
BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dakwah yaitu mengajak sesama umat muslim untuk kebaikan. Menurut Ali Mafudz 

mengatakan bahwa dakwah itu memotivasi setiap orang agar melaksanakan kebaikan dan 

mencegahnya dari perbuatan yang buruk atau mungkar agar setiap manusia bisa 

mendapatkan kebaikan dunia maupun di akhirat nantinya (Ilaihi 2010 : 16) yang dikatakan 

oleh Ali Mafudz tersebut memang sudah ada ketetapanya dalam Al-qur’an pada surat Ali 

‘Imran ayat 104 yang berbunyi : 

ئَِّكُهُمٱْلُمفْْ  
َٰٓ َوأُ۟ولَ  َويَأُْمُرونَبِّٱْلَمْعُروفَِّويَْنَهْوَنعَنِّٱْلُمنَكرِّ ةٌيَدُْعونَإِّلَىٱْلَخْيرِّ نُكْمأُمَّ ونلِّحَُْوْلتَُكنم ِّ  

 Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; 

merekalah orangorang yang beruntung (QS Ali ‘Imran [3]: 104). 

Pendakwah adalah social agent, dimana komponen-komponen yang terlibat  didalamnya 

saling berkesinambungan tentunya untukmewujudkan tujuan dakwah tersebut. Esensi dari 

dakwah adalah sebagai upaya menyampaikan, mengajak, atau mempengaruhi agar setiap 

orang dapat menjalanakan kehidupan yang benar untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia 

dan akhirat melalui ajaran-ajaran Islam. (Syarifudin, Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan, 

No. 1. Juni 2014 : 71).  

 Untuk mencapai tujuan tercapai dan tepat sasaran dakwah pun di butuhkan sebuah 

strategi, banyak strategi yang dilakukan oleh da’i (pemberi pesan)untuk mad’u (penerima 

pesan), namun strategi tersebut tetaplah tidak boleh melenceng dari syariat agama Islam 

itu sendiri. Sama halnya yang dilakukan oleh para Walisongo saat berdakwah di Indonesia, 

Walisongo menggunakan media wayang sebagai strategi dakwahnya karena pada saat itu 

wayang menjadi budaya yang digemari sekali dikalangan masyarakat pada saat itu  dengan 

begitu efeknya masyarakat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan dan 

menjadikan saat ini banyak yang memeluk agama Islam di Indonesia sendiri terutama 

daerah pulau jawa. 

 Sebelum maraknya media massa seperti saat ini dakwah hanya disebar luaskan 

lewat lisan seperti pertemuan – pertemuan akbar saja, atau bila di daerah tersebut dekat 



sebuah pesantren, atau ada satu tokoh yang ilmu agamanya baik disitulah biasanya para 

da’i ini berdakwah seperti membuat pengajian setiap minggunya, atau membuat seperti 

sekolah kecil – kecil untuk warga sekitar, untuk mencari seorang ustadz pun dengan 

mendapatkan informasi hanya dari mulut ke mulut saja atau mendatangi pesantren dan 

mengundang tokoh agama dari pesantren tersebut. Pada saat media massa meraja rela 

seperti saat  ini kita sempat merasakan masa kejayaan majalah dan tabloid melihat celah 

seperti itu banyak organisasi dakwah ini memulai berdakwah melaui tulisan, dengan media 

majalah, dan tabloid, seperti halnya majalah – majalah Ummi, Anida, Sabili, Percikan 

Iman, Tabloid MQ, dll. Selain majalah dan tabloid adapun buletin yang biasanya 

disebarkan di berbagai masjid setiap jum’at, namun lewat tabloid, majalah, maupun buletin 

ini dirasa kurang efektif, mengingat minat baca di Indonesia ini cukup rendah, menurut 

data yang terbaru saja dari Most Littered Nation In the World yang dilakukan oleh Central 

Connecticut State Univesity pada Maret 2016 Indonesia mendapatkan peringkat 60 dari 61 

negara ( Kompas.com, 29 Agustus 2016). Warga indonesia sendiri cenderung tidak suka 

dengan bacaa yang terlalu banyak. 

 Eksistensi media teleivisi bisa dibilang tidak pernah ada habisnya dari dulu hingga 

saat ini masi digandrungi oleh masyarakat. Karena indonesia sendiri mayoritas beragama 

Islam, akhirnya untuk memenuhi kepentingan penonton media – media ini banyak 

membuat program TV yang bertemakan dakwah seperti acara Islam itu Indah, mamah 

dedeh, hikmah fajar, khazanah, dll. Dampak dari hadirnya ustadz di TV ini menjadikan 

sebuah fenomena yaitu ustadz seleb, ustad sebeleb ini menjadi terkenal dimana – mana, tak 

jarang ustad seleb ini diundang untuk mengsi sebuah tablig akbar, pengajian, dan acara 

lainya selain di TV, hal ini dikarenakan TV sendiri disiarkan hampir seluruh Indonesia. 

