
BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Dakwah. 

1.1.1 Pengertian Dakwah 

Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang 

lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan 

ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri 

orang itu, dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hakekat yang paling penting 

adalah adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa Allah hanya satu dan tiada satu 

pun yang dapat menyamai-Nya, sehinga mau melaksanakan perintah-Nya. Hukum 

dakwah adalah wajib a’in, dalam arti wajib bagi setiap Muslim untuk berdakwah 

sesuai dengan apa yang ia ketahui. Obyek dakwah dengan urutan kepada diri sendiri, 

keluarga, sanak keluarga dekat atau sanak famili, sebagian kelompok, kepada seluruh 

umat manusia. Berdakwah perlu menggunakan metode, yaitu cara dakwah yang 

teratur dan terprogram secara baik agar maksud mengajak melaksanakan ajaran-

ajaran  agama Islam dengan baik dan sempurna. Metode dakwahnya dengan Hikmah, 

Maw’izhah Hasanah, Berdiskusi atau Tukar Fikiran Dengan Cara Yang Baik, 

menyam-paikan suatu kisah, perumpamaan, tanya jawab, dan keteladanan yang baik. 

( Moh. Ali Azis, 2009, h. 347.) 

Dakwah secara bahasa artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan dan 

hidangan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Agama Islam 

disebarkan melalui jalur dakwah. Dikutip dari buku Dakwah dalam Al Quran oleh 

Yuli Umro'atin, Islam adalah agama dakwah. Agama ini disebarluaskan dan 



diperkenalkan kepada umat manusia melalui aktivitas dakwah, tanpa kekerasan, tanpa 

paksaan, atau kekuatan senjata. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 

Ada banyak ayat dalam Al Quran yang menerangkan tentang dakwah. Salah satunya 

pada Surat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut: 

ِدْ�ُ�م ِ���ِ�� ِھَ� أَْ�َ�ُن ۚ إِن  ٱْدُع إِ�َ�ٰ  � ۖ َوَ�ِٰ�َك ِ��ْ�ِ�ْ!َ ِ� َوٱْ�َ ْوِ�َظِ� ٱْ�َ�َ�َ َ�ِ�&ِل َر�#

َك ُھَو أَْ�َ'ُم ِ�َ ن َ*ل َ�ن َ�ِ�&ِ'ِ(ۦ ۖ َوُھَو أَْ�َ'ُم ِ��ْ�ُ ْ�َ�ِد&نَ   َر�

Terjemahan : "Ajaklah manusia ke jalan Tuhan-mu dengan cara yang bijaksana, 

pengajaran yang baik dan berdialoglah dengan mereka dengan cara-cara yang lebih 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk”. ( Moh. Ali Azis, 2009, h. 347.) 

Hakikat dakwah juga dapat dipahami lewat QS. Fussilat ayat 33 yakni mengajak 

ke jalan Allah SWT dengan perkataan dan perbuatan yang baik (ahsanu qaula dan 

ahsanuamalah). QS. Fussilat ayat 33 Allah SWT berfirman: 

RUًِG َوRَSَل إAَBِ LِMَّOِ ٱADFِِGHْFُJَْ َوAْBَ أَ  ٰWَ XَFِYََو ِ َّZٱ LَJِإ [Yََد A َّF ِّB ً̂ _َْS AُHَ ْ̀  

Terjemahan : "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata:"Sesungguhnya 

aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (QS. Fussilat: 33).  

Islam masuk ke Indonesia tak lepas dari peran Wali Songo. Para Wali Allah 

tersebut menggunakan beragam strategi dalam menyiarkan agama Islam. Salah satu 

strategi dakwah Wali Songo yang terkenal adalah dakwah bil hal. Dakwah yang 

membumi dengan menggunakan pendekatan budaya tersebut mampu menarik 



masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Menurut bahasa, dakwah berasal dari 

kata da'a yang artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan dan hidangan. 

Dalam Al Quran, kata dakwah ini memiliki makna hampir sama dengan tabligh, 

nasihat, tarbiyah, tabsyir, dan tanzdir. Namun jika dikaji lebih mendalam, kata-kata 

tersebut memiliki makna dan penggunaan yang berbeda. Abdul Wahid dalam 

bukunya Gagasan Dakwah mengatakan, secara etimologi dakwah berasal dari bahasa 

Arab dari kata da'a-yad'u-da'watan. 

2.1.2 Unsur-Unsur  Dakwah. 

1. Da’I  

Dai secara etimologis berasal dari bahasa Arab,bentuk isim fail (kata 

menunjukkan pelaku) dari asal katada kwah artinya orang yang melakukan dakwah. 

