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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang Efektivitas Penerimaan Pesan Dakwah sudah banyak 

dilakukan peneliti. Diantaranya oleh Usman5, berdasarkan hasil penelitiannya 

diketahui bahwa usia pelajar sampai usia kerja saat ini sudah memanfaatkan telepon 

pintar untuk mendapatkan informasi terbaru melalui internet. Berdasarkan hasil uji 

korelasi yang menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi lama penggunaan 

smartphone dengan aktivitas mencari informasi tentang dakwah Islam adalah 

0.8035, dan 46% responden sangat sering mencari literatur tentang pengetahuan 

agama melalui media online. Hal ini menunjukkan bahwa materi-materi dakwah 

Islam yang disampaikan melalui media online sangat efektif dan terserap dengan 

baik, khususnya bagi pengguna telepon genggam atau smartphone. 

Sedangkan menurut Syobah6,  penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan komunikatif dan manajemen yang bertujuan menggambarkan efektivitas 

dakwah di TVRI Kalimantan Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada 

dua macam dakwah di TVRI, yaitu: 1) dakwah integratif yang terdiri dari dakwah 

dalam program dakwah dan non-dakwah, 2) parsial dakwah yang dilakukan oleh 

dakwah dalam proses produksi dan dalam proses penyiaran. Untuk mengukur 

efektivitas dakwah, hal itu dilakukan dengan melakukan survei kepada pemirsa 

TVRI. Hasilnya menunjukkan bahwa dakwah di TVRI belum efektif, karena 

memiliki beberapa kelemahan dan kelemahan. Sebagian besar pemirsa menyatakan 

                                                             
5 Usman, F. (2016). Efektivitas Penggunaan Media Online Sebagai Sarana Dakwah. Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi 

Dan Dakwah Islam, 1(1), 1-8. 
6 Syobah, S. N. (2015). Bentuk Dan Efektivitas Dakwah Di Tvri Kalimantan Timur. Fenomena, 7(2), 229-258. 



8 
 

bahwa program tersebut harus ditingkatkan dengan mengembangkan kualitas 

program dakwah di TVRI. 

Sedangkan Menurut Murniati7, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat efektifitas pesan dakwah yang dikemas dalam penyiapan 

lingkungan main pada pembelajaran Sentra Iman Taqwa di KB. PAUD Mutiara 

Karanggondang, dimana penjadwalan sentra akan berulang setiap dua minggu 

sekali. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas, 

dimana peneliti akan menemukan data berdasarkan siklus 1 dan siklus 2. Ditentukan 

dari jadwal pengajaran yaitu per dua minggu sekali selama 4  bulan yang dibagi 

berdasarkan data siklus 1 yaitu dilakukan dalam dua bulan pertama yaitu bulan Juli 

sampai Agustus 2016 dan data siklus 2 yaitu dilakukan dalam bulan terakhir yaitu 

bulan September dan bulan Oktober.  

Sedangkan Menurut Habibi8, melalui studi literatur dapat dijelaskan bahwa 

optimalisasi dakwah melalui media sosial bisa dilakukan dengan cara komunikasi 

viral dan pengemasan konten yang menarik dengan menggunakan media sosial yang 

bersifat komunikatif atau dua arah. Saat ini pendekatan dakwah tidak hanya cukup 

dengan cara-cara tatap muka. Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat 

ini menuntut dakwah Islam disampaikan dengan memanfaatkan media sosial, karena 

generasi milenial lebih cenderung menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya 

interaktif, seperti whatsapp. Maka dari itu da'i disarankan untuk memanfaatkan 

internet dan media sosial semaksimal mungkin dalam rangka menjangkau mad’u 

lebih luas sehingga pesan dakwah terserap lebih banyak.  

                                                             
7 Murniati, M. (2018). Efektivitas Pesan Dakwah Terhadap Peningkatan Behaviorisme Anak. An-Nida: Jurnal 

Komunikasi Islam, 10(1). 
8 Habibi, M. (2018). Optimalisasi Dakwah Melalui Media Sosial Pada Era Milenial. Al-Hikmah. 
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Sedangkan menurut Munir9, berdasarkan hasil penelitian yang 

dikemukakannya menunjukkan bahwa pandangan santri Pondok Pesantren Al-

Amien Prenduan Sumenep Madura mengenai internet sebagai media dakwah ada 

tiga. Pertama tantangan dari media offline, maksudnya adalah tantangan tatanan 

tempat berlangsungnya kegiatan dakwah seperti sound sistem, panggung dan 

jamaah. Kedua tantangan dari media online yaitu pihak panitia harus mengatur 

media online tersebut agar masyarakat yang melihat dakwah secara online bisa 

melihat karena tidak dapat hadir. Ketiga adalah internet sebagai media dakwah 

karena internet bisa dimanfaatkan sebagai mesin pencari informasi dakwah berupa 

video dan hal-hal lain. 

