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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terkait penelitian yang 

berkaitan dengan Komparasi Strategi Dakwah Sunan Kalijaga dengan 

Sunan Bonang antara lain: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suparjo (2008) yang 

berjudul “Islam dan Budaya: Strategi Kultural Walisongo dalam 

Membangun Masyarakat Muslim Indonesia” memperoleh data untuk 

menganalisis bagaimana walisongo diterapkan strategi budaya mereka 

untuk membangun masyarakat Muslim. Bertujuan untuk memberikan 

pandangan alternatif dalam memecahkan wacana tentang dampak efektif 

strategi kebudayaan dalam membangun masyarakat.9 Metode yang 

digunakan perspektif sosio-historis. Akibatnya, Walisongo berhasil 

dibangun masyarakat Muslim sebagai orang inklusif dan berubah ke arah 

budaya lokal. Namun, Walisongo tidak berlaku sinkretisme atau integrasi 

antara Islam dan budaya lokal tetapi mereka hanya berakulturasi beberapa 

doktrin Islam dalam budaya lokal. Oleh karena itu, ada banyak unsur 

budaya lokal yang diadopsi oleh Walisongo sebagai elemen budaya Islam 

dengan internalisasi doktrin Islam dalam diri mereka. Sejak strategi 

                                                             
9 Saparjo, Islam dan Budaya: Strategi Kultural Walisongo dalam Membangun 

Masyarakat Muslim Indonesia, (Purwokerto, 2008). 
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/100, diakses pada tanggal 12 
Mei 2017 pukul 16.43 WIB 
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kebudayaan Walisongo ini berhasil memainkan peran penting dalam 

masyarakat membangun, pertanyaannya kemudian bisa itu diadopsi 

sampai saat ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Suparjo, 

penelitian ini terfokus pada strategi dakwah Sunan Kalijaga dengan Sunan 

Bonang di Pulau Jawa. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jufri (2014) yang berjudul 

“Genealogi Walisongo: Humanisasi Strategi Dakwah Sunan Kudus”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui humanisasi strategi ibadah yang 

dilakukan sunan Kudus dalam menciptakan kecenderungan keagamaan 

masyarakat terhadap ajaran Islam di Kudus10. Hasil penelitian ini ditinjau 

arsitektur, data historis dari Sunan Kudus dapat terwujud, tetapi nilai-nilai 

dari tuduhan ajarannya tidak dapat disajikan sebagai fakta asli. Mengamati 

kurangnya data historis yang dapat terwujud dalam pengungkapan fakta-

fakta sejarah dalam penyebaran Islam dengan periode Sunan Kudus, maka 

berbagai kritik dari data historis yang telah dikodifikasi oleh para ahli 

mutlak diperlukan. Metode yang digunakan, mulai mencari data yang telah 

dilakukan, terungkap bahwa proses Islamisasi yang terjadi di tengah-

tengah kehidupan masyarakat Kudus tidak bisa dilepaskan dari humanisasi 

ibadah yang dilaksanakan oleh Sunan Kudus. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian Jufri karena penelitian ini berfokus pada komparasi 

strategi dakwah Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang di Pulau Jawa. 

                                                             
10 Jufri, Genealogi Walisongo: Humanisasi Strategi Dakwah Sunan Kudus, (Kudus, 

2014). Diakses journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/download/596/609 pada tanggal 
12 Mei 2017 pukul 16.48 WIB 
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Ketiga, penelitian yang dilakukan Supriyanto dengan judul : 

“Dakwah Sinkretis Sunan Kalijaga” yang bertujuan untuk memaparkan 

bahwasannya Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh dari Walisongo yang 

sering mendamaikan Islam dengan realitas. Dia tidak menghancurkan 

tradisi atau budaya. Jika tidak, ia memodifikasi konten dan inti di 

dalamnya dengan nilai-nilai Islam. Upaya ini sering disebut sebagai 

sinkretisme11. Analisis penelitian ini adalah tentang konsepsi sinkretisme 

Sunan Kalijaga dalam masyarakat Islam Jawa. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian Supriyanto karena penelitian ini berfokus pada 

komparasi strategi dakwah Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang di Pulau 

Jawa. 