Adapunsecara terminologi da‟i yaitu setiap orang muslim yangberakal mukallaf (aqil 

baligh) dengan kewajiban dakwah.Dakwah yang disampaikan baik secara lisan 

maupun tulisanataupun perbuatan dan baik secara individu, kelompok ataubentuk 

organisasi atau satu lembaga. (Ilyas Ismail, 2011, h, 57-62). 

2. Obyek Dakwah (Mad‟u) 

Secara etimologi kata mad‟u dari bahasa Arab,diambil dari bentuk isim maf‟ul 

(kata yang menunjukkanobjek atau sasaran). Menurut terminologi mad‟u adalahorang 

atau kelompok yang lazim disebut dengan jamaahyang sedang menuntut ajaran 

agama dari seorang da‟i, baikmad‟u itu orang dekat atau jauh, muslim atau non-

muslim,laki-laki ataupun perempuan. (Ilyas Ismail, 2011, h, 57-62). 

 

 



3. Materi Dakwah (Maddah) 

Materi dakwah (maddah ad-da‟wah) adalah pesan-pesan dakwah Islam atau 

segala sesuatu yang harusdisampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu 

keseluruhanajaran Islam yang ada di dalam kitabullah maupun sunnahrasul-Nya. 

Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepadaobjek dakwah adalah pesan-pesan 

yang berisi ajaran Islam. Keseluruhan materi dakwah, pada dasarnyabersumber pada 

dua sumber pokok ajaran islam. (Ilyas Ismail, 2011, h, 57-62). Keduasumber ajaran 

Islam itu adalah : 

1) Al-Quran. 

Agama Islam adalah agama yang menganut ajaran kitab Allah, yakni al 

Quran. Al-Qur‟an merupakan sumber petunjuk sebagai landasan Islam. Karena itu, 

sebagai materi utama dalam berdakwah, Al-Qur‟an menjadi sumber utama dan 

pertama yang menjadi landasan untuk materi dakwah. 

2) Hadis 

Hadis merupakan sumber kedua islam. Hadis merupakan penjelan-penjelasan 

dari Nabi dalam merealisasikan kehidupan berdasarkan Al-Quran. Dengan menguasai 

materi hadis maka seseorang da‟i telah memiliki bekal dalam menyampaikan tugas 

dakwah. Secara konseptual pada dasarnya materi dakwah 

Islam tergantung pada tujuan dakwah yang hendak dicapai. Namun, secara global 

materi dakwah dapat diklasifikasi menjadi tiga pokok, yaitu Masalah keimanan 

(aqidah), Masalah keislaman (syariat), Masalah budi pekerti ( akhlaqul karimah), 

Media Dakwah (Wasilah). 

 



2.1.3 Bentuk-Bentuk Metode Dakwah. 

Landasan umum bentuk metode dakwah adalah Al-Qur‟an, terutama dalam 

QS. An-Nahl : 125 yang dijelaskanbahwa ada tiga metode dakwah yang disesuaikan 

dengan kondisiobjek dakwah, yaitu hikmah, maw‟izdhah al-Hasanah danmujadalah.  

Terdapat beberapa bentuk-bentuk metode dakwah yaitu :  

1) Pertama, dakwah Fardiah merupakan metode dakwah yang dilakukan 

seseorang kepada orang lain (satu orang) atau kepada beberapa orang dalam 

jumlah yang kecil dan terbatas. 

2) Kedua, dakwah Ammah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan 

yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh 

kepada mereka. Mereka biasanya menyampaikan khotbah (pidato). 

3) Ketiga, dakwah bil-Lisan, yakni penyampaian informasi atau pesan dakwah 

melalui lisan (ceramah atau komunikasi langsung antara subyek dan obyek 

dakwah).  

4) Keempat, dakwah bil-Haal, dengan mengedepankan perbuatan nyata. 

5) kelima, dakwah bit-Tadwin, atau pola dakwah melalui tulisan, baik dengan 

menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan 

yang mengandung pesan dakwah. 

6) Keenam adalah dakwah bil Hikmah, yang berdakwah dengan cara arif 

bijaksana, semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak 

obyek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak 

merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. 

 



1.2 Deskripsi Strategi Dakwah. 

2.2.1 Pengertian Strategi Dakwah.  

Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) ilmu dan seni 

menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu 

dalam perang dan damai, (2) Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi 

musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan: sebagai komandan ia 

memang menguasai betul seorang perwira di medan perang, (3) rencana yang cermat 

mengenai kegiatan untuk mencapai sassaran khusus, (4) Tempat yang baik menurut 

siasat perang (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h, 1340).  