Sedangkan Menurut Efffendi10, pada penelitian nya ia merumuskan hipotesis 

jawab yang mengungkapkan fakta bahwa efektivitas media messenger blackberry 

sebagai saluran pesan Lembaga Studi Mahasiswa Islam (LSMI) Almadani Dakwah 

4,11 pada kisaran 3,4 - 4,2. Gambar tersebut menjelaskan bahwa media yang 

digunakan blackberry messenger Almadani secara efektif digunakan sebagai sarana 

saluran pesan Dakwah di kalangan siswa Fisip Universitas Riau.  

Sedangkan menurut Avifah11, pengamatan dan analisis dalam penelitiannya  

dihasilkan dari  dengan mengobservasi yang dilakukan melalui sosial media 

Instagram Indonesia Menutup Aurat, dokumentasi serta wawancara pengguna akun 

tersebut. Hasil dari penelitiannya menjelaskan tentang relevansi dakwah dan sosial 

media yang banyak diminati masyarakat sehingga informasi yang disampaikan 

                                                             
9 Munir, M. (2019). Fenomena Dakwah Online dan Offline Ustadz Abdus Somad di Pondok Pesantren Al-

Amien Prenduan Sumenep Madura. Islamic Management and Empowerment Journal, 1(1), 129-142 
10 Effendi, M. S. (2016). Efektivitas Media Blackberry Messenger Sebagai Saluran Pesan Dakwah Lembaga 

Studi Mahasiswa Islam (Lsmi) Almadani Di Kalangan Mahasiswa Fisip Universitas Riau. Jurnal Online 

Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(1), 1-11. 
11 Avifah, N. (2017). Efektivitas Dakwah Islam Melalui Sosial Media Instagram (Studi Akun Instagram 

Indonesia Menutup Aurat). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 6(2), 223-237. 
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pendakwah mudah diterima masyarakat sehingga menunjukkan keefektivan dakwah 

melalui sosial media Instagram.  

Sedangkan menurut Arfiko12, penelitiannya menggunakan Metode Penelitian 

Kuantitatif, dengan Google Drive Online atau Google Docs yang diberikan kepada 

pelanggan Yufid.TV Channel sebagai metode pengumpulan data dan 100 total 

sampel yang ditentukan dengan metode Random Sampling. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dampak pesan dakwah dari saluran youtube Yufid.TV terhadap 

motivasi belajar pengetahuan islam cukup atau cukup kuat. Hal ini dapat dilihat dari 

Tabel Model Summary yang menunjukkan koefisien determinasi (R2) adalah 0,669 

dan koefisien determinasi (Rsquare) adalah 0,447 sebagai hasil dari koefisien 

korelasi kuadrat 0,699 x 0,699. Angka-angka ini menunjukkan bahwa dampak pesan 

dakwah dari saluran youtube Yufid.TV terhadap motivasi belajar pengetahuan Islam 

adalah 44,7%. 

Sedangkan menurut Asmaya13, berdasarkan hasil penelitiannya ada beberapa 

cara yang bisa dilakukan seperti, pertama harus mengajak remaja itu belajar ilmu 

agama (learning to know) sebaga pembuka dalam menimba ilmu agama. Kedua 

untuk lebih memberikan pengetahuan maka harus dilakukan sejenis internalisasi 

pesan (learning to be). Internalisasi pesan bisa dilakukan dengan beberapa cara: 1. 

Mengikat hati sebelum menjelaskan, 2. Mengenalkan sebelum memberi beban, 3. 

Memudahkan bukan menyulitkan, 4. Memberikan yang pokok sebelum yang 

cabang, 5. Membesarkan hati sebelum memberi ancaman, 6. Memahamkan bukan 

mendikte dan mendidik bukan membuka aib. Kaidah lain yang relevan adalah 

keteladanan (uswah hasanah). Serta selanjutnya dengan pembiasaan menggunakan 

                                                             
12 Arfiko, Y. (2018). Pengaruh Pesan Dakwah Pada Channel Youtube Yufid. TV Terhadap Motivasi Belajar 

Ilmu Agama Islam. JOM FISIP, 5, 1-8. 
13 Asmaya, E. (2013). Efektivitas Dakwah Bagi Remaja. Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 7(2). 
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pemberian pujian dan penghargaan agar mereka dapat terdorong untuk 

melakukannya (learning to do).  

