin „Umar ra dituturkan, bahwasanya Rasulullah 

saw bersabda, “Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.” (HR. 

Bukhari) 
 
 

Lalu hadist tentang strategi/ tahapan dalam berdakwah, yakni sebagai 

berikut : 

ُهَما َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِلُمَعاِذ ْبِن َجبَ  ََُه َِِلى َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعن ْ يَن بَ َع ِِ ٍل 
ًدا اْلَيَمِن ِِنََّك َسَتْأِتي قَ ْوًما َأْهَل ِكَتاٍب فَِإَذا ِجْئتَ ُهْم َفاْدُعُهْم َِِلى َأْن َيْشَهُدوا أَ  ْن ََل َِِلَه َِِلَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمَّ

ُكلِّ يَ ْوٍم َرُسوُل اللَِّه َفِإْن ُهْم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك فََأْخِبْرُهْم َأنَّ اللََّه َقْد فَ َرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت ِفي  
َلٍة َفِإْن  لََّه َقْد فَ َرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تُ ْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم فَ تُ َردُّ َعَلى ُهْم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ الَولَي ْ

َنُه َوبَ ْيَن اللَِّه فُ َقَرائِِهْم َفِإْن ُهْم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك َفِإيَّاَك وََكَراِئَم َأْمَواِلِهْم َواتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم َفِإنَّ  ُه لَْيَس بَ ي ْ
َجاب   22 )ه بخاري)رواِِ

       

Artinya : 

Dari Ibnu Abbas radhiyallaahu anhuma, ia berkata, Rasulullah 

berkata kepada Mu'az Ibn Jabal ketika mengutusnya ke Negeri Yaman 

"…hai Mu'az, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan sekelompok 

Ahli Kitab. Ketika nanti engkau telah bertemu mereka ajaklah mereka 

untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad 

Utusan Allah. Jika mereka menerimanya, maka beritahu mereka 

bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari 

semalam. Jika mereka menerimanya, beritahu mereka bahwa Allah 

mewajibkan zakat yang dikolektif dari orang kaya mereka dan 

didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka. Jika mereka 

menerima itu, maka hati-hatilah engkau dengan harta mereka yang 

dimuliakan, dan takutlah engkau akan do'a yang teraniaya. Karena hal 

tersebut tidak terhalang dari Allah. (HR. Bukhari No. 1365) 
 
 

 

 Selain itu, dalam mengemban misi dakwah, perlu untuk 

ditingkatkan agar tercapai hasil yang maksimal sebagai pribadi yang 
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) 

) 



beriman dan bertaqwa kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam 

sebuah hadist. 

ٌْهُ َها اْستَطَْعتُنْ  23 )رواه بخاري و مسلم  (َوَها أََهْرتُُكْن بِِه فَافَْعلُوا ِه
    

Artinya : 

Dan apa yang diperintahkan bagi kalian, maka lakukanlah 

semampu kalian” (HR. Bukhari no. 7288 dan Muslim no. 

1337). 

D. Strategi Dakwah   

1. Definisi Strategi Dakwah 

Sebelum memahami hakikat strategi dakwah, terlebih dahulu mendefinisikan 

strategi kemudian definisi dakwah itu sendiri, dimana kata strategi  secara bahasa 

(Etimologi) berasal dari bahasa yunani, yaitu „strattegeia‟ atau sering sisebut „stratos‟ 

yang berarti militer dan „ag‟ yang artinya memimpin. Berdasarkan pemaknaan ini, 

maka kata strategi pada awalnya bukan kosakata dari disiplin ilmu menejemen, namun 

lebih dekat dengan bidang kemiliteran.
24

  

Sedangkan kata dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu  

panggilan, ajakan, undangan, atau seruan. Dalam bahasa Arab, kata dakwah berbentuk 

sebagai isim masdar. Kata ini berasal dari fi‟il (kata kerja), yaitu دعوة  -يدعو -دعا   yang 

artinya adalah memanggil, mengajak atau menyeruh.
25

  

Sedangkan secara terminologi strategi dakwah diartikan sebagai metode, 

siasat, taktik atau maneuvers yang dipergunakan dalam aktivitas (kegiatan) dakwah. 
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Menurut Awaludin Pimay strategi dakwah dapat diartikan sebagai proses menentukan 

cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi 

tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal.
26

  

Dikatakan lebih lanjut strategi dakwah merupakan siasat, taktik atau 

maneuver  yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Strategi dakwah 

adalah suatu cara atau tehnik menentukan langkah-langkah kegiatan untuk mencapai 

tujuan dakwah. 