Mulford (1965), sebagaimana dikutip oleh (Pimay, 2005, h, 50) 

mendefinisikan strategi sebagai suatu istilah yang sering diidentikkan dengan 

“taktik”. Ia mengatakan: “concerning the movement of organisms in respons to 

external stimulus”. (Amin, 2008, h, 175) menambahkan: ”Secara konseptual, strategi 

merupakan konsep atau upaya untuk mengerahkan dan mengarahkan potensi sumber 

daya ke dalam rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

Penulis dalam hal ini sejalan dengan definisi yang disampaikan Arifin, sebagaimana 

dikutip (Pimay, 2005, h, 50). Menyebutkan bahwa strategi merupakan suatu garis 

haluan dalam bertindak guna mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam kondisi 

tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal. Istilah strategi 

mula-mula digunakan oleh kalangan militer dan diartikan sebagai seni dalam 

merancang operasi peperangan, terutama yang erat kaitannya dengan gerakan 

pasukan dan nafigasi ke dalam posisi perang yang dipandang paling menguntungkan 

untuk memperoleh kemenangan. Kemudian istilah tersebut digunakan pada bidang-



bidang ilmu lain, termasuk ilmu dakwah dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

dakwah. (Pimay, 2005, h, 50). 

Berangkat dari definisi strategi diatas, maka strategi dakwah dapat di 

definisikan sebagai siasat, taktik atau manuver yang ditempuh dalam rangka 

mencapai tujuan dakwah (Pimay, 2005, h, 51). Strategi dakwah umumnya disusun 

sedemikian rupa agar pesan-pesan dakwah yang disampaikan dapat diterima, 

dimengerti dan diikuti oleh mad’u. Untuk mencapai tujuan dakwah, strategi dakwah 

tidak hanya difungsikan sebagai siasat untuk menunjukkan jalan, tetapi juga harus 

mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Ketepatan dalam 

menentukan strategi dakwah, menjadi faktor penting untuk menunjang sampainya 

pesan dakwah pada sasaran dakwah (mad’u), sehingga keberhasilan dakwah Islam 

dapat diraih. Strategi dakwah yang digunakan dalam usaha dakwah harus 

memperhatikan beberapa asas dakwah, agar proses dakwah dapat mengenai sasaran 

dan mudah diterima oleh objek dakwah. (Pimay, 2005, h, 51). 

Dalam proses dakwah, seorang da’i harus memperhatikan beberapa asas 

dakwah, di antaranya: Pertama, asas filosofis. Asas ini terutama membicarakan 

masalah yang erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam 

proses atau aktivitas dakwah. Kedua, asas kemampuan dan keahlian da’i. Asas ini 

menyangkut pembahasan mengenai kemampuan dan profesionalisme da’i sebagai 

subjek dakwah. Ketiga, asas sosiologis. Asas ini membahas tentang masalah-masalah 

yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Keempat, asas psikologis. 

Asas ini membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. 

Seorang da’i adalah manusia, begitupun sasaran dakwahnya yang memiliki karakter 



unik, yakni berbeda satu dengan lainnya. Pertimbangan-pertimbangan masalah 

psikologis harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan dakwah. Kelima, asas 

efektivitas dan efisiensi. Dalam asas ini, aktivitas dakwah harus memperhatikan 

keseimbangan antara biaya, waktu, maupun tenaga yang dikeluarkan dengan capaian 

yang dihasilkan. (Amin, 2008, h, 177). 

2.2.2 Macam-Macam Strategi Dakwah. 

Tentang masuknya Islam ke Nusantara, dapat dipahami bahwa masuknya 

agama Islam ke Indonesia terjadi secara periodik, tidak sekaligus. Pada bagian ini 

akan diuraikan mengenai strategi penyebaran Islam dan media yang dipergunakan 

oleh para pedagang dan mubaligh dalam penyebaran Islam di Indonesia. Salah satu 

arti “strategi” yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”. Dalam konteks 

dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh para mubaligh, yang membawa misi Islam di dalamnya.    Dari kajian 

di atas dan berbagai literatur, setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang 

dipergunakan sebagai kendaraan (sarana) dalam penyebaran Islam di Indonesia, di 

antaranya adalah: perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. 

Berikut uraian singkat mengenai hal tersebut. (Bang Dev, 2020, h, 5-13). 