Sedangkan Menurut Rubawati14, kehadiran internet saat ini dengan 

karakteristik interaktivitas dan konektivitasnya, menjadikan sebuah pergerakan baru 

dalam berdakwah. Da’i tidak lagi menjadi faktor utama dari diterimanya pesan-

pesan dakwah secara maksimal oleh mad’u (objek dakwah) karena dalam 

masyarakat jejaring atau yang sering menggunakan internet, mad’u menerima pesan-

pesan dakwah secara aktif dengan mengolah dan memaknai pesan-pesan yang 

mereka terima serta membagikan kembali ke media sosial yang dimilikinya atau 

biasa disebut broadcast.  Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang dakwah, 

tantangan terletak bagaimana pesan-pesan dakwah tidak terpotong atau terjadi 

pengurangan oleh logika media serta pemahaman dari perima pesan dakwah. 

Peluang tersampainya pesan-pesan dakwah secara cepat dan luas membuat internet 

menjadi media yang efektif dan menjadi primadona dalam aktivitas dakwah masa 

kini.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman, Syobah, 

Murniati, Habibi, Munir, Effendy, Avifah, Arfiko, Asmaya dan Rubawati karena 

penelitian ini tidak hanya meneliti efektivitas dakwah konvensional atau dakwah 

online saja. Penelitian ini meneliti keduanya dan memfokuskan pada efektivitas 

penerimaan pesan dakwah konvensional dan dakwah online. Sehingga penelitian ini 

dapat memperluas teori terkait efektivitas pesan dakwah serta mengomparasi 

keduanya. 

 

 

                                                             
14 Rubawati, E. (2018). Media Baru: Tantangan Dan Peluang Dakwah. Jurnal Studi Komunikasi, 2(1). 
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2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Efektivitas 

2.2.1.1 Pengertian 

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia15 berasal dari kata efektif, 

yang berarti: a) adanya efek (akibat, pengaruh, kesan), b) manjur dan mujarab, c) 

dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan).  

Menurut Nazir16 dalam jurnalnya Efektivitas Dalam Pembinaan Masyarakat 

Industri mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target kualitas, kuantitas, waktu yang dipakai telah sesuai dengan 

waktu yang dikehendaki.  

Menurut Abdurahmat17, efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, 

sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif dan 

efisien sesuai dengan yang telah dilaksanakan. 

Efektivitas menunjukkan suatu keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya 

sasaran yang telah di aplikasikan. Jika menunjukkan hasil yang semakin mendekati 

sasaran maka dapat diartikan semakin tinggi tingkat keefektivitasannya.18 

Dari pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang dapat diukur 

keberhasilannya sesuai dengan yang di harapkan. 

 

 

                                                             
15 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka) 

Hal. 219 
16 Moh. Nazir, (1987), Efektivitas Dalam Pembinaan Masyarakat Industri, Banda Aceh: MUI 
17 Abdurahmat, Pengertian Efektivitas, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2003, Hal.92 
18 Ensiklopedia Nasional Indonesia, (1995). (Jakarta: Balai Pustaka) Hal.250 
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2.2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

Da'i harus memiliki komunikasi verbal yang baik, artikulasi yang jelas dan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah.  Jamaah atau audiens memiliki peran 

sangat penting dalam proses penerimaan pesan agar tersampaikan dengan efektif. 

Dalam kajian yang dilakukan Frank Biocca pada artikelnya "Opposing 

Conceptions of The Audience: The Active and Passive Hemispheres of 

Communication Theory" menemukan karakteristik khalayak/audiens aktif yaitu:19 

1. Selektivitas 

Audiens aktif dianggap selektif dalam proses konsumsi media yang mereka 

pilih untuk digunakan. Mereka memiliki tujuan kenapa memilih suatu media 

untuk digunakan. 

2. Utilitarianisme 

Audiens memilih media dengan tujuan tertentu agar memenuhi kebutuhan 

mereka. 

3. Intensionalitas 

Kesengajaan pengunaan media tertentu. 

4. Keikutsertaan atau Usaha 

Audiens berfikir mengenai alasan mereka mengonsumsi media. 

5. Tahan Terhadap Pengaruh 

Audiens aktif tidak mudah terpengaruh terhadap media. 

 

 

                                                             
19 https://www.academia.edu/22836397/TEORI_KOMUNIKASI_MASSA_TERHADAP_INDIVIDU. Diakses 

pada Senin, 17 November 2019 

https://www.academia.edu/22836397/TEORI_KOMUNIKASI_MASSA_TERHADAP_INDIVIDU
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 Menurut Nurudin20, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses 

penerimaan pesan, artinya pesan tidak langsung mengenai individu, tetapi disaring, 

dipikirkan dan dipertimbangkan apakah seseorang mau menerima pesan tersebut 

atau tidak. Berikut adalah dua faktor utama, yaitu: 