Dulu kita jauh – jauh mendatangi ustadz untuk mendapatkan ilmu saat ini kita hanya duduk 

depan layar kaca di rumah. Banyak stasiun TV ini juga membuat program acara sinetron 

yang bertemakan Religi hal tersebut juga bagian dari dakwah. Tidak sampai dari situ saja 

saat ini juga banyak organisasi dakwah mendirikan stasiun TV yang dikhususkan untuk 

berdakwah seperti MQTV, Ummat TV, Ahsan TV, Rodja TV, dll.     

 Perkembangan strategi untuk berdakwah harus disesuaikan dengan zaman yang 

ada. Meski ada sempat beberapa golongan menyebutkan hal tersebut sebagai bid’ah karena 

dakwah yang dilakukan tidak ada pada zaman Nabi. Tetap bila itu banyak manfaat banyak 



mengapa tidak dilakukan. Karena pada zaman yang semakin canggih ini kita tidak boleh 

kentinggalan. Seperti hadist mengatakan “Didiklah anak-anakmu sesuai dengan 

zamannya,  karena mereka hidup bukan di jamanmu (Ali Bin Abu Thalib )” sama dengan 

juga berdakwah juga seperti itu meneysuainkan dengan zaman yang ada karena kalo tidak 

peminat orang akan agama akan semakin berkurang dan di anggap kuno.  

 Apalagi zaman yang sudah berubah seperti ini bila ingin, ditambah dengan adanya 

perkembanga new media saat ini tidak bisa dipungkiri maju dengan sangat pesat dan hal 

teresebut tidak bisa dihindari dengan ada hadirnya new media  telah menunjang efektifitas 

dan efisiensi sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai 

informasi yang dibutuhkan masyarakat dan sangat cepat dan mudah hal itu di dapatkan 

(Pradianto, Jurnal Komunikasi Islam. No. 1 Juni 2013:23). Pada tahun 2016 pengguna 

Internet meninggakat. Data yang diambil dari APJII bahwa 132,7 juta orang mengunakan 

internet melihat dari penduduk di Indonesia sebanyak 256,2 juta orang. Kenaikan mencapai 

51,8%, sebelumya pada tahun 2014 pengguna Internet hanya 88 juta orang (Kompas, 24 

Oktober 2016 ). Dengan adanya New media saat ini dakwah menggunakan new media ini 

patut di pertimbangkan 

 New media ini dimanfaatkan juga oleh komunitas pendakwah di Bandung yaitu 

Pemuda Istiqamah dan Murabbians. Pemuda istiqamah dan Murabbians adalah komunitas 

dakwah yang cukup besar di Bandung. Meskipun Murabbians sendiri baru pada tahun 2015 

tetapi komunitas ini sudah bisa dibilang cukup terkenal sebagai komunitas pendakwah hal 

ini melihat pengikutnya di instagram pun sudah cukup banyak dengan jumlah followers 

5700 lebih dan kemungkinan terus bertambah selain itu info kajian yang akan dilaksakan 

oleh Murabbians juga pernah masuk kedalam portal media online seperti TribunJabar 

sebagai komunitas dakwah yang sering mengadakan kajian, dan AyoBandung.com sebagai 

lima masjid yang hits dalam mengadakan kajian ini pun bersamaan denga Pemuda 

Istiqamah, meskipun masi tergolong baru Murabbians dapat menyiimbangi dengan 

komunitas yang sudah lama.  

 Tak jarang juga Murabbians mengundang ustadz kondang untuk mengisi materi 

seperti ustadz felix siauw, Adi Hidayat Lc., Hanan Attaki saat kajian untuk menarik umat, 

selain itu Masjid yang digunakan untuk berdakwah pun bisa dianggap strategis dimana 

Masjid tersebut di pinggir jalan biasanya masjid tersebut digunakan singgah sejenak untuk 



sholat yang menjadikan saat orang singgah banyak juga yang mulai mengetahui 

Murabbians ini, tak jarang juga kajian yang di adakan setianp minggu sering sekali di 

sponsori oleh kue Makutta,   

 Pemuda Istiqamah yang berdiri lebih dulu pada 2008 memanfaatkan new media 

saat ini untuk kepentingan dakwah untuk followers dalam instagramnya Pemuda Istiqamah 

memiliki followers sebanyak 70.000 lebih followers dan kemungkinan akan terus 

bertambah juga. Pemuda Istiqamah juga pernah di Undang oleh MQTV sebagai komunitas 

yang memang memanfaatkan media sosial.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi komunikasi dakwah yang dilakukan oleh komunitas Pemuda 

Istiqamah dan Murabbians ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengtahui strategi dakwah yang di lakukan oleh 

komunitas Murabbians dan Pemuda Istiqamah saat ini.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk membawa maanfaat terutaman untuk akademis dan manfaat 

praktis : 

1. Manfaat akademis : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu komunikasi khususnya untuk 

pengembangan menyiarkan dakwah agar lebih luas lagi 

b. Diharapkan bisa menambah pengetahuan untuk penelitian berikutnya mengenai 

strategi dakwah 

2. Maanfaat praktis 

a. Penelitian ini dapat menjadi tambahan strategi untuk pendakwah di zaman yang 

terus maju ini 

b. Sebagai bahan evaluasi untuk komunitas agar menjadikan komunitas pendakwah 

Murabbians dan Pemuda Istiqamah lebih baik lagi. 