B. Kerangka Teori 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan hasil 

penelitian yang berjudul “Komparasi Strategi Dakwah Sunan Kalijaga 

dengan Sunan Bonang di Pulau Jawa” maka penulis memberi penjelasan 

beberapa istilah yang terkandung dalam judul yaitu sebagai berikut:  

1. Komparasi 

 Penelitian Komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. 

Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk 

membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang 

                                                             
11 Supriyanto, Dakwah Sinkretis Sunan Kalijaga, (Purwokerto, 2009), 

ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/download/111/85 diakses pada tanggal 
12 Mei 2017 pukul 16.51 WIB 
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berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-

akibatnya.12 

Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk 

membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. 

Komparasi sendiri dari bahasa inggris, yaitu compare, yang artinya 

membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau 

lebih.13 Dengan menggunakan metode komparasi ini peneliti 

bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara 

membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar 

mengatahui persamaan dari ide dan perbedaan dari Strategi dakwah 

Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga. 

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai perbandingan. Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya 

Pengantar Pengetahuan Ilmiah (1986 : 84), komparasi adalah 

penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui 

analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor 

tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang 

diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain. 7 

Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparasi adalah sejenis 

penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar 

                                                             
12 e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf, hlm.6. 
13 Ibid., 
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tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab 

terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.14 

2. Strategi 

a. Pengertian 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Klasik yaitu 

“stratos” yang artinya tentara dari kata “agrin” yang berarti 

memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah 

memimpin tentara. Lalu muncul kata strategos yang artinya 

pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi adalah konsep 

militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jendral (The art 

of General), atau suatu rancangan yang terbaik untuk 

memenangkan peperangan.15 

Pada hakikatnya strategi adalah manajemen (management) 

dan perencanaan (planning) untuk mencapai suatu tujuan. Adapun, 

untuk mencapai tujuan tersebut, strategi harus mampu 

menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya, bukan berfungsi 

sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja. 

Dalam proses penentuannya, strategi merupakan proses 

berpikir yang mencakup apa yang disebut pengamatan simultan dan 

pemusatan perhatian. Maksudnya strategi dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan secara terpusat dan hati-hati sehingga 

bisa memilah dan memilih tindakan yang lebih efektif untuk 

                                                             
14 e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf 
15 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2013), hlm.61. 
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mencapai suatu tujuan. Dengan demikian istilah strategi antara lain 

menunjuk pada upaya berpikir kearah efisiensi guna menentukan 

pilihan yang lebih  memuaskan dengan kata lain strategi 

merupakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.16 

Littlejohn (1978: 72) menyamakan strategi dengan “rencana suatu 

tindakan”, dan metodologi yang sangat mendasar dikemukakan 

Burke sebagai the dramatistic pentad (segi lima dramatistik) 

dengan pencapaian sebagai berikut: 

1) Act (aksi), yaitu apa yang dikerjakan oleh aktor (pelaku). 

Komponen (segi) yang pertama ini menjelaskan tentang apa yang 

harus dimainkan oleh aktor, apa yang sebaiknya dia lakukan, dan 

apa yang semestinya dia selesaikan.  

2) Scene (suasana), yaitu situasi atau keadaan dimana tindakan 

(kegiatan) dimaksud akan berlangsung. Segi kedua ini 

merupakan penjelasan tentang keadaan fisik maupun budaya dan 

lingkungan masyarakat dimana kegiatan itu akan dilaksanakan. 

3) Agent (agen), yaitu dari aktor sendiri yang harus dan akan 

melaksanakan tugasnya termasuk semua yang diketahuinya 

tentang substansinya. Substansi agen mencakup semua aspek 

kemanusiaannya, sikapnya, pribadinya, dan faktor-faktor terkait 

lainnya. 