1. Faktor individu 

Ada banyak faktor pribadi yang ikut mempengaruhi proses komunikasi, 

antara lain:21 

a. selective attention, merupakan individu yang cenderung 

memerhatikan dan menerima terpaan pesan media massa yang 

sesuai dengan pendapat dan minatnya, 

b. selective perception, adalah seorang individu secara sadar akan 

mencari media yang bisa mendorong kecendrungan dirinya berupa 

sikap, pendapat dan keyakinan, 

c. selective retention, adalah kecenderungan seseorang hanya untuk 

mengingat pesan yang sesuai dengan pendapat dan kebutuhan 

dirinya, 

d. motivasi dan pengetahuan, adalah motivasi seseorang untuk 

mencari hiburan dengan dalih menikmati media massa, 

e. kepercayaan, adalah seseorang yang percaya bahwa hanya dengan 

memanfaatkan media massa masyarakat menjadi cerdas akan 

mendudukan media massa sebagai satu-satunya faktor yang ikut 

memengaruhi sikap dan perilaku seseorang, 

                                                             
20 Nurudin, (2007). “Pengantar Komunikasi Massa”. Jakarta. Rajagrafindo Persada 
21 Ibid. 
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f. pembujukan, seseorang menerima atau terpengaruh pesan-pesan 

media massa sangat tergantung pada pengaruh yang dilakukan 

orang lain. 

g. Kepribadian juga ikut berperan dalam proses penerimaan pesan. 

h. Orang yang cepat menyesuaikan diri akan mudah terkena terpaan 

media massa terutama dengan hal-hal yang baru. 

2. Faktor Sosial 

Umur dan jenis kelamin merupakan faktor utama yang memengaruhi dalam 

efek pesan karena termasuk dalam lingkup sosial dimana berkaitan dengan 

kelompok mana ia bergabung. Bahkan reaksi individu yang masuk sebuah 

organisasi sering kali reaktif. Artinya, bisa jadi pesan-pesan media massa itu 

benar, tetapi karena berada dalam sebuah organisasi maka pesan-pesan itu 

tidak-lah begitu mengena pada diri individu.22 

Sedangkan menurut Yuwono23, adapun Faktor yang mempengaruhi 

efektivitas komunikasi adalah: 

1. Kualitas komunikator 

2. Teknik komunikasi yang menyangkut data komunikasi dan penyampaian 

informasi 

3. Media komunikasi 

4. Saluran komunikasi 

5. Iklim komunikasi 

6. Komunikan  

 

                                                             
22 Ibid. 
23 Yuwono. (1985). Ikhtisar Komunikasi Administrasi. Yogyakarta: Liberty 
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2.2.2 Dakwah 

2.2.2.1 Pengertian 

Ditinjau dari sudut etimologi atau bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab, 

yang berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Menurut ilmu tata bahasa Arab, kata 

dakwah berbentuk “isim masdar” yang berasal dari fiil (kata kerja) “da'a” (دعا) 

“yad'u” (يدعو) “da'watan” (دعوة) yang artinya memanggil, mengajak, atau 

menyeru.24 

Sedangkan secara terminologis menurut Umar (dikutip dalam Amin)25 

mendefinisikan dakwah adalah menyeru ummat manusia dengan cara yang baik 

kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan 

kebahasiaan mereka di dunia dan akhirat. 

Sedangkan menurut Atjeh26, dakwah adalah perintah mengadakan seruan 

kepada sesama manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang 

benar dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. 

Menurut Shihab (dikutip dalam An-Nabiry dan Bahri)27 pengertian dakwah 

adalah sebagai seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah sesuatu 

yang tidak baik untuk sesuatu yang lebih baik terhadap pribadi maupun 

masyarakat. 

Menurut Helmy (dikutip dalam Aziz)28 menyatakan dakwah adalah mengajak 

dan mengajarkan manusia agar taat kepada Allah (Islam) dan mengerjakan amal 

ma'aruf nahi mungkar untuk bisa memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. 

                                                             
24 Saputra (2011). Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), Hlm. 1 
25 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Hamzah, 2009), Hlm. 3. 
26 Aboe Bakar Atjeh, Beberapa Catatan Mengenai Dakwah Islam, (Semarang : Romadhoni, 1971), H.6 
27 An-Nabiry, Bahri, F. (2008). Meniti Jalan Dakwah: Bekal Perjuangan Para Da'i. Jakarta: Amzah. H.21 
28 Aziz, Moh. Ali, (2004). Ilmu Dakwah, (Jakarta:Kencana), H.13 
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Menurut Munawwir29, dakwah artinya adalah memanggil (to call), mengundang 

(to invite), mengajak (to summer), menyeru (to purpose), mendorong (to urge), dan 

memohon (to pray). 

Menurut Syukir30 mendefinisikan istilah dakwah bisa melalui dua segi yakni 

pengertian dakwah yang bersifat pembinaan dan bersifat pengembangan. 