1) Perdagangan  

Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di 

Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu 

lintas perdagangan pada abad ke-7 M hingga abad ke-16 M. Aktivitas perdagangan 

ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, 



Cina dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri 

bagian Barat, Tenggara, dan Timur Benua Asia. Saluran Islamisasi melalui jalur 

perdagangan ini sangat menguntungkan, karena para raja dan bangsawan turut serta 

dalam aktivitas perdagangan tersebut. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan 

saham perdagangan  itu. Fakta sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data dan 

informasi penting yang dicatat Tome’ Pires bahwa para pedagang muslim banyak 

yang bermukim di pesisir pulau Jawa yang ketika itu penduduknya masih kafir. 

Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mullahmullah dari 

luar, sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak. Dalam perkembangan 

selanjutnya, anak keturunan mereka menjadi penduduk muslim yang kaya raya. 

(Bang Dev, 2020, h, 5-13). 

Pada beberapa tempat, para penguasa Jawa, yang menjabat sebagai bupati-bupati 

Majapahit yang ditempatkan di pesisir pulau Jawa banyak yang masuk Islam. 

Keislaman mereka bukan hanya disebabkan oleh faktor politik dalam negeri yang 

tengah goyah, tetapi terutama karena faktor hubungan ekonomi dengan para 

pedagang ini sangat menguntungkan secara material bagi mereka, yang pada akhirnya 

memperkuat posisi dan kedudukan sosial mereka di masyarakat Jawa. Kemudian 

dalam perkembangan selanjutnya, mereka mengambil alih perdagangan dan 

kekuasaan di tempat tinggal mereka. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh 

para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab, dalam Islam setiap 

muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja 

dengan tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang 

berinteraksi dengan para pedagang muslim, dan keterlibatan mereka semakin jauh 



dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka yang memeluk Islam. (Bang 

Dev, 2020, h, 5-13).         

2). Perkawinan  

Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi 

yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan 

banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi isteri-

isteri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam, bahwa para 

wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga 

mereka tidak merasa keberatan, karena proses pengIslaman hanya dengan 

mengucapkan dua kalimah syahadat, tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. (Bang 

Dev, 2020, h, 5-13). 

Setelah itu, mereka menjadi komunitas muslim di lingkungannya sendiri. 

KeIslaman mereka menempatkan diri dan keluarganya berada dalam status sosial dan 

ekonomi cukup tinggi. Sebab, mereka menjadi muslim Indonesia yang kaya dan 

berstatus sosial terhormat. Kemudian setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan 

mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung dan pusat-pusat 

kekuasaan Islam. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula para wanita muslim 

yang dikawini oleh keturunan bangsawan lokal. Hanya saja, anak-anak para 

bangsawan tersebut harus diIslamkan terlebih dahulu. Dengan demikian, mereka 

menjadi keluarga muslim dengan status sosial ekonomi dan posisi politik penting di 

masyarakat. (Bang Dev, 2020, h, 5-13). 

Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar 

muslim dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak adipati. Karena raja, adipati, 



atau bangsawan itu memiliki posisi penting di dalam masyarakatnya, sehingga 

mempercepat proses Islamisasi. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan di sini 

adalah, perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ngampel dengan Nyai Manila, 

antara Sunan Gunung Jati dengan Puteri Kawunganten, Brawijaya dengan Puteri 

Campa, orangtua Raden Patah, raja kerajaan Islam Demak dan lain-lain. (Bang Dev, 

2020, h, 5-13).         

3) Pendidikan  

Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para 

ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam, berupa pesantren. Pada 

lembaga inilah, para ulama memberikan pengajaran ilmu keIslaman melalui berbagai 

pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan 

dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman 

untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan 

demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan, 

baik dari segi jumlah maupun mutunya. (Bang Dev, 2020, h, 5-13). 

Lembaga pendidikan Islam ini tidak membedakan status sosial dan kelas, 

siapa saja yang berkeinginan mempelajari atau memperdalam pengetahuan Islam, 

diperbolehkan memasuki lembaga pendidikan ini. Dengan demikian, pesantren-

pesantren dan para ulamanya telah memainkan peran yang cukup penting di dalam 

proses pencerdasan kehidupan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang 

kemudian tertarik memeluk Islam. (Bang Dev, 2020, h, 5-13). 

Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam 

di Jawa, adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta. 



Kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, popularitasnya melampaui 

batas pulau Jawa hingga ke Maluku. Masyarakat yang mendiami pulau Maluku, 

terutama Hitu, banyak yang berdatangan ke pesantren Sunan Giri untuk belajar ilmu 

agama Islam. Bahkan Sunan Giri dan para ulama lainnya pernah diundang ke Maluku 

untuk memberikan  pelajaran agama Islam. Banyak di antara mereka yang menjadi 

khatib, muadzin, hakim (qadli) dalam masyarakat Maluku dengan memperoleh 

imbalan cengkeh. Dengan cara-cara seperti itu, maka agama Islam terus tersebar ke 

seluruh penjuru Nusantara, hingga akhirnya banyak penduduk Indonesia yang 

menjadi muslim. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model pendidikan pesantren 

yang tidak mengenal kelas menjadi media penting di dalam proses penyebaran Islam 

di Indonesia, bahkan kemudian diadopsi untuk pengembangan pendidikan keagamaan 

pada lembaga-lembaga pendidikan sejenis di Indonesia. (Bang Dev, 2020, h, 5-13). 

 4). Tasawuf  

Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di 

Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi 

terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang 

tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para 

sufi adalah guru-guru pengembara, dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan, 

juga seringkali berhubungan dengan perdagangan, mereka mengajarkan teosofi yang 

telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. 

Mereka mahir dalam hal magis, dan memiliki kekuatan menyembuhkan. Di antara 

mereka ada juga yang menikahi gadis-gadis para bangsawan setempat. (Bang Dev, 

2020, h, 5-13).  



Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi 

mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk 

agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima mereka. Di antara para 

sufi yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran 

Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syeikh Lemah Abang, dan 

Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini terus dianut bahkan hingga kini. 

(Bang Dev, 2020, h, 5-13). 

5). Kesenian  

Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui 

pertunjukkan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang 

paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi 

dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada 

para penonton untuk mengikutinya mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagian 

besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabarata, tetapi 

muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan muslim. Selain wayang, 

media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni 

bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik dan seni sastra. Di antara 

bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid 

Agung Demak, Sendang Duwur, Agung Kasepuhan, Cirebon, Masjid Agung  Banten, 

dan lain sebagainya. Seni bangunan Masjid yang ada, merupakan bentuk akulturasi 

dari kebudayaan lokal Indonesia yang sudah ada sebelum Islam, seperti bangunan 

candi. Salah satu dari sekian banyak contoh yang dapat kita saksikan hingga kini 

adalah Masjid Kudus dengan menaranya yang sangat terkenal itu. Hal ini 



menunjukkan sekali lagi bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan 

oleh para penyebar Islam melalui cara-cara damai dengan mengakomodasi 

kebudayaan setempat. Cara ini sangat efektif untuk menarik perhatian masyarakat 

pribumi dalam memahami gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh para mubaligh, 

sehingga lambat laun mereka memeluk Islam. (Bang Dev, 2020, h, 5-13). 

6). Politik  

Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah 

rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu 

tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam 

menaklukkan kerajaan non Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian 

Timur. (Bang Dev, 2020, h, 5-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Deskripsi Islamic Centre Mu’adz bin Jabal. 

2.3.1 Gambaran Islamic Centre Mu’adz bin Jabal. 

Islamic Centre Mu’adz bin Jabal Kendari merupakan unit kegiatan dari 

Yapiba (Yayasan Pendidikan Islam Baitul Arqam) Polinggona yang berada di Kab. 

Kolaka. Yapiba berdiri pada tahun 1988 yang diawali dengan satu lembaga 

pendidikan, yaitu Madrasah Tsanawiyah. Pada tanggal 8 Agustus 1999, lembaga 

pendidikan ditambah dengan didirikannya pesantren dan Madrasah Aliyah (setingkat 

SMA). Islamic Centre Mu’adz bin Jabal yang berada di Kota Kendari ditetapkan 

dengan SK Yayasan Pendidikan Islam Baitul Arqom dan diresmikan oleh Walikota 

Kendari pada tanggal 12 September 2009 (12 Syawal 1420 H). Islamic Centre 

Mu’adz bin Jabal dilegalisasi dengan dengan Akta Notaris No. 63 pada tanggal 24 

September 2013 oleh Notaris M. Asman Amanullah, SH. dan legalitas SK Menteri 

Hukum & HAM Nomor AHU-7920.AH.01.04 Tahun 2013. Lokasi Islamic Centre 

Mu’adz bin Jabal terletak di Jl. Prof. Abdur Rauf Tarimana Kelurahan Kambu 

Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Pendirian Islamic Centre ini 

bertujuan mengajak kaum muslimin memurnikan ibadah kepada Allah dan 

meneladani Rasulullah saw. Disamping itu keberadaanya juga dimaksudkan untuk 

membantu pemerintah dalam membangun moralitas bangsa yang senantiasa dilandasi 

Al-Qur’an dan As-Sunnah. Selanjutnya, untuk memudahkan penyebutan, Islamic 

Centre Mu’adz bin Jabal disingkat menjadi (ICM). (Fahirah, Irzum, 2013, h, 25-45). 