                                                             
16 Kustandi Suhambang, Strategi dakwah  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.81. 
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4) Agency (agensi), yaitu instrumen atau alat-alat yang akan dan 

harus digunakan oleh agen (aktor) dalam melakukan 

tindakannya. Mungkin meliputi saluran-saluran komunikasi, 

jalan pikiran, lembaga (media), cara, pesan, atau alat terkait 

lainnya. 

5) Purpose (maksud), yaitu alasan untuk bertindak, yang 

diantaranya mencakup tujuan teoritis, akibat atau hasil (dari 

tindakannya itu) yang diharapkan. 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa strategi 

merupakan rancangan kegiatan untuk dan mewujudkan terlaksananya 

tujuan tersebut diperlukan sumber daya yang menunjang keberhasilan 

dari tujuan yang sudah direncanakan. Atau dengan kata lain adanya 

pengamatan secara terpusat dan hati-hati untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

3.  Dakwah 

Ditinjau dari segi Bahasa “Da’wah” berarti panggilan, seruan, 

atau ajakan. Bentuk perkataan tersebut dalam Bahasa Arab disebut 

mashdar. Sedangkan bentuk kata kerja (fi’il) berarti memanggil, 

menyeru atau mengajak (Da’a Yad’u Da’watan). Orang yang 

berdakwah biasa disebut dengan Da’i dan orang yang menerima 

dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan Mad’u.17 

                                                             
17 Wahidin Saputra, Pengatar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

hlm.1.  
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 Arti kata dakwah seperti ini sering dijumpai dalam Al-Qur’an,  

ْلنَا َعلَىٰ َوإِْن ُكْنتُْم فِ  ا نَزَّ ِ إِْن  ي َرْیٍب ِممَّ َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرةٍ ِمْن ِمثِْلِھ َواْدُعوا ُشَھدَاَءُكْم ِمْن دُوِن ا�َّ

 ُكْنتُْم َصاِدقِینَ 

 
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami 
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) 
yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain 
Allah, jika kamu orang-orang yang benar.18 
 

Dakwah menurut arti istilahnya mengandung beberapa arti 

yang beraneka ragam. Banyak ahli Ilmu Dakwah dalam memberikan 

pengertian atau definisi terhadap istilah dakwah terdapat beraneka 

ragam pendapat. Hal ini tergantung pada sudut pandang mereka di 

dalam memberikan pengertian kepada istilah tersebut. 

Menurut Drs. Hamzah Yaqub (1973) dalam bukunya 

disebutkan bahwa “dakwah dalam islam ialah mengajak umat manusia 

dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan 

Rasulnya”.19 

Disebutkan dalam Al-Quran: 

َىلٰ  ةِ  اْدُع ِإ َن ْحلََس ِة ا َظ ْوِع َم ِة َواْل َم ْحلِْك يِل َربَِّك ِ� ِب ۖ  َس نُ   َس ْح َي َأ ِه لَِّيت  ُْم ِ� ْهل اِد  َوَج

 ۚ هِ   يِل ِب ْن َس َع لَّ  ُم ِمبَْن َض َل ْع َو َأ نَّ َربََّك ُه ۖ  ِإ ُم �ِ   َل ْع َو َأ َوُه ينَ  ِد َت ْه ُم  ْل

 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk.20 

 

                                                             
18 Q.S. Al-Baqarah/1: 23 
19 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya:Al Ikhlas, 1983), 

hlm.19. 
20 Q.S. An-Nahl/16: 125 
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Keanekaragam definisi dakwah tersebut meskipun terdapat 

kesamaan ataupun perbedaan namun bila dikaji dan disimpulkan akan 

mencerminkan hal-hal seperti berikut: 