Pengertian dakwah yang bersifat pembinaan adalah suatu usaha mempertahankan 

syari'at agar menjadi manusia yang bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat, sedangkan pengertian dakwah yang bersifat pengembangan adalah usaha 

untuk mengajak manusia yang belum beriman kepada Allah untuk menaati syari'at 

Islam agar memeluk agama Islam dan meraih kehidupan yang bahagia juga 

sejahtera di dunia maupun di akhirat. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan 

aktivitas yang dapat memotivasi seseorang, mengajak mengerjakan kema'rufan dan 

mencegah dari kemunkaran untuk memeroleh kebaikan dunia dan akhirat.  

 

2.2.2.2 Tujuan Dakwah 

Dakwah bertujuan tidak lain adalah untuk menumbuhkan pengertian, 

kesadaran, penghayatan, dan pengenalan terhadap ajaran agama yang dibawa oleh 

da'I, juga menyadarkan manusia tentang pentingnya tauhid dan berperilaku baik. 

Secara umum, dakwah bertujuan untuk memanggil manusia/jamaah nya kembali 

pada syariat atau hukum-hukum agama agar dapat mengatur diri sesuai ajaran 

agama. Agama bukan hanya satu sistem kepercayaan saja, tapi terdapat multisistem 

                                                             
29 Munawwir, N. (1994) Kamus Al Munawwir, Yogyakarta: Pustaka Progresif 
30 Asmuni Syukir, (1983) Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, Hlm. 20 
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untuk mengatur kehidupan manusia, baik secara vertikal (hablumminallah) dan 

horizontal (hablumminannas).31 

Tujuan dakwah menurut Amin32 dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan dari 

segi obyek dan dari segi materi: 

1. Tujuan dakwah dari segi obyek 

a. Tujuan perorangan, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang 

mempunyai iman yang kuat, perilaku sesuai dengan hukum-hukum 

yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berakhlak 

karimah. 

b. Tujuan untuk keluarga, yaitu terbentuknya keluarga bahagia 

sakinah, mawaddah dan warahmah serta saling cinta antar anggota 

keluarga. 

c. Tujuan untuk masyarakat, yakni terbentuknya masyarakat yang 

sejahtera yang penuh dengan menerapkan nilai-nilai Islam.  

d. Tujuan untuk seluruh umat manusia, yakni terbentuknya ummat 

manusia yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. 

2. Tujuan dakwah dari segi materi 

a. Tujuan akidah, yaitu tentramnya suatu akidah yang diyakini di setiap 

hati seseorang, sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam tidak 

memiliki keraguan lagi.  

b. Tujuan hukum, yaitu kepatuhan setiap orang kepada hukum-hukum 

yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 

                                                             
31 Zaini, A, (2013), Dakwah Melalui Internet, At-Tabsyir 
32 Masyhur Amin, (1997), Dakwah Islam Dan Pesan Moral, (Yogyakarta: Al-Amin Pers), Hlm. 15. 
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c. Tujuan akhlak, yaitu terbentuknya muslim yang berbudi luhur 

dihiasi dengan sifat sifat yang terpuji dan bersih dari sifat yang 

tercela. 

2.2.2.3 Unsur-unsur Dakwah 

Dalam berdakwah diperlukan unsur-unsur dakwah agar aktivitas tersebut 

memiliki hasil yang maksimal, yaitu: 

1. Subjek Dakwah 

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran 

ayat 110 yang artinya "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 

untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang 

munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah 

itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali ‘Imran: 

110).  Menurut Anshari33, subjek dakwah adalah pemeran utama kegiatan 

dakwah atau dengan kata lain orang yang melakukan dakwah dengan 

merubah situasi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. 

Menurut Muriah34, da'i atau subjek dakwah memiliki dua pengertian: 

a. Secara umum adalah setiap muslim/muslimat yang berda'wah sebagai 

kewajiban yang melekat tak terpisahkan dari misi nya sebagai penganut 

Islam, sesuai dengan perintah "Ballighu anni walau ayah" 

b. Secara khusus adalah mereka yang mengambil keahlian khusus 

(mutakhassis) dalam bidang dakwah Islam, dengan kesungguhan luar 

biasa dan dengan qudrah hasanah. 

                                                             
33 Anshari, H. (1993). Pemahaman Dan Pengalaman Dakwah. Surabaya: Al-Ikhlas. H. 73 
34 Muriah, S. (2000). Metodologi Dakwah Kontemporer. Yogyakarta. Mitra Pustaka 
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Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang da'I antara lain sebagai 

berikut35: 

a. Lemah lembut dalam menjalankan dakwah 

b. Bermusyawarahlah dalam segala urusan, termasuk dakwah 

c. Kebulatan tekad (azam) dalam menjalankan dakwah 

d. Tawakkal pada Allah 

e. Memohon pertolongan Allah sebagai aspek konsekuensial dari 

tawakkal 

f. Menjauhi kecurangan atau keculasan 

 

2. Objek Dakwah 

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Alqur'an Surah Saba' ayat 28 

yang artinya "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 

manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 

peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS. Saba’: 28). 