 

 

E. Tinjauan Pustaka 



1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian pertama untuk dijadikan referensi, diambil dari sebuah jurnal yang di 

susun oleh Laila Nadiatul Falah merupakan mahasiswa Universitas Mulawarman, pada 

tahun 2014 dengan judul Peran Facebook Sebagai Media Komunikasi Dakwah Group 

Jama’ah Muslimin (Hizbullah). Penelitian tersebut ingin mengetahui bagiamana peran 

group facebook Jama’ah Muslimin (Hizbullah) untuk digunakan sebagai media untuk 

dakwah. Penelitian tersebut menggunakan teori Laswell dan teori new media namun 

berfokus pada sosial media. Sumber data yang digunakan adalah Teknik Purposive 

Sampling untuk menganalisis penelitian tersebut peneliti menggunakan teknik analisis 

data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa 

komonitas tersebut memiliki tiga peranan penting dalam dakwah. Pertama, grup 

jama’ah muslimin (hizbullah) berperan sebagai media yang memberi informasi, setiap 

informasi yang diposting adalah kutipan hadits, artikel-artikel islam yang banyak sekali 

diakses oleh aggota grup jama’ah selain itu mudah dipahami dan sangat berfaedah pada 

kehidupan seseorang, informasi lowongan pekerjaan juga sering di posting disana 

untuk bermanfaat bagi yang sedang mencari kerja, kedua, grup jamaah muslimin 

(hizbullah) digunakan sebagai media untuk diskusi. Diskusi tesebut ditujukan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan karena dalam grup tersebut ada 

seorang ustadz atau mubalig yang biasanya diskusi tersebut dijawab oleh ustadz 

tersebut. Ketiga, grup jama’ah muslimin (hizbullah) sebagai media untuk silaturrahmi. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa solidaritas bagi sesama manusia. 

 Penelitian selanjutnya oleh Zoko Syahputra adalah penelitian skripsi pada tahun 

2015. Dengan judul Strategi Dakwah Berbasis Sosical Network (Tinjauan Majelis 

Dakwah Al-Bahjah Cirebon). Penelitian ini adalah tetang strategi Majelis Dakwah Al-

Bahjah Cirebon berbasis social network. Subjek pada penelitian tersebut yaitu Majelis 

Dakwah Al- Bahjah Cirebon karena majelis ini menggunakan sosical network sebagai 

media untuk dakwah. Untuk melakukan penelitian tersebut sang peneliti menggunakan 

metode kualitatif, dengan informan sebanyak 6 orang. Pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah  Penelitian 

ini  bahwa strategi yang dilakukan oleh Majelis Dakwah Al-Bahjah Cirebon berbasis 

social network sudah berjalan dengan baik. Untuk melihat kondisi umat (mad’u) di 



social network dilakukan dengan pengklasifikasian pengguna sosial media menjadi 

kalangan anak-anak, remaja dan dewasa. Untuk materi dakwah (maddah) yaitu tentang 

Akidah, Ibadah dan Muammalah yang ada di dalam Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’ 

para ulama. Ditambah dengan materi-materi yang sedang tranding topic sesuai dengan 

berkembang saat ini artinya kebaharuan topik. Penyampaian materi dakwah (mawdu’) 

menggunakan metode bil-qalam dan metode bil-lisan yang memang sesuai untuk 

dakwah pada social network. Untuk pemilihan situs jejaring sosial (wasilah) pun 

dilakukan dengan pertimbangan potensi dan peluang yang ada. Akunakun social 

network di anggap potensial adalah Facebook sebagai akun utama, akun prioritas 

selanjutnya Youtube dan Twitter serta akun lainya. untuk penunjang. Pengelolaan 

respon dari ma’du dilakukan dengan tindakan yang cukup bijak. 

 Penelitian selanjutnya oleh Puji Hariyanti merupakan dosen di Universitas Islam 

Indonesia diambil dari jurnal komunikasi pada tahun 2016. Penelitian tersebut berjudul 

Generasi Muda Muslim dan Gerakan Sosial Spiritual Berbasis Media Online. 

Penelitian tersebut ingin mengetahui peranan generasi muda Muslim saat ini dan 

pemanfaatan teknologi komunikasi yang ada untuk gerakan sosial spiritual di Indonesia 

objek dari penelitian ini adalah komunitas ODOJ (One Day One Juz). Metode 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis berdasarkan konsep gerakan 

sosial dan komunitas online/virtual. Teknik pengambilan data dengan wawancara, 

untuk yang menjadi responden adalah Ketua Umum Pengurus Pusat ODOJ, Ustadz 

Ricky Adrinaldi, dan Ketua Dewan Perwakilan Area Yogyakarta, Ustadz Umar 

Hidayat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran generasi muda Muslim 

dalam gerakan sosial spiritual adalah sebagai inisiator karena mereka memberikan 

wadah, atau memfasilitasi, dan mempermudah juga pesertanya untuk memenuhi 

targetnya satu juz dalam sehari, anak muda yang organisator ODOJ salah satu yang 

berbadan hukum, dan juga memiliki struktur organisasi yan lengkap dari mulai 

pengurus daerah hingga pusat, sebagai donatur pendanaan sebagian besar dari infak 

anggota dan pengurus, sebagai motivator karena setiap harinya mengirimin kata – kata 

penyemangat agar setiap grup tetap semngat dan menjaga konsistensi, dan yang 

terakhir sebagai pemonitor hal ini dilakukan untuk membuat sistem yang tetap 

terkontrol, memonitoring, mengevaluasi dan tentu untuk menjaga kualitas dari 



ODOJernya, hal tersebutlah agar terus memantau perkembangan masing – masing 

anggota yang dilakukan oleh pengurusnya. 