Langkah-langkah tersebut disusun secara rapi, dengan perencanaan yang 

baik yaitu: 

1. Memperjelas secara gamblang sasaran-sasaran ideal 

2. Merumuskan masalah pokok umat Islam 

3. Merumuskan isi dakwah 

4. Menyusun paket-paket dakwah 

5. Evaluasi kegiatan dakwah 

Oleh karena itu, Strategi Dakwah harus sesuai dengan kondisi masyarakat 

(mad‟u) dalam konteks sosio kultural tertentu. Sebab dakwah Islam dilaksanakan 

dalam kerangka sosio kultural yang sudah sarat dengan nilai, pandangan hidup dan 

sistem tertentu, bukan nihil budaya.
27

 

Menurut Asmuni Syukir Strategi dakwah yang di pergunakan di dalam usaha 

dakwah harus memperhatikan beberapa asas dakwah antara lain :  
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a. Asas Filosofis: azas ini terutama membicarakan masalah yang erat 

hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau 

dalam aktifitas dakwah. 

b. Asas Kemampuan dan keahlian Da‟i (achievement and professional). 

c. Asas Sosiologis: asas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan 

dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya politik pemerintah 

setempat, mayoritas agama di daerah setempat, fisolofis sasaran dakwah. 

Sosio kultural sasaran dakwah dan sebagainya. 

d. Asas Psychologis; asas ini membahas masalah yang erat hubungannya 

dengan kejiwaan manusia. seorang da‟i adalah manusia, begitupun sasaran 

dakwahnya yang memiliki karakter (kejiwaan) yang unik yakni berbeda 

satu sama lainnya. Apalagi masalah agama, yang merupakan masalah yang 

idiologi atau kepercayaan (ruhaniyah) tak luput dari masalah-masalah 

psychologis sebagai asas (dasar) dakwahnya. 

e. Asas efektif dan efisiensi, asas ini maksudnya adalah di dalam aktivitas 

dakwah harus berusaha menyeimbangkan antara biaya, waktu maupun 

tenaga yang dikeluarkan dengan pencapaian hasilnya, kalau waktu, biaya 

dan tenaga sedikit dapat memperoleh hasil yang semaksimal mungkin.
28

 

 

2. Pentingnya Strategi 

Sebelum jauh melangkah pentingnya strategi terlebih dahulu penulis 

mengemukakan definisi dari strategi. Dimana strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu 

Strategos yang terbentuk dari kata stratus yang berarti militer dan ag yang berarti 

memimpin Secara khusus, strategi adalah “penempaan‟ misi perusahaan, penetapan 

sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan 

kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan 

implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan 

tercapai.
29

 

Sedangkan menurut Abdul Basit, pada awalnya kata strategi hanya dikenal 

dikalangan militer, khususnya strategi perang. Sebuah peperangan atau pertempuran, 

terdapat seseorang (komandan) yang bertugas mengatur strategi untuk memenangkan 
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peperangan. Semakin hebat strategi yang digunakan (selain kekuatan pasukan 

perang), semakin besar kemungkinan untuk menang. Biasanya, sebuah strategi 

disusun dengan mempertimbangkan medan perang, kekuatan pasukan, perlengkapan 

perang dan sebagainya. 

Begitu pentingnya strategi, sehingga di dalam setiap aktifitas baik itu dalam 

sebuah organisasi, ataupun dalam kegiatan berdakwah harus memiliki strategi dalam 

proses menarik minat jamaah dalam mendengarkan pesan-pesan dakwah yang di 

sampaikan oleh muballig kepada jamaah. Sehingga apa yang disampaikan sesuai 

dengan keinginan dan dapat diterima dengan baik oleh jamaah. Khususnya pada 

kegiatan pengajian agama Islam jamaah masjid Raya Al-Kautsar Kendari. 