Alasan didirikannya ICM yang berada cukup jauh dari tempat domisili 

Yayasan bertujuan untuk mempercepat dan memperluas proses kegiatan da’wah dan 

sosial kepada masyarakat luas. Pilihan membuka cabang ICM di beberapa kota 



terkadang bersifat kondisonal dan sesuai dengan misi yang diemban ICM dalam 

menyebarkan dakwah Islam. Pilihan membuka cabang di Kota Kendari adalah karena 

Kota Kendari dianggap sebagai tempat strategis bagi penyiaran dakwah Islam. 

Dibandingkan dengan Kolaka misalnya, Kota Kendari lebih kondusif dari segi 

keamanan, toleransi umat beragama, kemudahan akses informasi dan komunikasi, 

kemudahan akses jalan, sarana dan prasarana, serta masyarakat yang lebih modern 

dari segi pendidikan dan pemahaman agama. Sementara di Kolaka akses komunikasi 

dan informasi agak terbatas, oleh sebab belum terdapat bandara di tempat tersebut. Di 

samping itu, jalan-jalan banyak yang masih rusak ketika itu. Sehingga, Kota Kendari 

dianggap dapat lebih mengembangkan program dakwah yang diusung ICM. Dengan 

kondisi infrastruktur dan kondisi masyarakat Kota Kendari demikian, ICM di tempat 

ini diharapkan akan cepat berkembang dan daya jangkaunya lebih luas. (Sudarmi 

Suud, 2018, h, 49-50). 

2.4 Penelitian Relevan.  

1. Muh. Ikhsan, dkk. 

Dalam jurnal Muh. Ikhsan, dkk. volume 18, nomor 2, 2018, h, 271-300. 

Menemukan bahwasanya Islamic Centre Mu’adz bin Jabal asas pemahaman dan 

pendidikan ICM adalah Qur’anul Karim dan As-Sunnah Ashohihah di gunakan 

sebagai rujukan utama segala persoalan pendidikan dan pengajaran dengan mengacu 

kepada pemahaman generasi salaf yakni generasi pertama Islam yang shaleh. 

Penegasan pemahaman ICM terletak pada kalimat mengacu kepada salafussaleh, 

pilihan ini pula secara explisit menunjukkan kalau ICM adalah bagian dari gerakan 

salafi di Indonesia. Semua kelompok salafi di Indonesia senantiasa mendeklarasikan 



diri sebagai pelanjut dari generasi pertama Islam yang saleh atau yang lebih popular 

dengan istilah salafussaleh. Kata generasi Islam pertama ini merujuk pada sahabat, 

tabi’I, tabi’In. Pihak ICM tidak mau terlalu di kenal dengan sebutan salafi. Mereka 

lebih senang menyebut diri sebagai ahlusunnah wal jamaah. Ini terkait dengan stigma 

salafi di Indonesia yang kurang baik. Salafisme di Indonesia mendapatkan stigma 

sebagai gerakan berbasis radikalisme dan terorisme. Dari penelitian dan pembahasan 

sebelumnya terkait dengan corak pemikiran Islam dari ICM Kota Kendari tidak dapat 

di kategorikan sebagai kelompok radikal karena pemikiran keagamaan dan 

kebangsaannya tidak mengarah kepada ajakan tindakan terorisme melainkan semata 

murni sebagai organisasi dan lembaga untuk menjalankan misi dakwah, berkontribusi 

positif pada bidang sosial dan kemasyarakatan kota kendari. (Muh. Ikhsan, dkk, 2018, 

h, 271-300). 

2. Abbas, A. (2019). 

Dalam penelitian yang di lakukan Abbas, A. dengan jurnal yang berjudul Salafī 

And Social Religion Dynamics In Kendari, 2019, volume 19, nomor 2, h, 122-136. 

Beliau menemukan bahwasanya ICM sebagai komunitas salafī telah mewarnai Kota 

Kendari. Para ustadz dan pembina mereka telah banyak berkiprah dan mengambil 

alih sejumlah panggung keagamaan yang selama ini dikuasai oleh komunitas lama 

seperti NU dan Muhammadiyah, diperkuat oleh kehadiran media radio dan tv mereka. 

Paham-paham salafī yang awalnya banyak ditentang masyarakat mulai diterima dan 

tidak dipersoalkan lagi, bahkan tradisi simbolik salafī seperti memakai jubah dan 

memperpanjang jenggot semakin marak di masyarakat. Penelitian ini menemukan 

bahwa salafī di Kota Kendari secara umum toleran, bersosialisasi, beradaptasi dan 



lebih terbuka sehingga mudah diterima masyarakat bahkan pemerintah, meski 

terdapat kelompok kecil yang masih ekstrim dan kurang toleran bahkan tidak 

menerima sikap salafī lainnya yang dianggap tidak konsisten terhadap manhaj salafī. 