 Penelitian selanjutnya diambil pada skripsi yang di susun oleh Misbak Khoir dari 

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga yang berjudul Dakwah Melalui Jejaring Sosial 

Facebook KH. Abdullah Gymnasiar (Studi Teori Efektifitas oleh Stewart L. Tubbs dan 

Silvia Moss). Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi dakwah 

yang di lakukan oleh KH Abdullah Gymnasiar di jejaring sosial yaitu Facebook. 

Metode untuk penelitian teresebut menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan 

teknik pengambilan datanya denga dokumentasi dan wawancara, responden yang di 

pilih untuk mewawancara adalah admin dari Fanpage Facebook KH abdullah 

Gymnasiar. Hasil dari penelitian tersebut adalah menyampaikan pesan dakwah pada 

status Facebook menjadikan pengertian yang sama. Menimbulkan hubungan yang baik 

dan mempengaruhi sikap komunika, dan dapat menjalin hubungan yang baik terhadap 

komunikan. Hal tersebut diketahui dengan cara melihat komentar yang ditulis 

komunikan dengan demikian hal itu masi termaksud dari efektifitas. 

 Penelitian selanjutnya berjudul E – Dakwah Nadathul Ulama dan Muhammadiyah 

: Pengguanaan Twitter sebagai Media Dakwah Konten Porer. Penelitian tersebut 

diambil dari tesis Elfara Shadrina. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan isi 

dari e-dakwah akun twitter Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dan interaktivitas e-

dakwah pada akun twitter Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dari konten yang 

disampaikan admin pada followers. Cara mencari data peneliti 

menggunakandokumentasi konten twitter dan wawancara mendalam dengan, 

kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tekstual dan analisis kualitatif. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah yang pertama bahwakonten e-dakwah kontemporer 

dalam akun twitter Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah menyampaikan tentang 

aspek-aspek aqidah, syariah, akhlaq, dan muamalah (pendidikan, organisasi, politik) 

dalam Islam; yang kedua interaktivitas e-dakwah dari konten yang disampaikan pada 

dua akun tersebut mendapat tanggapan yang positif dari followers dikarena mampu 

menciptakan pemahaman followers mengenai berbagai aspek tentang Islam (aqidah, 

syariah, akhlaq, dan muamalah) dalam perspektif yang lebih luas dan terbuka. Bila pada 

twitter Nahdatul Ulama cenderung bersifat satu arah dalam bentuk tweet dan retweet, 



di mana admin hanya men-tweet dan me-retweet followers tetapi akun twitter 

Muhammadiyah lebih bersifat dua arah. Followers dalam akun twitter @nu_online 

lebih heterogen karena tidak hanya dari kalangan Nahdatul Ulama dan beragama Islam, 

namun pada twitter @muhammadiyah homogen karena followers mayoritas beragama 

Islam. 

F. Kerangka teori 

1. Komunikasi Dakwah 

 Dakwah sebenarnya sama dengan konsep komunikasi lainya dimana ada 

komunikator, dan komunikan.Komunikator disebut dengan da’i dan komunikan 

disebut mad’u. Hambatan dalam komunikasi dakwah pun sama dengan konsep 

komunikasi pada umumnya, namun yang membedakan dengan konsep komunikasi 

dakwah adalah komunikasi yang membawa nilai – nilai agama Islam dan ada unsur 

persuatif, yaitu mengajak mad’u dalam kebaikan dengan nilai – nilai Islam, namun 

pada konsep komunikasi biasa muatan pesan yang disampaikan adalah umum tidak 

sepesifik seperti komunikasi dakwah (Faizah dan Effendi, 2012 : 37). Menurut 

Suhandang dakwah memiliki tujuh unsur atau komponen (Suhandang, 2013: 19) :  

1) Sumber komunikasi 

Sumber komunikasi adalah persoala yang sedang terjadi, persoalana ini 

mulai dari persoalan hidup hingga fenomena alam, yang menjadi sebuah 

latar belakang pembicaraan pokok sang da’i. Dengan adanya sumber 

komunikasi ini da’i menanggapi dengan pedoman pada ajaran Islam yang 

tertuju pada Al-quran dan Hadist dan dibuatlah sebuah pesan dakwah yang 

disampaikan kepada ma’du. 