3. Macam-Macam Strategi Dakwah 

Strategi dakwah menurut Miftakh Farid dibagi dalam 3 bagian adalah 

sebagai berikut : 

a. Strategi dakwah yatluu‟alaihim aayatih, adalah sebagai proses komunikasi. 

b. Strategi dakwah yuzak kiihim, adalah strategi dakwah yang dilakukan 

melalui proses pembersihan sikap dan perilaku. 

c. Strategi dakwah yu‟alimuhummul kitaaba wal khikmah, adalah strategi 

yang dilakukan melalui proses pendidikan, yakni proses pembebasan 

manusia dari berbagai penjara kebodohan yang sering melilit kemerdekaan 

dan kreatifitas.
30

 

 

Berkaitan dengan ketiga strategi dakwah tersebut, maka Sayid Sabiq 

sebagaimana dikutip oleh Khaliq meletakkan beberapa pondasi penting sebagai 

kebangkitan strategi dakwah Pertama, kebangkitan memerlukan perhatian yang serius 

berupa penerimaan dan pemikiran yang sempurna, dan perlu adanya pemantauan 

situasi dan kondisi serta perkembangan disekitar kita. Kedua, kebangkitan yang baik 
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membutuhkan tanzhim (penataan), maksudnya penataan untuk semua jamaah yang 

memiliki niat dan tujuan yang baik. Oleh karena itu mereka membutuhkan penataan 

sebagaimana kehidupan dewasa ini berada dalam suatu sistem yang tertata. Ketiga, 

tanzhim itu membutuhkan qaid. Maksudnya Qaid tersebut meletakkan dasar-dasar 

serta menentukan kaidah-kaidah yang menjamin kesuksesan dakwah.
 31

 

 Tiga pondasi tersebut itulah yang diperlukan dalam strategi dakwah, apabila 

strategi yang disusun, dikonsentrasikan dan dikonsepkan dengan baik akan 

membuahkan pelaksanaan yang disebut strategis, artinya strategi yang diterapkan 

secara benar sesuai dengan sasaran serta situasi dan kondisi. 

Selain itu, strategi yang di gunakan harus memperhatikan kekuatan 

(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threats). 

4. Unsur-Unsur Dakwah 

a. Subyek Dakwah (Da’i) 

Da‟i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, baik 

dilakukan secara individual, dan kelompok atau organisasi. 

Nasrudin latief mendefinisikan bahwa da‟i adalah muslim atau muslimat yang 

menjadikan dakwah sebagai amalan pokok bagi tugas ulama.da‟i juga harus tahu 

menyampaikan dakwah tentang Allah azza wajalla, alam semesta,dan kehidupan,serta 

apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan solusi terhadap peroblema yang 

dihadapi manusia,juga metode-metode yang dihadirkan untuk menjadikan agar 

pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng .
32
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Sebagai obyek dakwah, kita harus terlebih dahulu mengadakan intropeksi 

secara terus-menerus terhadap prilaku diri agar apa yang akan kita lakukan bisa di 

ikuti dan diteladani oleh orang lain. Disamping itu juga, secara terus menerus 

mengupayakan diri untuk selalu mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam 

dan lingkungan dimana kita hidup. Keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh 

kapabilitas dan kredibilitas subyek dakwah di dalam mendekati obyeknya, maka 

dalam pelaksanaan dakwah ada dua faktor penting yng harus diperhatikan dalam 

hubungannya dengan keberadaan subyek dakwah yakni daya tarik sumber (source 

attractiveness) yakni suatu yang melekat di dalam diri da‟i dan kredibilitas sumber 

(source kredibility) yakni kepercayaan mad‟u pada da‟i yang disebabkan oleh adanya 

keahlian atau profesionalitas yang dimiliki oleh da‟i sebagai sumber atau subyek 

dakwah. Secara khas dibedakan dari bentuk penyampain yang lain, terletak pada cara 

dan tujuan yang tercapai harus terikat pada norma-norma agama Islam.
 33

 

Menurut Ali Garisha menyatakan bahwa sikap yang perlu dimiliki oleh 

seorang muballigh dalam rangka keberhasilan dakwah adalah sikap berprilaku dan 

berakhlak, serta sikap yang mantap dan teladan yang mengesankan. Selain itu juga 

sikap seorang muballigh harus memiliki sifat-sifat yang baik agar dalam pelaksanaan 

dakwah, ataupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan selalu menunjukkan sifat-

sifat yang baik, sehingga apa yang kita sampaikan dalam berdakwah dapat diterima 

dengan baik oleh masyarakat/jamaah.
 34 

 

b. Objek Dakwah (Mad’u) 