(Abbas, 2019, h, 123). 

3. Muhammad Qadaruddin Abdullah dan Dinul Fitrah Mubarak (2019). 

Dalam jurnal penelitian Muhammad Qadaruddin Abdullah dan Dinul Fitrah 

Mubarak volume 19, nomor 2,  2019, h, 177-198. Menemukan bahwasanya 

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi turut mendukung proses 

transformasi pengetahuan, ideologi serta paham kegamaan, sehingga remaja dengan 

mudah mengonsumsi berbagai paham (terutama radikalisme) melalui media sosial. 

Meskipun remaja tidak terlibat dalam suatu kelompok maupun kajian-kajian tertentu, 

namun beberapa remaja terpapar paham radikal karena intens mengakses paham 

radikal melalui media sosial. (Anida, 2019, h, 177-198). 

Media sosial dalam konteks ini dipandang sebagai pintu masuk paham-paham 

radikal sehingga dikuatirkan paham ini akan memengaruhi remaja secara massif 

akibat penggunaan media sosial tanpa pengawasan pihak terkait. Pintu masuknya 

radikalisme bukan hanya melalui media sosial, tetapi juga melalui pergaulan, dosen, 

guru dan referensi yang dibaca. Menristek Muhammad Natsir menyebutkan bahwa 

Badan Intelejen Nasional (BIN) setidaknya telah mencatat tujuh perguruan tinggi 

negeri terpapar radikalisme atau 39% remaja Indonesia terpapar paham radikal 

(Tempo.com, 2018). Perlu menjadi perhatian khusus bagi perguruan tinggi 

keagamaan agar terwujud keharmonisan, oleh karena itu dibutuhkan peran perguruan 

tinggi dalam merawat pluralitas di kalangan remaja.Remaja membutuhkan 



keterampilan khusus dan keterampilan umum untuk mengembangankan kemampuan 

komunikasinya di tengah pluralitas masyarakat. (Anida, 2019, h, 177-198).  

Jika seorang remaja tidak menguasai cara berkomunikasi akan menjadi hambatan 

pengembangan potensi diri dan dapat pula menjadi penyebab tersebarnya paham 

radikalisme. Pengetahuan agama tidak cukup untuk mengerakkan, mengajak 

masyarakat kepada kebaikan, namun pengetahuan harus disertakan dengan 

kemampuan berkomunikasi. Keterampilan umum seorang remaja dapat dibagi 

menjadi dua bagian, yakni keterampilan personal dan sosial. Keterampilan personal 

adalah bagaimana seorang remaja membangun kecerdasan diri, membangun 

kesadaran akan pentingnya pengetahuan, sementara keterampilan sosial lebih kepada 

kemampuan remaja dalam berkomunikasi. Pengetahuan yang tinggi tidak akan 

bermanfaat tanpa dikomunikasikan, misalnya ketika remaja berada di tengah warga 

masyarakat, maka ia harus memiliki kemampuan khusus yakni kemampuan 

Komunikasi. (Anida, 2019, h, 177-198). 

4. Dian Adi Perdana dan Arianto S Miner (2019). 

Dalam jurnal penelitian Dian Adi Perdana dan Arianto S Miner, volume 4, nomor 

2, 2019, h, 229-242. Menemukan bahwasanya dalam perkembangan, Wahdah 

Islamiyah mengalami rasionalisasi organisasi baik filosofi dasar maupun proses 

organisasi. Pola hubungan dan komunikasi menjadi rasional. Partisipasi dan 

kontribusi anggota berubah dari “siapa yang dititipkan” menjadi “siapa yang punya 

waktu dan siapa yang mau”. Arti kata "partisipasi" berubah, sebelumnya partisipasi 

adalah tuntutan pribadi, kemudian partisipasi adalah tuntutan organisasi. Bukti nyata 

dari langkah-langkah manajemen organisasi yang diambil sebagai strategi dakwah 



yang telah dilakukan adalah Lazis Wahdah, Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah, 

Forum Muslimah dan berbagai lembaga lain yang mendukung perkembangan dan 

perkembangan organisasi ini. (Adi, Arianto, 2019, h, 3-4). 