Dakwah adalah suatu usaha atau proses yang diselenggarakan 

dengan sadar dan terencana. Usaha yang dilakukan adalah mengajak 

ummat manusia kejalan Allah, memperbaiki situasi yang lebih baik 

(dakwah bersifat pembinaan dan pengembangan). Usaha tersebut 

dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yakni hidup 

bahagia sejahtera di dunia atau pun di akhirat. 

a. Unsur-Unsur Dakwah 

Yang dimaksud dengan unsur-unsur dakwah adalah 

komponen komponen yang selalu ada dalam kegiatan dakwah 

(Aziz, 2004: 75 ). Unsur-unsur dakwah tersebut antara lain:21 

1) Subyek Dakwah 

Secara teoritis, subjek dakwah atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan da’i adalah orang yang menyampaikan pesan 

atau menyebarluaskan ajaran agama kepada masyarakat umum 

(publik). Sedangkan secara praktis, subjek dakwah (da’i) dapat 

dipahami dalam dua pengertian. Pertama, da’i adalah setiap 

muslim atau muslimat yang melakukan aktifitas dakwah 

sebagai kewajiban yang melekat dan tak terpisahkan dari missi 

sebagai penganut Islam sesuai dengan perintah “balligu anni 

                                                             
21Lilik Malihah, Metode dakwah kh. Munif Muhammad zuhri dalam meningkatkan 

keberagamaan di lingkungan masyarakat girikusumo mranggen demak, (Semarang, 2014), 
hlm.27. 
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walau ayat”. Kedua, da’i dilamarkan kepada mereka yang 

memiliki keahlian tertentu dalam bidang dakwah Islam dan 

mempraktekkan keahlian tersebut dalam menyampaikan 

pesan-pesan agama dengan segenap kemampuannya baik dari 

segi penguasaan konsep, teori, maupun metode tertentu dalam 

berdakwah (Pimay, 2006: 21-22).22 

Subjek dakwah merupakan unsur terpenting dalam 

pelaksanaan dakwah, karena sebagaimana di dalam pepatah 

dikatakan: “The man behind the gun” (Manusia itu di 

belakang senjata). Maksudnya manusia sebagai pelaku adalah 

unsur yang paling penting dan menentukan.23 

Suksesnya usaha dakwah tergantung juga kepada 

kepribadian da’i yang bersangkutan. Apabila da’i mempunyai 

kepribadian yang menarik insyallah dakwahnya akan berhasil 

dengan baik, dan sebaliknya jika da’i tidak mempunyai 

kepribadian yang baik atau tidak mempunyai daya tarik, maka 

usaha itu akan mengalami kegagalan (Anshari, 1993: 107). 

2) Objek Dakwah 

Objek dakwah yaitu masyarakat sebagai penerima dakwah. 

Masyarakat baik individu maupun kelompok, sebagai objek 

dakwah, memiliki strata dan tingkatan yang berbeda-beda. Dalam 

hal ini seorang da’i dalam aktivitas dakwahnya, hendaklah 

                                                             
22 Ibid.,hlm.28. 
23 Lilik Malihah, Metode dakwah kh. Munif muhammad zuhri dalam meningkatkan 

keberagamaan di lingkungan masyarakat girikusumo mranggen demak, (Semarang, 2014), hlm 



18 
 

memahami karakter dan siapa yang akan diajak bicara atau siapa 

yang akan menerima pesan-pesan dakwahnya. Da’i dalam 

menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, perlu mengetahui 

klasifikasi dan karakter objek dakwah, hal ini penting agar pesan-

pesan dakwah bisa diterima dengan baik oleh mad’u (Amin, 

2009: 15).24 

b. Tujuan Dakwah 

Tujuan merupakan sesuatu yang dicapai melalui tindakan, 

perbuatan atau usaha. Dalam kaitannya dengan dakwah, maka 

tujuan dakwah sebagaimana dikatakan Ahmad Ghasully adalah 

membimbing manusia untuk mencapai kebaikan dalam rangka 

merealisir kebahagiaan. Sementara itu, Ra’uf Syalaby 

mengatakan bahwa tujuan dakwah adalah meng-Esakan Allah 

SWT, membuat manusia tunduk kepada-Nya, mendekatkan diri 

kepada-Nya dan intropeksi terhadap apa yang telah diperbuat. 