                                                             
33

Toto Tasman, Komunikasi Dakwah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997). Cet, I, h. 39. 
34

Andi Abdul Muis, Komunikasi Islam, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001). Cet, I. h. 9 



Objek dakwah adalah sasaran, khalayak, jamaah, pendengar dakwah 

yang dituju oleh suatu kegiatan dakwah. Adapun sasaran yang dituju oleh 

suatu kegiatan dakwah di sini adalah perbuatan manusia dengan berbagai 

tipologinya, bukan bangsa jin atau lainnya. Yang menjadi obyek atau sasaran 

dakwah adalah manusia, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Berdasarkan 

hal diatas maka,obyek dakwah dalah manusia yang merupakan anggota 

masyarakat yang masing-masing mempunyai kemauan, keinginan, pikiran dan 

pandangan yang berbeda-beda. 

Sebagaimana telah diuraikan bahwa subyek dakwah juga secara 

otomatis telah menjadi sasaran dakwah, sebab agama Islam yang diturunkan 

oleh Allah SWT, bukanlah hanya untuk sekelompok manusia, akan tetapi 

untuk seluruh manusia termasuk para muballig itu sendiri. Bahkan seorang da‟i 

atau muballig harus memberikan contoh teladan terhadap orang lain sesuai 

dengan fungsinya yang juga sebagai pemimpin. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Tahrim/ 66:6. 

              

Terjemahnya : 

 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka”. (Q.S.Al-Tahrim: 6)
.35

 

 

Imam Al-Ghazali membagi umat manusia ke dalam tiga golongan 

pertama: kaum awam, yang dengan akalnya yang sederhana sekali, mereka 

memiliki cara berfikir yang sederhana pula, sehingga mereka tidak dapat 

                                                             
35

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Semarang :PT. Karya Toha Putra, 

1996), h. 448. 



menangkap hakekat-hakekat. Mereka mempunyai sifat lekas percaya dan 

penurut. Golongan ini harus dihadapi dengan sikap memberi  nasehat dan 

petunjuk (al-maw‟izati). Kedua : Kaum pilihan yakni kaum yang memiliki 

daya akal yang kuat dan mendalam. Akalnya tajam dan berfikir secara 

mendalam sehingga mereka harus didekati dengan sikap menjelaskan hikmah-

hikmah. Ketiga : Kaum penengkar dimana kaum ini perlu dihadapi dengan al-

Mujadalah.
36

 

c. Materi Dakwah (Maudu’) 

Materi dakwah adalah pesan (message) yang dibawakan oleh obyek 

dakwah (muballig) untuk diberikan/disampaikan kepada obyek dakwah. Materi 

dakwah yang biasa disebut juga dengan ideologi dakwah, ialah ajaran Islam itu 

sendiri yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Assunnah. 

Dimana Al-Qur‟an   merupakan sumber utama dakwah, yang 

merupakan materi pokok yang harus disampaikan melalui dakwah dengan 

bahasa yang dimengerti oleh jamaah (obyek dakwah). Al-Qur‟an   merupakan 

wahyu Allah yang mutlak kebenarannya dan dijaga sendiri oleh Allah SWT 

melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suatu pedoman 

hidup yang harus ditaati dan dipatuhi sebagai ummat manusia dalam menuju 

keselamatan hidup dunia dan akhirat. 

 para muballig sebagai pelaku dakwah perlu mempersiapkan materi 

dakwahnya dengan mendalami isi kandungan Al-Qur‟an   yang ayat-ayatnya 

dibagi kedalam bagian-bagian besar, seperti : 
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1) Ayat-ayat mengenai dasar-dasar keyakinan  dalam Islam, yang dari situ 

lahir teologi Islam. 

2) Ayat-ayat mengenai soal hukum yang melahirkan ilmu hukum Islam 

(fiqh). 

3) Ayat-ayat mengenai soal pengabdian kepada Tuhan yang membawa 

ketentuan-ketentuan ibadah dalam Islam. 

4) Ayat-ayat mengenai budi pekerti luhur yang melahirkan etika Islam. 