Arti kata "partisipasi" berubah, sebelumnya partisipasi adalah tuntutan pribadi, 

kemudian partisipasi adalah tuntutan organisasi. Bukti nyata dari langkah-langkah 

manajemen organisasi yang diambil sebagai strategi dakwah yang telah dilakukan 

adalah Lazis Wahdah, Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah, Forum Muslimah dan 

berbagai lembaga lain yang mendukung perkembangan dan perkembangan organisasi 

ini. Arti kata "partisipasi" berubah, sebelumnya partisipasi adalah tuntutan pribadi, 

kemudian partisipasi adalah tuntutan organisasi. Bukti nyata dari langkah-langkah 

manajemen organisasi yang diambil sebagai strategi dakwah yang telah dilakukan 

adalah Lazis Wahdah, Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah, Forum Muslimah dan 

berbagai lembaga lain yang mendukung perkembangan dan perkembangan organisasi 

ini. (Adi, Arianto,  2019, h, 3-4). 

5. Mubasyaroh (2017). 

Penelitian yang di lakukan Mubasyaroh, dengan jurnalnya yang berjudul Strategi 

Dakwah Persuasif dalam Mengubah Perilaku Masyarakat, 2017, volume 11, nomor 2. 

Menemukan bahwasanya Dalam penyampaian pesan dakwah secara lisan atau 

langsuang, juru dakwah akan berhadapan dengan kelompok audiens yang mempunyai 

kecenderungan sama, untuk itu juru dakwah dapat menampilkan penyampaian pesan 

dakwah yang sesuai dengan kebutuhan mad’u. Tulisan dengan metode library 

research ini mengungkapkan tentang strategi dakwah persuasif dalam mengubah 

perilaku masyarakat (mad’u). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 



komunikasi dakwah bertujuan membentuk suatu struktur sosial yang dilengkapi 

dengan norma-norma sosial serta membentuk perilaku masyarakat sebagai mad’u. 

(mubasyaroh, 2017, h, 1). 

Berdasarkan penelitian relevan diatas, menunjukkan bahwa penelitian tentang 

strategi dakwah telah banyak di teliti. Namun, tidak banyak mengulas tentang 

bagaimana strategi dakwah Islamic Centre Mu’adz bin Jabal Kota Kendari. yang 

dimana beberapa penelitian sebelumnya berpendapat bahwa strategi dakwah strategi 

dakwah dapat diartikan sebagai suatu proses dalam mengatur, mengarahkan, dan 

menentukan cara daya dan upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi 

dan kondisi tertentu agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dakwah dapat tercapai 

secara maksimal. Dengan kata lain strategi dakwah merupakan siasat, taktik atau cara 

yang dirancang secara sistematik dan terarah yang ditempuh dalam rangka mencapai 

tujuan dakwah.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu penelitian ini 

berfokus bukan hanya bagaimana gambaran bagaimana strategi dakwah dalam 

mencapai tujuan dakwah yang di rencanakan tetapi kita juga bisa melihat bagaimana 

dakwah strategi dakwah Islamic Centre Mu’adz bin Jabal Kota Kendari dalam 

menarik minat masyarakat kota kendari agar bisa hidup dalam kerelegiusitas sesuai 

ajaran Al-qur’an dan As-sunnah, sedangkan dalam penelitian lain menfokuskan 

bagaimana strategi dakwah agar bisa tercapai tujuan dakwahnya. 

 

 

 



2.5 Kerangka Berpikir. 

Menurut Budi Raharjo (2007) Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan 

atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, 

mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan 

dan mengembalikan potensi fitri orang itu, dan dapat hidup bahagia di dunia dan 

akhirat. Hakekat yang paling penting adalah adanya keyakinan atau kepercayaan 

bahwa Allah hanya satu dan tiada satu pun yang dapat menyamai-Nya, sehinga mau 

melaksanakan perintah-Nya. Hukum dakwah adalah wajib a’in, dalam arti wajib bagi 

setiap muslim untuk berdakwah sesuai dengan apa ayang ia ketahui. Berdakwah perlu 

menggunakan metode, yaitu cara dakwah yang teratur dan terprogram secara baik 

agar maksud mengajak melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan 

sempurna. Metode dakwahnya dengan Hikmah, Maw’izhah Hasanah, Berdiskusi atau 

Tukar Fikiran Dengan Cara Yang Baik, menyam-paikan suatu kisah, perumpamaan, 

tanya jawab, dan keteladanan yang baik. (Mahmudin, 2018, h, 42-56).  

Dalam penelitian ini yang berfokus pada strategi dakwah Islamic Centre Mu’adz 

bin Jabal yang mengajak masyarakat untuk kembali ke ajaran sesuai apa yang di 

perintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah. Oleh karena itu peniliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana strategi dakwah Islamic Centre Mu’adz bin Jabal Kota Kendari. 
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