(Pimay, 2006: 9)25 

Tujuan dakwah sebagaimana dikatakan Ahmad Ghasully dan 

Ra’uf Syalaby tersebut dapat dirumuskan ke dalam tiga bentuk 

yaitu:  

 

 

                                                             
24 Lilik Malihah, Metode dakwah kh. Munif Muhammad zuhri dalam meningkatkan 

keberagamaan di lingkungan masyarakat girikusumo mranggen demak, (Semarang, 2014), 
hlm.30. 

25 Ibid., hlm.22. 
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1) Tujuan Praktis  

Tujuan praktis dalam berdakwah merupakan tujuan tahap 

awal untuk menyalamatkan umat manusia dari lembah 

kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang-

benderang, dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, 

dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk 

kesengsaraan menuju kepada tauhid yang menjanjikan 

kebahagiaan.26 Hal ini tercermin dalam al-Qur’an : 

وا ُل ِم وا َوَع ُن يَن آَم لَِّذ رَِج ا ْخ ُي اٍت ِل يَِّن بـَ  ُم
ِت ا�َِّ ْم آَ� ُك ْي َل و َع ُل تـْ وًال يـَ  َرُس

لنُّورِ  َىل ا اِت ِإ َم َن الظُُّل اِحلَاِت ِم ۚ  الصَّ اِحلًا   ْل َص َم ْع �َِّ َويـَ ْن ِ� ْن يـُْؤِم َوَم

ا ًد َب َأ ا  يَه يَن ِف ِد اِل اُر َخ َه ا اْألَنـْ َه ِت ْن َحتْ نَّاٍت َجتِْري ِم ُه َج ْل ِخ ْد ۖ  ُي َن   َس ْح ْد َأ َق

ا ُه ِرْزًق ُ َل  ا�َّ

 
 (Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu 
ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) 
supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal yang saleh dari kegelapan kepada 
cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan 
mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah akan 
memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalirkan di 
bawah sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-
lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik 
kepadanya.27 
 

1) Tujuan Realistis 

Tujuan realistis adalah tujuan antara, yakni berupa 

terlaksananya ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang 
                                                             

26 Lilik Malihah, Metode dakwah kh. Munif Muhammad zuhri dalam meningkatkan 
keberagamaan di lingkungan masyarakat girikusumo mranggen demak, (Semarang, 2014), 
hlm.22. 

27 Q.S At-Thalaq/65: 11 
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benar dan berdasarkan keimanan, sehingga terwujud masyarakat 

yang menjunjung tinggi kehidupan beragama dengan 

merealisasikan ajaran Islam secara penuh dan menyeluruh.28 

2) Tujuan Idealistis 

Tujuan idealistis adalah tujuan akhir pelaksanaan 

dakwah, yaitu terwujudnya masyarakat muslim yang 

diidam-idamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan 

bernegara, adil, makmur, damai dan sejahtera di bawah 

limpahan rahmat, karunia dan ampunan Allah SWT.29 

c. Media Dakwah  

Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara 

harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar (Arsyad, 2006:3). 

Dalam Bahasa Inggris media merupakan bentuk jamak dari 

medium yang berarti tengah, antara, rata-rata. Dari pengertian ini 

ahli komunikasi mengartikan media sebagai alat yang 

menghubungkan pesan komunikasi yang disampaika komunikator 

kepada komunikan (penerima pesan). Dalam Bahasa Arab media 

sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak, wasil yang berarti 

alat atau perantra.30 

 

                                                             
28 Lilik Malihah, Metode dakwah kh. Munif muhammad zuhri dalam meningkatkan 

keberagamaan di lingkungan masyarakat girikusumo mranggen demak, (Semarang, 2014), 
hlm.24. 