5) Ayat-ayat mengenai dekat dan rapatnya hubungan manusia dengan 

Tuhan yang kemudian melahirkan mistisisme Islam. 

6) Ayat-ayat mengenai tanda-tanda dalam alam yang menunjukkan 

adanya Tuhan, yang membicarakan soal kejadian alam di sekitar 

manusia.
37

 

 

d. Tujuan Dakwah (al-Maqshad) 

Setiap usaha harus mempunyai tujuan (destination) yang jelas, agar 

tidak sia-sia dan sasaran yang hendak dicapai akan lebih terarah. Tujuan 

dakwah adalah nilai tertentu yang diharapkan dapat tercapai dan diperoleh 

melalui penyelenggaraan dakwah itu sendiri 

H. M. Arifin, menyatakan bahwa tujuan program kegiatan dakwah 

adalah untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan 

pengalaman ajaran agama yang dibawakan oleh para pendakwah.
38

  

Ketika berjalan proses penyelenggaraan dakwah, tujuannya adalah 

merupakan salah satu faktor penting dan sentral, karena pada tujuan itulah 

dilandaskan segenap tindakan dakwah yang  merupakan dasar bagi penentuan 

sasaran dan strategi atau kebijaksanaan serta langkah-langkah operasional 

dakwah.
39

 Oleh karena itu, maka tujuan yang hendak dicapai haruslah 

didefinisikan dan dirumuskan dengan baik sehingga tujuan itu dapat digunakan 

sebagai suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan. 
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M. Syafaat Habib mengemukakan bahwa suatu tujuan yang baik 

adalah: 

1) Bahwa tujuan itu memang menjadi tujuan semua orang 

2) Bahwa tujuan itu memang berharga dan bermanfaat bagi manusia 

3) Bahwa tujuan itu harus tujuan yang bisa dicapai, bukan otopia.
40

 

 

Tujuan dakwah yang merupakan landasan penentuan sasaran dan 

strategi yang hendak ditempuh harus mempunyai targets and goals sasaran-

sasaran dan tujuan-tujuan yang jelas. Tujuan tersebut harus mengandung arah 

yang dapat ditempuh serta luasnya skope aktivitas  yang bisa dikerjakan 

sehingga dapat menentukan langkah-langkah operasional bagi penyusunan 

tindakan dakwah. 

Dengan demikian, tujuan dakwah adalah merupakan kompas 

pedoman yang memberikan inspirasi dan motivasi dalam proses 

penyelenggaraan dakwah. Begitu pula dalam tindakan-tindakan kontrol dan 

evaluasi, yang menjadi pedoman adalah tujuan itu sendiri. 

e. Media Dakwah (Wasilah) 

Media dakwah merupakan alat obyektif yang menjadi saluran, yang 

menghubungkan media dengan umat. Media dakwah merupakan urat nadi di 

dalam proses dakwah dan merupakan faktor yang dapat menentukan dan 

menetralisir proses dakwah. 

Astrid. S Susanto menyatakan bahwa media dakwah adalah 

merupakan saluran-saluran yang dipergunakan di dalam proses pengoperan 

lambang-lambang.
41
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Kepentingan dakwah terhadap adanya alat atau media yang tepat 

dalam berdakwah sangat urgen sekali karena media merupakan saluran yang 

dipergunakan di dalam proses pengoperan materi, sehingga dapat dikatakan 

bahwa dengan media, materi dakwah akan lebih mudah diterima oleh obyek 

(mad‟u) nya. Demikian pula penggunaan alat atau media dakwah, memerlukan 

kesesuaian dengan bakat dan kemampuan muballignya, terjemahan penerapan 

media dakwah harus didukung oleh potensi muballigh.
42

 

Dalam kaitannya dengan penggunaan media atau alat dalam proses 

pelaksanaan dakwah dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu : 

1) Proses dakwah secara primer yang merupakan proses penyampaian 

materi dakwah dari muballigh kepada mad‟u dengan menggunakan 

lambang (simbol). Misalnya bahasa sebagai media pertama yang 

menghubungkan antara muballigh dan mad‟u. 