Menurut Muriah36, objek dakwah adalah manusia yang menjadi audiens 

yang akan di ajak ke dalam Islam secara kaffah. Mereka bersifat heterogen, 

baik dari sudut ideologi, misalnya atheis, animis, musyrik, munafik bahkan 

ada muslim tapi fasik atau penyandang maksiat. 

Sebagai objek dakwah, mad'u atau jamaah memiliki hak-hak sebagai 

berikut: 

a. Dikunjungi oleh da’i untuk diberi dakwah. Karena sudah seharusnya 

bagi seorang da’i tidak menunggu-nunggu kehadiran mad’u 

                                                             
35 Ibid. H. 29 
36 Ibid. H. 32 
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kepadanya, karena tugas seorang da’i seperti tugas Rasul yaitu 

menyampaikan. Sedangkan tugas berdakwah ini tidak patut 

dilaksanakan hanya dengan duduk-duduk sambil menunggu 

kehadiran mad'u atau jamaah. Selain itu, seorang da’i juga dituntut 

memiliki sifat simpati dan berbelas kasih yang mampu ia tunjukkan 

kepada mad’u sambil ia pula yang mengunjunginya (bukan 

sebaliknya).  

b. Tidak boleh direndahkan atau dianggap remeh. Tidak boleh bagi 

seorang da’i untuk mencemooh atau merendahkan mad’u. Meski 

seringkali dalam pandangan seseorang, orang lain tidak ada apa-

apanya, namun bisa jadi di sisi Allah ia memiliki sesuatu yang besar 

dan memiliki timbangan (ukuran) amalan yang besar pula.37 

 

2.2.2.4 Media Dakwah 

Pada era globalisasi ini, informasi dan perkembangan teknologi semakin 

berkembang. Penggunaan alat-alat teknologi untuk menyebarkan informasi juga 

dimanfaatkan oleh dakwah untuk menyebarkan pesan-pesan Islami. Seiring 

perkembangan dan tuntutan zaman ini lah dakwah tidak harus di atas mimbar 

tapi juga harus memiliki metode yang berkembang agar dakwah dapat dikatakan 

mengenai sasaran (jamaah). 

Media dakwah pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan 

sahabat sangat terbatas, yakni dakwah qauliyyah bi al-lisan dan dakwah 

fi'liyyah bi al-uswah, ditambah dengan media penggunaan surat (rasail). Satu 

abad kemudian, dakwah menggunakan media qashash (tukang cerita) dan 

                                                             
37 Bassama Al Amusy, Fiqhud Da’wah, (Amman: Darun Nafa‟Is, 2005) 
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muallafat (karangan tertulis) diperkenalkan. Pada abad ke-14 Hijriyah, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang sangat 

pesat.38 

Media-media dakwah terdiri dari:39 

1. Media Visual  

Media visual adalah bahan-bahan atau alat yang dapat 

dioperasikan untuk kepentingan dakwah melalui indera penglihatan. 

Perangkat media tersebut yaitu: 

a. Film Slide  

Pengoperasian film slide melalui proyektor yang 

kemudian gambarnya diproyeksikan pada screen. Kelebihan dari 

film slide ini adalah mampu memberikan gambaran yang jelas 

kepada audiens tentang informasi yang disampaikan oleh 

seorang da'i. Misalnya seorang da'I menjelaskan tata cara shalat 

yang benar, maka menggunakan film slide seorang da'I lebih 

mudah menjelaskan tata cara tersebut.40 

b. Overhead Proyektor (OHP)  

OHP adalah perangkat keras yang dapat 

memproyeksikan program kedalam screen dari program yang 

telah disiapkan melalui plastik transparan. Kelebihan 

menggunakan media ini adalah program dapat disusun sesuai 

dengan apa yang ingin disampaikan da’i dan ditambah dengan 

dengan seni grafis yang menarik. Sedangkan kelemahannya 

                                                             
38 Prof. Kh. Ali Yafie, (1997), Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan, Yogyakarta: 

Lkpsm 
39 Amin, Samsul M., (2009), Ilmu Dakwah, Jakarta: Amzah. 
40 Ibid. Hal. 116-117 
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memerlukan ruangan khusus yang beraliran listrik serta 

menuntut kreativitas da’i dalam mengungkapkan informasi 

melalui seni grafis yang menarik.41 

c. Gambar dan Foto  

Gambar dan foto merupakan dua materi visual yang 

sering dijumpai, keduanya sering dijadikan media iklan yang 

menarik seperti surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam 

perkembangannya gambar dan foto dapat dimanfaatkan sebagai 

media dakwah. Seorang da’i yang inovatif akan mampu 

memanfaatkan gambar dan foto untuk kepentingan dakwahnya 

secara efektif dan efisien. Kelebihan dari media ini adalah 

kesesuaiannya antara dakwah dengan perkembangan situasi 

melalui pemberitaan surat kabar, atau majalah serta keaslian 

situasi melalui pengambilan foto langsung.42 

 