29 Lilik Malihah, Metode dakwah kh. Munif Muhammad zuhri dalam meningkatkan 
keberagamaan di lingkungan masyarakat girikusumo mranggen demak, (Semarang, 2014), 
hlm.22. 

30 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.403. 
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Menurut (A.Hasjmy, 1974:269-270) menyebut bahwa ‘Media 

dakwah atau alat dakwah ada enam macam, yaitu: mimbar (podium), 

dan khithabah (pidato/ceramah), qalam (pena) dan seni suara dan seni 

Bahasa, madrasah dan dayah (surau), serta lingkungan kerja dan 

usaha.’31 

 
Dalam hal ini, media dakwah ikut memberikan andil yang 

besar untuk kesuksesan dakwah. Media dakwah dapat berfungsi 

secara efektif bila ia dapat menyesuaikan diri dengan pendakwah, 

pesan dakwah dan mad’u. 

Secara umum media-media benda yang dapat digunakan 

sebagai mdia dakwah dikelompokkan pada: 

1) Media Visual 

Media visual yang dimaksud yaitu bahan-bahan atau alat 

yang dapat dioperasikan untuk kepentingan dakwah melalui indra 

penglihatan. Perangkat media visual yang dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan dakwah yaitu film, gambar, foto dan lain 

sebagainya.32 

2) Media Audio 

Media Audio merupakan alat-alat yang dapat dioperasikan 

sebagai sarana penunjang kegiatan dakwah yang ditangkap 

melalui indra pendengaran.  Perangkat media Audio ini cukup 

                                                             
31 Ibid., hlm.404. 
32 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.116. 
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efektif dalam penyebaran informasi. Yang termasuk media Audio 

yaitu radio dan tape recorder.33 

3) Media Audio visual 

Media audio visual yaitu media penyampaian informasi 

yang dapat menampilkan unsur gambar (visual) dan suara (audio) 

secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan dan 

informasi. Dalam hal ini, media audio visual penyempurna antara 

audio dengan visual. Adapun yang termasuk dalam media audio 

visual yaitu televisi, film, dan video.34 

3) Media Cetak 

Media cetak (printed publications) yaitu media untuk 

menyampaikan informasi melalui tulisan yang tercetak. Media 

cetak merupakan media yang sudah lama dikenal dan mudah 

dijumpai dimana saja. Adapun yang termasuk dalam media 

cetak antara lain buku, surat kabar, majalah dan lain 

sebagainya.35 

d.  Metode Dakwah  

1) Pengertian Metode Dakwah 

Metode dakwah yaitu cara-cara tertentu yang 

dilakukan oleh seorang da’i (komunikator) kepada mad’u 

                                                             
33 Ibid., hlm.118. 
34 Ibid., hlm.120. 
35 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.122. 
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untuk mencapai suatu tujuan dakwah yang dilaksanakan 

secara efektif dan efisien.36 

2) Seni Sebagai Metode Dakwah 

Seni dengan misi dakwah, yaitu seni yang 

menyampaikan makna pesan berupa niai-nilai Islam yang di 

dalam interaksi sosialnya berusaha membawa audiens kea rah 

perubahan budaya yang lebih baik mendekati kebenaran 

syariat dan akidah Islam. Dalam hal kekuatan seni sebagai 

misi dakwah dalam perubahan budaya (peradaban) adalah 

tergantung seberapa kemampuan seniman menuangkan 

makna dalam seni kemudian mensosialisasikan makna-makna 

Islam tersebut terhadap massa atau massa itu sendiri yang 

aktif menjadi penterjemah. Dalam hal ini ada satu ciri khas, 

yaitu tidak adanya indoktrinasi dalam penerimaan makna 

pesan yang berupa nilai-nilai Islam, karena seni ini 

memanggil melalui panca indra, rasa, dan akal dengan 

kesadaran sendiri (bebas menginterpretasi).37  

e. Manajemen Dakwah 

Manajemen dakwah yaitu proses merencanakan tugas, 

mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-

                                                             
36Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.95. 
37Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.247. 
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tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas itu. Kemudian 