2) Proses dakwah secara sekunder yang merupakan proses penyampaian 

pesan oleh subyek dakwah (muballigh) kepada obyek dakwah (jamaah) 

dengan menggunakan atau  sarana sebagai media kedua setelah 

memakai lambang (bahasa) sebagai media pertama.
43

 

 

Dalam proses dakwah secara primer penggunaan bahasa verbal 

sebagai media pertama adalah yang paling banyak digunakan. Sedangkan 

dalam proses dakwah secara sekunder, muballig setelah menggunakan bahasa 

verbal sebagai media pertama, maka untuk meneruskan pesan dakwah kepada 

jamaah (obyek dakwah) dapat menggunakan media kedua seperti surat, 

telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, film dan lain sebagainya. 

5. Peranan Komunikator Dakwah 
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Komunikator (Muballigh) adalah orang yang melaksanakan dakwah baik 

lisan (billisan) maupun tulisan (billqalam) ataupun perbuatan (billhal) dan baik secara 

individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga. Kata da‟i (Comunikator) 

ini secara umum sering disebut dengan sebutan muballigh/muballighah (orang yang 

menyampaikan ajaran Islam).
44

 

Menurut Laswell Komunikator merupakan sumber informasi yang 

mempunyai tujuan dalam komunikasi. Tujuan-tujuan yang dilakukan komunikator 

sesuai apa yang diperlukan oleh komunikator, seperti dapat mengubah karakter orang 

lain atau pendapat orang lain. Sehingga peranan komunikator dakwah dalam proses 

penyampaian pesan-pesan dakwah kepada komunikan.
 45

 

Begitupun halnya dengan para muballigh yang memberikan informasi/pesan-

pesan dakwah Islam berupa pemahaman agama Islam kepada jamaah pengajian masjid 

Raya Al-Kautsar Kendari, dengan harapan akan dapat meningkatkan pengamalan 

agama mereka setelah mendengarkan pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh 

komunikator (muballigh). 

6. Atsar (Efek) Dakwah 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap aktivitas dakwah akan menuai 

reaksi baik positif maupun negatif. Artinya adalah setiap dakwah akan memiliki efek 

(atsar) pada objek dakwah. 

Kemampuan menganalisa efek dakwah sangat penting dalam menetukan 

langkah-langkah dan strategi dakwah selanjutnya. Tanpa menganalisis efek dakwah 
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kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang bisa merugikan tujuan dakwag dapat 

terulang kembali. 

Efek dakwah  feed back (umpan balik) da‟i proses dakwah ini seringkali 

diabaikan oleh pelaku dakwah. Mereka seakan merasa tugas dakwah selesai manakala 

telah selesai menyampaikan materi dakwah. Nilai penting dari efek dakwah terletak 

dalam kemampuan mengevaluasi dan koreksi terhadap metode dakwah. Hal tersebut 

harus dilakukan dengan komprehensif dan radikal, artinya tidak parsial, menyeluruh, 

tidak setengah-setengah. Seluruh unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara total 

guna efektifitas yang menunjang keberhasilan tujuan dakwah. Berikut  jenis efek 

dakwah menurut Jalaludin rahmat, yaitu: 

a. Efek kognitif (cognitive effect), berhubungan dengan pikiran atau penalaran, 

sehingga khalayak yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak memahami, 

yang tadinya bingung menjadi merasa jelas. Contohnya; berita, tajuk rencana, 

artikel dan sebagainya.  

b. Efek afektif, berkaitan dengan perasaan. Misalnya, perasaan marah, kecewa, 

kesal, gembira, benci dan masih banyak lagi.  

c. Efek konatif (efek behavioral), bersangkutan deengan niat, tekad, upaya, 

usaha yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan. Efek konatif 

timbul setelah muncul efek kognitif dan afektif. Misalnya, seorang suami 

yang bertekad berkeluaga dengan dua anak saja merupakan efek konatif 

setelah ia menyaksikan fragmen acara televisi, betapa bahagianya beranak 

dua dan sebaliknya betapa repotnya beranak banyak.
46

 

 

7. Teori-Teori Tentang Isyarat dan Bahasa 

Berbahasa merupakan tindak percakapan yang melibatkan proses produktif 

dan proses reseptif yang dilakukan pembicara dan lawan bicara. Berbicara adalah 

menuturkan bahasa yang memiliki sebuah sistem tuturan, dan dikuasai oleh seseorang 

sebagai hasil belajar berbahasa. Belajar berbicara dipandang dari sudut teori berbicara 
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dimaknai bahwa kemampuan berbicara dapat dikembangkan dari berbagai latihan dan 

praktik. 