2) Komunikator (da’i) 

Dalam komuikasi orang yang menyampaikan pesan adalah komunikator 

dalam dakwah komunikator ini disebut da’i. Untuk menjadi da’i ini 

haruslah memiliki kriteria – kriteria khusus. Menurut Ali Hasjmy 

(Hasjmy,1974 : 115 dalam Suhadang, 2013: 19). Syarat tersebut ada dalam 

beberapa surat seperti surat An-Nur ayat 55. Surat tersebut adalah mandat 

dari Allah SWT  untuk umat Islam secara umum, dimana saja, dan di zaman 

manapun untuk menjadikan khalifa di bumi. Syarat tersebut adalah  



a) Mereka haruslah beriman kepada Allah 

b) Mengerjakan amal saleh dalam arti seluas – luasnya 

c) Harus menyebah hanya kepada Allah 

d) Tidak boleh mempersekutukan Allah 

Bukan syarat itu saja namun syarat yang harus dilaksanakan untuk menjadi 

da’i terdapat pada surat At-Taubah ayat 122 yang intinya bila menjadi da’i 

haruslah berpengtahuan yang mendalam tentang Islam, dan menjadi “ruh” 

yang penuh dengan kebenaran, kegiatan, kesadaran, dan kemauan. Menjadi 

da’i harus lah menjadi pengingat bila setiap ada bahaya yang mengancam 

ajaran islam. 

3) Pesan Komunikasi 

Pesan komuikasi dalam dakwah sudah jelas pesan yang disampaikan adalah 

ajaran Islam seperti, tauhid, akidah, ibadah, muamalah, dan akhlaq yang 

tertera dalam Al-quran melalui Rasul – Nya. Yang disampaikan bukan 

hanya teori saja tetapi lewat sikap da’i atau disebut dengan dakwah bilhal, 

dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa da’i ini menjadi pesan komunikasi 

(Suhandang, 2013: 21). 

4) Media Komunikasi 

Media komunikasi apapun bisa digunakan sebagai media dakwah antar 

personal, hingga media massa, dari cara yang tradisional hingga yang 

moderen, banyak media komunikasi yang bisa digunakan untuk 

memperlancar jalanya dakwah (Suhandang, 2013: 22). 

 

5) Komunikan (Mad’u) 

Dalam dakwah orang yang disebut penerima pesan adalah mad’u sebagai 

sasaran komunikasi untuk tujuan tertentu. Mad’u ini orang – orangnya 

memang tidak terbatas hanya satu golongan dan strata tertentu, melainkan 

semua orang baik itu Islam, maupun Non – Islam (Suhandang, 2013: 22). 

6) Tujuan 



Tujuan dari dakwah ini adalah upaya mengubah sikap, pendapat, dan 

perilaku menuju sikap yang Islami yang merupakan tujuan utama 

komunikasi. Sedangkan suasana Islami yang dimaksud adalah tujuan 

khusus dari upaya mengomunikan ajaran Islam (Suhandang, 2013: 23). 

7) Akibat 

Hal yang diinginkan oleh dari dakwah yaitu terwujudnya umat yang 

berjalan dijalan Allah seperti yang diutarakan pada tujuan dakwah. Tetapi 

pengaruh waktu dan tempat, serta strategi da’i belum tentu tujuan tersebut 

tercapai. Dalam persfektif komunikasi memang akibat – akibat yang terjadi 

dapat merubah sifat, sikap, pendapatm dan perilaku, tetapi dalam konteks 

dakwah yang dimaksud ada yang sesuai denga tujuan da’i dan ajaran Allah, 

ada juga yang tidak sesuai. Hal ini bisa disebut dengan feed back bila feed 

backnya sesuai dengan tujuan berhasil atau well tuned (Suhandang, 2013: 

23). 

Sifat umum pada komunikasi dakwah adalah kebenaran yang diberikan tidak penuh 

dengan kerahasiaan tetapi memiliki nilai – nilai sosial, dan juga bersifat akumulatif 

karena merupakan hasil dari perkembangaan Ilmu komunikasi dan dakwah (Ilahi, 

2010: 32).  

 Menurut Syukardi Sambas (Sulthon, 2003 : 115) menjelaskan bahwa 

dakwah terdapat sebelas teori atau bisa disebut metode, sebelas metode tersebut 

diambil berdasarkan metode yang digunakan dalam mengembangkan dakwah: 

1. Metode citra, adalah mengenai da’i tersebut apakah kredibel atau tidak. 

2. Metode pesan, mengenai bagaimana mana pesan dakwah tersebut. 

3. Metode efektifitas, mengenai bagaimana metode dan media dakwah. 

4. Metode medan dakwah mengenai persoalan – persoalan mad’u 

5. Metode dakwah nafsiyah mengenai dakwah pada diri sendiri. da’i dan mad’u 

yang secara pribadi masing – masing ingin meningkatkan ke imanan pada diri 

masing – masing pribadi. 

6. Metode dakwah fardliyah, mengenai tentang da’i dan mad’u nya bertemu 

secara langsung atau saling bertatap muka. Hal ini berbeda dengan dakwah 



nafsiyah dimana da’i dan mad’u adalah dua orang yang berbeda tidak satu 

seperti nafsiyah. 