menggerakkannya kearah pencapaian tujuan.38 

Dengan perkataan lain pada hakikatnya manajemen 

dakwah merupakan proses tentang bagaimana mengadakan 

kerjasama, dengan sesama muslim untuk menyebar luaskan ajaran 

Islam ke dalam tata kehidupan umat manusia yang efektif dan 

efesien. 

f. Pesan Dakwah 

Dalam ilmu komunikasi pesan dakwah adalah message, 

yaitu symbol-simbol. Dalam litertatur berbahasa Arab, pesan 

dakwah disebut maudlu’ al-da’wah. Istilah pesan dakwah 

dipandang lebih tepat untuk menjelaskan, isi pesan dakwah 

berupa gambar, kata, lukisan dan sebagainya yang diharapkan 

dapat memberi pemahaman bahkan perubahan sikap dan perilaku 

mad’u. Ada beberapa jenis pesan dakwah diantaranya yaitu:39 

1) Karya Sastra 

Pesan dakwah kadang kala perlu ditunjang dengan karya 

sastra yang bermutu sehingga lebih indah dan menarik. Karya 

sastra ini dapat berupa syair, puisi, pantun, nasyid atau lagu dan 

sebagainya. Tidak sedikit para pedakwah yang menyisipkan karya 

                                                             
38Ibid., hlm.228. 
39 Moh Ali Aziz. Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.328. 
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sastra dalam pesan dakwahnya. Karya sastra yang dijadikan pesan 

dakwah harus berlandaskan etika sebagai berikut:40 

a)  isinya mengandung hikmah yang mengajak kepada Islam 

atau mendorong berbuat kebaikan. 

b) Dibentuk dengan kalimat indah. Jika berupa syair Bahasa 

asing, ia diterjemahkan dengan bentuk syair pula. 

c) Ketika pendakwah mengungkapkan sebuah sastra secara lisan, 

kedalaman perasaan harus harus menyertainya, agar sisi 

keindahannya dapat dirasakan. 

d) Jika diiringi musik, maka penyampaian karya sastra tidak 

dengan alat musik yang berlebihan.41 

2) Karya Seni 

Karya seni memuat nilai keindahan yang tinggi. Jika kaya 

sastra menggunakan komunikasi verbal (diucapkan), karya seni 

banyak banyak mengutarakan komunikasi non verbal 

(diperlihatkan). Pesan dakwah jenis ini mengacu pada lambang 

yang terbuka untk ditafsirkan pleh siapa pun. Untuk menjadikan 

karya seni sebgai pesan dakwah, ada beberapa etika yang harus 

diperhatikan, antara lain:42 

a)  diupayakan sedemikian rupa agar karya seni tidak ditafsirkan 

secara salah oleh mad’u. 

                                                             
40 Ibid., hlm.329. 
41 Ibid.,. 
42Moh Ali Aziz. Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.330. 
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b) Karya seni tidak mengandung unsur pornografi, menghina 

symbol-simbol agama, melecehkan orang lain, atau 

menimbulkan dampak-dampak negatif lainnya baik langsung 

maupun tidak langsung.43 

4. Strategi Dakwah 

a. Pengertian  

Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian 

kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan dakwah 

tertentu.44Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu 

1) Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan 

dakwah) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai 

sumber daya atau kekuatan. Dengan demikian, strategi 

merupakan proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada 

tindakan. 

2) Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari 

semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan.45  

Jadi dapat disimpulkan oleh penulis bahwa strategi dakwah 

merupakan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 

hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu strategi merupakan 

rencana tindakan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu.  