Penguasaan keterampilan berbicara dapat dikaji dari teori-teori linguistik 

yang mendasari penguasaan kemampuan berbahasa. Menurut Uhlenbeck menyatakan 

bahwa yang ingin diketahui ilmu bahasa adalah bagaimana mekanisme bahasa 

dibangun sehingga penutur mampu berbicara tentang segalanya dengan orang lain. 

Dimana berbicara adalah bentuk kegiatan bertutur menggunakan bahasa sebagai 

simbol verbal yang digunakan sebagai media komunikasi.
 47

 

Dengan demikian komunikasi dimaknai sebagai proses pertukaran informasi 

dengan melibatkan unsur bahasa, pelaku berbicara, dan komunikasi. Kemampuan 

berbicara tidak dapat terlepas dari kolaborasi teori linguistik dan teori komunikasi. 

Berbicara dan menyimak adalah dua keterampilan menyampaikan informasi dan 

sekaligus menerima informasi. Kedua keterampilan ini dilakukan menggunakan media 

bahasa. Bahasa digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan keinginan, 

ide, gagasan, pikiran, maupun pernyataaan kepada orang lain. 

Bahasa yang digunakan bermuatan pesan (massage) yang harus dipahami 

oleh pelaku komunikasi, yaitu komunikator (disebut juga : pembicara atau sumber 

informasi) dan komunikan (disebut juga : penyimak, penerima pesan, lawan bicara, 

atau pendengar). Dengan demikian, berbicara dalam tataran komunikasi tidak hanya 

sekedar menyampaikan pesan bentuk simbol-simbol (bunyi) bahasa, namun disertai 

dengan isyarat bahasa tubuh (geture). Kemampuan menyimak dan peran alat 

komunikasi menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam mewujudkan tujuan 
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komunikasi. Penguasaan bahasa verbal dan non-verbal berperan menciptakan 

komuniaksi yang efektif. Artinya, pembicara yang baik adalah pembicara yang 

mampu memahami bagamana mengucapkan kata-kata yang dapat dipahami oleh 

lawan bicara, dan kata-kata tersebut memberikan dampak komunikasi.
 48

 

8. Pemanfaatan Retorika 

Secara bahasa, retorika berasal dari kata “Rhetoric” (dalam bahasa Yunani) 

yang berarti seni berpidato atau seni berbicara. Sedang dalam bahasa latin dikenal 

istilah “the peach of art” lebih jelasnya dalam bahasa Encyclopedia Britaninica 

retorika didefinisikan sebagai seni dalam menggunakan bahasa untuk menghasilkan 

kesan terhadap pendengar dan pembicara. Retorika juga merupakan suatu ucapan 

untuk menyampaikan pesan yang diinginkan yang timbul dari pendengar dan 

pembaca.
49

 

Tujuan retorika adalah persuasi, yang dimaksudkan dalam persuasi dalam 

hubungan ini adalah meyakinkan pendengar akan kebenaran gagasan hal yang 

dibicarakan pembicara. Artinya bahwa tujuan retorika adalah membina saling 

pengertian yang mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam 

kehidupan bermasyarakat lewat kegiatan bertutur. Maka dari itu Retorika sebagai ilmu 

seni dalam berbicara diperlukan setiap orang untuk menghindari kesalah pahaman 

dalam mengartikan arti pembicaraan.
 50
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

G. Jenis Penelitian 

 Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.
51

  

 Husaeni Usman menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif yaitu berupaya 

untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa intekrasi tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri.
52

 

 Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan sosialisasi dan 

koordinasi pada objek penelitian. Sehingga peneliti dengan mudah memperoleh hasil 

penelitian yang relevan dengan judul yang hendak peneliti teliti. 

H. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Masjid Raya Al-Kautsar Kota 

Kendari. Waktu Penelitian dilaksanakan pada tgl 05 september 2016. 

C.  Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jamaah masjid Raya Al-

Kautsar Kendari, yang dianggap memahami informasi yang berkaitan dengan 

persoalan yang akan dikaji. Dengan menggunakan jenis data-data yang tebagi dalam 

dua data, yaitu sebagai berikut : 
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