7. Metode dakwah fi’ah, teori ini mengenai dakwah yang dilakukan dengan 

mad’unya membentuk sebuah kelompok kecil tiga samapai dua puluh orang 

dan berlangsung dengan tatap muka lalu banyak dialog yang terjadi 

8. Metode dakwah hizbiyah, tenang  dakwah yang dilakukan secara teroganisir, 

dan mad’u lebih banyak dibandingkan dakwah fi’ah, dan da’i pun bersifat 

perseorangan. 

9. Metode dakwah ummah, adalah dakwah yang dilakukan da’i nya perorangan 

dan mad’u nya dalam jumlah yang sangat banyak, baik menggunakan atau tidak 

menggunakan media massa sebagai penyebaran. Teori ini bersifat monologis. 

10. Metode dakwah qabailiyah, tentang proses dakwah yang terjadi karena suku, 

budaya, yang berlainan anatara mad’u dan sang da’i. Namun masi dalam satu 

bangsa. Dakwah tersebut dapat berlangsung seperti dakwah ummah, fi’ah, dan 

hizbaiyah. 

11. Metode dakwah syu’ubiyah, menjelaskan tetang da’i dan mad’unya berlainan 

anatara suku, budaya, dan tidak dalam satu bangsa. 

Menurut Ammrullah Achmad ( Sulthon, 2003:117) bahwa teori dakwah itu berasal 

dari teori utama dan teori khusus. Teori utama itu adalah teori dakwah, teori dakwah 

ini dihasilkan dari proses penelitian yang berasal dari metode reflektif. Ammarullah 

Achmad (sulthon, 2003:118) juga memberitahukan ada dua macam teori yaitu teori 

medan dakwah dan teori tahapan dakwah teori tersebut penjelasan dari dari situasi 

teologis, kultur dan struktur mad’u yang akan dihadapi oleh da’i.  

 Teori medan dakwah adalah melihat bahwa dakwah sebagai usaha muslim 

yang bertujuan khairu ummah. Usaha tersebut merupakan tauhid yang wajib di 

jalankan yang intinya al-birr dan al-taqwa sebagai pendorong untuk melaksakana 

amar ma’ruf nahi mungkar. Pada prakteknya, usaha yang dimaksud adalah usaha 

menjauhkan diri dari nilai – nilai jahil yang tentunya bertentangan dari kairu 

ummah(Sulthon, 2003:118). Pada teori tahapan dakwah yaitu perjelasan dari teori 

medan dakwah. Teori medan dakwah ini adalah menjelaskan keberhasilan – 

keberhasilan Rasullulah dalam menjalankan dakwah (Sulthon, 2003:119). Teori 



tahapan dakwah menjelaskan bahwa ada tiga tahap, yaitu tahap takwin, tanzim dan 

pendegelasian. Tahap takwin adalaha tahap membetuk masyarakat dakwah 

dibentuknya dengan cara internalisasi dan soialisasi ajaran tauhid. Tahap kedua 

tahap tanzim atau tahap penataan dakwah. Dalam tahap ini adalah yang dilakukan 

oleh Rasullulah pada saat hijrah dan membentuk institusionalisasi (Sulthon, 

2003:120), dan tahap ke tiga adalah tahap pelepasan atau tahap pendegelasian yaitu 

masyarakat binaan tersebut siap menjadi masyarakat yang mandiri dan siap untuk 

berdakwah. 

2. Strategi Komunikasi 

 Staregi adalah perencanaan dan manajemen agar mencapai tujuan. Strategi 

komunikasi murupakan perpaduan anatara perencanaan komunikasi (Effendy, 

2008: 29) untuk mencapai tujuan tersebut pastilah membutuhkan taktik strategi 

disini bukan sebagai peta jalan namun harus mengunakan taktik oprasional secara 

praktis dalam taktiknya pun dapat berbeda beda karena masyarakat yang selalu 

dinamis jadi sesuai denga kondisi dan situasi saat itu ( Effendy, 2013:33). Tujuan 

strategi komunikasi menurut R. Wayne Pace, Brent. D, Paterson, dan M. Dallas 

Burnett (Techniques for effetive communication dalam Effendy, 2013:33) : 

1. Untuk  pemhaman 

2. Membangun penerimaan  

3. Motivasi untuk beraksi 

Pertama to secure understanding adalah komunikan paham akan pesan yang di 

berikan, penerima pesan harus dibina atau bisa disebut juga to establish acceptance, 

lalu dimotivasi atau to motive action. 

 Untuk mencapainya tujuan komunikasi ini perlunya dibagi – bagi untuk 

sasaran penerimanya, karena hal tersebut menyangkut khalayak banyak, dan 

khalayak ini lah memiliki banyak aspek spereti, budaya, psikologis, politis, dan 

ekonomi. Peran komunikator pun sangat berpengaruh pada keberhasilan sebuah 

komunkiasi  (Effendy, 2013:33), bagi komunikator harus lah memahami sifat sifat 

komunikan hal ini akan mempermudah menentukan jenis media apa yang akan di 

pakai, tekni komunikasi apa yang seharusnya digunakan (Effendy, 2003:33). Ada 



dua faktor yang berpengaruh pada kebeberhasilan sebuah strategi (Effendi 

2013:36) : 

1. Faktor kerangka referensi 

Kerangka referensi ini adalah mengenal bagaimana komunikan yang akan di 

hadapi oleh komunikator nantinya. Sperti halnya bila komunikan kita anak SD 

akan berbeda penyampaian pesanya dengan komunikan anak Mahasiswa. 