2. Media Audio  

Media audio adalah alat yang dioperasikan sebagai 

sarana penunjang kegiatan dakwah yang ditangkap melalui 

indera pendengaran.43 

a. Radio  

Dalam melakukan kegiatan dakwah, penggunaan radio 

dinilai sangat efektif dan efisien. Dakwah yang dilakukan 

melalui siaran radio dinilai akan lebih mudah dan praktis 

                                                             
41 Ibid. Hal. 117 
42 Ibid. Hal. 
43 Ibid. Hal. 
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karena dakwah dapat menjangkau jarak komunikan atau 

jamaah yang jauh dan tersebar. Selain itu radio juga memiliki 

daya tarik yang kuat. Daya tarik ini disebabkan sifatnya yang 

serba hidup berkat tiga unsur yang ada padanya yakni musik, 

kata-kata dan efek suara.44 

b. Tape Recorder  

Tape recorder adalah media elektronik yang berfungsi 

merekam suara ke dalam pita kaset selanjutnya dari pita 

kaset yang telah berisi rekaman suara dapat di putar ulang 

dalam bentuk suara pula. Dakwah dengan tape recorder ini 

relatif mengahabiskan biaya yang murah dan dapat disiarkan 

ulang kapan saja sesuai kebutuhan.45 

 

3. Media Audio Visual  

Media audio visual adalah media penyampai informasi yang 

dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada 

saat menyampaikan pesan dan informasi:46 

a. Televisi  

Televisi merupakan hasil teknologi elektronik yang 

dapat menyiarkan suatu program dalam bentuk suara dan 

gambar dari stasiun yang memancarkannya. Program-program 

siaran dakwah yang dilakukan hendaknya mengenai sasaran 

dalam hal ini objek dakwah pada berbagai bidang sehingga 

                                                             
44 Ibid. Hal. 
45 Aziz, Moh. Ali, (2004). Ilmu Dakwah, (Jakarta:Kencana). Hal. 119-120 
46 Ibid.Hal. 120 
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sasaran dakwah mendapatkan pengetahuan melalui aktivitas 

beragama lewat program-program yang disiarkan melalui 

televisi.47 

b. Film  

Apabila film dijadikan sebagai media dalam berdakwah, 

maka dakwah-dakwah yang ingin disampaikan tersebut bisa 

diisi misi dakwah pada naskahnya yang diikuti skenario cerita 

fil tersebut, saat shooting dan acting para pemerannya. Membuat 

film sebagai media dakwah harus memerlukan keseriusan dan 

waktu yang lumayan lama. Karena disamping prosedur dan 

prosesnya lama serta dituntut professional maka pembuatan film 

memerlukan biaya yang besar. Namun jika film dijadikan media 

dakwah maka dakwah dapat menjangkau berbagai kalangan. 

Kelemahan dari film adalah biaya yang dikeluarkan cukup 

besar, prosedur pembuatan yang panjang dan memerlukan 

keterlibatan berbagai pihak.48 

c. Internet  

Menggunakan internet, dakwah dapat memainkan 

peranannya dalam menyebarkan informasi tentang Islam 

keseluruh penjuru, dengan keluasan akses yang dimilikinya 

yaitu tanpa adanya batasan wilayah, kultural dan lainnya. 

Menyikapi fenomena ini, Nurcholis Madjid mengatakan 

penggunaan internet saat ini memiliki peranan yang sangat 
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penting, maka umat Islam tidak perlu menghindari atau tidak 

menggunakan internet, sebab apabila internet tidak 

dimanfaatkan dengan baik, maka umat Islam sendiri yang akan 

rugi dan ketinggalan dengan zaman teknologi ini. Karena selain 

bermanfaat untuk dakwah, internet juga menyediakan informasi 

dan data yang dangat memudahkan umat untuk bekerja atau 

berdakwah dalam hal ini. 