 

 

                                                             
43Ibid., hlm.331. 
44Ibid., hlm.349. 
45 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.350. 
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b. Macam-Macam Strategi Dakwah 

1) Strategi Dakwah Kultural 

Dakwah kultural merupakan dakwah yang mendekati 

objek dakwah (mad’u) dengan memperhatikan aspek sosial 

budaya yang berlaku pada masyarakat. Seperti yang telah 

dilaksanakan para mubaligh yang menyebakan ajaran Islam di 

Pulau Jawa, yang sering disebut Walisongo, mereka dalam 

mendakwahkan Islam kepada masyarakat Jawa dengan sangat 

memperhatikan tradisi, adat istiadat yang berlaku di 

masyarakat Jawa pada saat itu.46 

  Seperti berdakwah dengan kesenian, lagu-lagu 

tembang jawa, wayang, ketoprak, permainan, pembinaan 

kader, pernikahan, keluarga, sarana prasarana. Jika dari 

kesenian seperti gambar-gambar dan lirik-lirik lagu, 

pernikahan juga menjadi strategi dalam menyebarluaskan 

Islam. 

 

  Pendekatan Islam kultural adalah salah salah satu 

pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrinal 

yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan negara 

termasuk wilayah pemikiran ijtihadiyah, yang tidak menjadi 

persoalan bagi umat Islam ketika sistem kekhalifahan masih 

                                                             
46 Wahidin Saputra, Pengatar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

hlm.3.
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bertahan di dunia Islam. Setelah hancur sistem kekhalifahan 

di Turki, dunia Islam dihadapkan pada sistem politik Barat.47 

Walisongo bahkan sengaja mengambil instrumen kebudayaan 

lokal untuk mempromosikan nilai-nilai Islam, seperti yang 

dilakukan walisongo yaitu dengan membangun arsitektur 

masjid sebagai tatanan sosial egaliter, pengapadopsian 

wayang menjadi budaya Islam, dan kreasi seni Islam yang 

bermuatan lokal. Dakwah walisongo termasuk unik karena 

pendekatan kulturalnya atau dengan memasukan nilai Islam 

dari kebudayaan yang beranekaragam. Apalagi Indonesia 

memiliki berjuta kebudayaan. 

2) Strategi Dakwah Struktural 

Proses dakwah dilakukan dengan memasukan rumus 

kebijakan dan aktifitas dakwah secara terstruktur. Artinya 

para pelaku dakwah adalah orang atau lembaga yang secara 

terstruktur mempunyai posisi sebagai decission maker dan 

policy maker dalam sebuah struktur lembaga organisasi, 

termasuk lembaga pemerintahan. Pada umumnya, untuk 

mencapai keberhasilan, setiap dakwah yang benar melewati 

tiga fase. Fase pertama fase dakwah, kedua fase pemisahan 

dan hijrah, dan yang ketiga fase peperangan.48 

                                                             
47 Wahidin Saputra, Pengatar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

hlm.3.
 

 
48 Amin Ahsan Ishlahi, Metode Dakwah Menuju Jalan Allah (Jakarta: Litera Antarnusa, 

1985), hlm.174-198. 
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c. Asas-asas Strategi Dakwah 

Strategi dakwah yang dipergunakan di dalam usaha 

dakwah harus memperhatikan beberapa asas dakwah antara lain: 

1) Asas Filosofis: asas ini terutama membicarakan masalah yang 

erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai 

dalam proses atau dalam aktifitas dakwah. 

2) Asas kemampuan dan keahlian da’i. 

3) Asas sosiologis: asas ini membahas masalah-masalah yang 

berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. 

4) Asas psikologis: asas ini membahas masalah yang erat 

hubungannya dengan kejiwaan manusia. 

5) Asas Efektifitas dan Efisiensi: asas ini maksudnya adalah di 

dalam aktivitas dakwah harus berusaha menyeimbangkan antara 

biaya, waktu maupun tenaga sedikit dapat memperoleh hasil 

yang semaksimal mungkin. 

  