Mengenal kerangka referensi pada komunikasi massa sedikit sulit memang 

karena komunikan yang bersifat heterogen, maka dari itu pesan yang 

disampaikan pun bersifat umum. 

2. Faktor situasi dan konsidisi. 

a. Situasi komunikan 

Situasi dan kondisi ini adalah situasi komunikan pada saat akan diberi 

pesan. Hambatanya pun tidak terduga – duga. Bisa karena kondisi fisik, 

kondisi alam, atau kondisi psikis komunikan tersebut. 

b. Pemilihan media komunikasi 

Media saat ini sangat banyak dimulai media tradisional hingga moderen hal 

ini harus di sesuaikan dengan komunikanya. Kita dapat memilih satu atau 

dua media untuk menyampaikan pesan tersebut agar tujuan yang ingin kita 

capai akan terlaksana. 

c. Pengkajia tujuan pesan komunikasi 

Apapun teknik yang akan di lakuka nantinya harus lah sesuai dengan tujuan 

awal komunikasi harusnya mengereti apa yang ingin dituju pada 

komunikasi ini. Isi pesan pun bisa menggunakan lambang – lambang yang 

ada, namun yang sering di pakai adalah lambang bahasa, hal ini bertujuan 

untuk menjauhkan dari kata – kata yang bersifat konotatif makanya bahasa 

digunakan untuk menglihankan pengertian yang konotatif. 

d. Peran komunikator dalam komuikasi 

Hal ini sangant perlu di perhatikan sekali. Peran komunikator ini di bagi dua 

bagian yaitu daya tarik sumber, dan kredibilitas sumber. 

1) Daya tarik sumber. 



Komunikator dinyatakan berhasil bila mampu mengubah sikap, opini, 

dan perilaku komunikan, dengan adanya daya tarik setidaknya 

komunikan merasa bahwa komunikator sama dengan mereka. Sehingga 

komunikan mau ikut setra apa yang disampaikan komunkator. 

2) Kredibilitas sumber 

Ini juga penting karena dengan adanya kredibilitas sumber akan tumbuh 

kepercayaan komunikan kepada komunikator tersebut.  

Pada dua faktor di atas komunikator harus mampu bersikap empatik 

terhadap komunikan, agar mencermikan dirinya terhadap komunikan 

meskipun keadaan komunikan sedang marah, kecewa, sakit, sedih, dan lain 

sebagainya.  

 Bahwa strategi komunikasi memiliki dua peran penting sebenarnya yaitu (Effendy, 

2003:28) : 

1. Untuk menyebarluaskan informasi yang informatif, mengajak, dan intruktif, 

agar memperoleh hasil yang memuaskan. 

2. Sebagai penjebatan cultural gap dikarnakan kemudahan yang di oprasionalkan 

media massa yang nantinya dapat merusak nilai – nilai budaya. 

 

3. Analisis SWOT 

 Analisis SWOT adalah sebagai alat indetifikasi untuk merumuskan strategi 

pada sebuah organisasi. Pada analisis ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi 

pertama, kekuatan yang dimiliki (Strengths), kedua adalah kelemahan – kelemahan 

yang ada, (Weakness), ketiga adalah Peluang yang mungkin dapat diperoleh 

(Opportunities), Terakhir adalah ancaman yang bisa ditemui (Threats). (Cangara, 

2013:103-104). Kaitan pada faktor tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sumber buku Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Cangara 

Gambar 1.1 Model Analisis SWOT 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggukanan metode kulaitatif. Metode kulaitatif adalah metode 

penilitan yang menghasilkan  data yang deskriptif, yang merupakan kata – kata, bisa 

juga lisan dari indivdu atau perilaku yang sedang diamati diarahkan pada latar 

belakang individu tersebut atau narasumbernya (Moleong, 2002:3). Menurut Krik dan 

Miller (Moleong, 2002:3) bahwa penelitian kulalitatif adalah tradisi dalam 

pengetahuan sosial yang secara fundumental bergantung pengamatan manusia dalam 

berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam persitilahnya. 

2. Paradigma Penelitian 

 Paradigma adalah pola tentang bagaimana hal tersebut terstruktur atau bagaimana 

bagian – bagian itu berfungsi (Moleong, 2007: 49). Paradigma merupakan cara dasar 

untuk menilai, berfikir, atau berpresepsi (Khunt, 1970 dalam Moleong 2007:29). 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan paradigma konstruktivisme. 

 Paradigm konstruktivisme adalah pemahaman akan sebuah realitas atau pun 

temuan yang merupakan hasil produk interaksi dari antar peneliti dan objek yang 

diteliti (Malik dan Nugroho, 2016:72). Pada konstruktivis lebih menekankan pada 

empati, interaksi, dan dialektika antar responden dan peneliti, agar merekontruksi 

realitas yang sedang diteliti, dan sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik 

realitas yang dihayati oleh para pelaku (Malik dan Nugroho, 2016:73).  

3. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu : Februari – April 2018 

Tempat :  -    komunitas Murabbians Jl. Sutami No 122, bandung 



- Komunitas Pemuda Istiqamah Jl. Taman citarum No. 1, Bandung 

 

 

4. Narasumber Penelitian 

Narasumber penelitian ini adalah Ketua Pemuda Istiqamah yaitu Rozky, Devisi 

Media Pemuda Istiqamah Tia, dan tiga jama’ah dari Pemuda Istiqamah yaitu Irfan, 

Julia, dan Ghina. Untuk Narasumber dari Murabbiasn yaitu ketua Murabbians Yusuf, 

wakil Murabbians Wildan, kreative (sosial media) Sisil, dan dua jama’ah yaitu Ute, dan 

Nabila 

5. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang memnuhi standar 

yang sudah ditetapkan. Pada penelitian kulaitatif pengumpulan data dengan kondisi 

alamiahnya, sumber data primer, observasi sangat berperan serta, melakukan 

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

a. Observasi 

 Observasi merupakan untuk mengenali bagaimana realitas data, karena peneliti 

hanya bisa menegrjakan sesuatu berdasarkan data. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan observasi partisipatif yaitu observasi terlibat pada kegiatan sehari – hari 

yang sedang diteliti, melakukan apa yang sumber data lakukan, dan ikut merasakanya. 

(Sugiyono, 2009:226-227). Pada observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengikuti 

kegiatan yang dilaksakan oleh kedua komunitas tersebut seperti kajian rutin. 

b. Wawancara  

 Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara. Wawancara 

adalah percakapan untuk tujuan dan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut 

dilakukan oleh dua pihak. Orang yang diwawancarai disebut dengan informan yaitu orang 

yang memberikan informasi. (Yusuf, 2008:198). Peneliti melakukan wawancara 

mendalam dengan tatap muka secara langsung bersama narasumber dan tempat yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 



c. Dokumentasi 

 Dokumen adalah kumpulan catatan peristiwa telah berlalu, dokumen ini dapat 

berbentuk macam – macam, bisa berbentuk tulisa, karya, foto, catatan harian dan lainya, 

dokumen ini adalah sebagai pelengkap dari data yang didapat dari wawancara, dan 

observasi (Sugiyono, 2009:240). Selain wawancara untuk mendapatkan data peneliti 

menggunakan dokumen yang bersumber dari media sosial yang dimiliki oleh kedua 

komunitas tersebut, dan hasil dari rekaman wawancara yang sudah dilakukan. 

2. Analisis data 

Menganalisis data mengunakan metode kualitatif yaitu bersifat induktif, 

menganalisis dari data yang diperoleh, lalu dikembangkan menjadi hipotesis. 

Berdasarkan hipotesis yang sudah dirumuskan dari data tersebut lalu dicarikan data 

kembali secara terus berulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesisi tersebut 

diterima atau ditolak (Sugiyono, 2009:245).  

Dalam menganalisis data memang di perlukan sesabaran, ketelitian, dan tekun 

dalam ngerjakanya. Data yang sudah di dapat dipindahkan pada data tertulis seperti 

bentuk trasnkip wawancara, setelah itu disusun kembali agar sistematis. hal tersebut 

untuk mempermudah menganalisis data yang di dapat. Setelah proses sistematis selesai 

tahap analisis adalah tahap memilah – milah berbagai data dan harus disesuaikan 

dengan apayang sedang diteliti. (Yusuf, 2008 : 209). 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum data yang sudah diperoleh oleh peneliti, 

lalu memilah hal – hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang 

penting, lalu dicari pola dan tema. Dengan melakukan reduksi data tersebut 

nantinya akan mempermudah melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 

2009: 247). Pada penelitian ini peneliti mereduksi atau memilah – milah 

data yang berasal dari hasil wawancara dalam bentuk transkip wawancara 

dan dokumentasi yang berasal dari media sosial pada dua komunitas 

tersebut. Bila terdapat data yang tidak relevan dengan penelitian maka, data 

tersebut disisihkan dan data tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. 

b. Penyajian Data 



Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data, 

penyajian data dilakukan dengan cara uraian singkat atau membuat bagan, 

flowchart, atau hubungan antar kategori. Untuk menyajikan data dalam 

penelitian kulitatif dengan teks yang bersifat naratif. Dengan cara ini 

nantinya akan mempermudah memahami apa yang terjadi. (Sugiyono, 

2009:249). Dari hasil reduksi yang telah dilakukan tadi peneliti menyajikan 

data yang sudah tersusun rapih. Data yang disajikan sesuai dengan data 

penelitian yang sedang dilakukan seperti strategi apa saja yang dilakukan 

oleh oleh Pemuda Istiqamah dan Murabbians dalam menjalankan dakwah  

c. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan awal adalah bersifat sementara saja, akan berubah bila tidak 

ditemukanya bukti – bukti yang kuat, pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Namun bila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, lalu 

didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat meneliti lagi 

kelapang maka kesimpulan yang ditemukan adalah kredibel (Sugiyono, 

2009:252). 

 