Begitu besarnya potensi dan efisiennya yang dimiliki 

oleh jaringan internet dalam membentuk jaringan dan 

pemanfaatan dakwah, maka dakwah dapat dilakukan dengan 

membuat jaringan-jaringan informasi tentang Islam atau sering 

disebut dengan cybermuslim atau cyberdakwah. Masing-masing 

cyber tersebut menyiarkan dan menawarkan informasi Islam 

dengan berbagai fasilitas dan metode yang kreatif.49 

 

4. Media Cetak   

Media cetak adalah untuk menyampaikan informasi melalui 

tulisan yang tercetak. 

a. Buku  

Para ulama salaf telah menggunakan buku sebagai media 

dakwah yang efektif hingga sekarang. Karena buku-buku dapat 

bertahan lama, dan menjangkau masyarakat secara luas 

menembus ruang dan waktu. Para da’i atau ulama penulis telah 

menghasilkan banyak buku-buku Islam dan telah mengabadikan 

                                                             
49 Ibid. Hal. 156 
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namanya dengan menulis serta mengarang buku sebagai 

kegiatan dakwahnya. Seperti halnya Imam Al-Ghazali menulis 

Ihya’ ‘Ulumuddin, Imam Nawawi menulis Riyadh Ash-

Shalihin, dan lain-lain.50 

b. Surat kabar  

Surat kabar beredar dimana-mana, karena di samping 

harganya yang murah beritanya juga sangat up to date dan 

memuat berbagai jenis berita. Surat kabar cepat sekali 

peredarannya karena jika terlambat beritanya akan out of date. 

Dakwah melalui surat kabar cukup tepat dan cepat beredar 

melalui berbagai penjuru.51 

c. Majalah  

Majalah mempunyai fungsi yaitu menyebarkan 

informasi atau misi yang dibawa oleh penerbitnya. Majalah 

biasanya mempunyai ciri tersendiri seperti majalah yang 

difungsikan sebagai media dakwah, yaitu dengan jalan 

menyelipkan misi dakwah kedalam isinya, bagi majalah bertema 

umum. Jika majalah tersebut majalah keagamaan, maka dapat 

dimanfaatkan sebagai majalah dakwah.52 

 

2.2.2.5 Efektivitas Dakwah Konvensional 

Dakwah merupakan suatu aktivitas dalam menyampaikan pesan-pesan 

agama pada mad'u atau jamaah nya, maka dari itu dakwah harus diukur 
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keberhasilannya. Dalam penjabarannya, prinsip-prinsip komunikasi dalam 

dakwah itu adalah: dapat menumbuhkan motivasi masyarakat, menarik 

perhatian masyarakat, mengutamakan kegunaan materi dakwah, 

menyampaikan dengan gaya bahasa yang indah dan lembut, menjelaskan 

pengertian materi dakwah, mengulang-ulangi kalimat yang dianggap perlu.53 

Menurut Mubarok (dikutip dalam Faizah dan Effendi)54, dalam pengantar 

nya menjelaskan dari sudut psikologi dakwah, ada lima ciri dakwah yang 

efektif: 

1. Jika dakwah dapat memberikan pengertian kepada masyarakat (mad'u) 

tentang apa yang di dakwahkan. 

2. Jika masyarakat (mad'u) merasa terhibur oleh dakwah yang diterima 

3. Jika dakwah berhasil meningkatkan hubungan baik antara Da'i dan 

masyarakatnya. 

4. Jika dakwah berhasil memancing respons masyarakat berupa tindakan.  

Seorang Da'i yakni sebagai komunikator harus menciptakan proses 

komunikasi menjadi efektif dengan melakukan beberapa persiapan yaitu, persiapan 

fisik, materi dakwah dan mental. Da'i yang hendak berdakwah juga harus mengerti 

terlebih dahulu sifat dari mad'u nya sebagai objek dakwah yang merupakan satu 

unsur penting dalam sistem dakwah. Tujuannya yaitu agar pesan yang di sampaikan 

dapat diterima dengan baik pada sasarannya. Selain itu, seorang Da'i harus bijak 

dalam berdakwah. Maksudnya seorang Da'i tidak bisa menyamakan cara 

berdakwah antara pada remaja dan orang tua. Ini dimaksudkan agar Da'i dapat 

                                                             
53 Aminudin, A. (2018). Efektivitas Dakwah, Tinjauan Psikologi Komunikasi. Al-Munzir, 8(2), 145-156. 
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memetakan mad'u berdasarkan pada masa perkembangan manusia yaitu anak-anak, 

remaja, dewasa dan manula agar pesan mudah tersampaikan.  

Muriah menjelaskan apakah dakwah bil al-Lisan memiliki efek ceramah-

ceramah agama yang dilakukan para da'i mempunyai manfaat nyata atau hanya 

sekedar informasi verbal yang kurang memberi pengaruh terhadap obyek dakwah. 

Dakwah bil lisan akan efektif jika: 55 

1. Berkaitan dengan acara-acara ritual seperti khutbah Jum'at, khutbah Hari 

Raya. Dikatakan efektif karena ia merupakan bagian dari ibadah selasi isi 

dan sistematika menarik serta dalam rentang waktu yang sesuai. 

2. Kajian/materi yang disampaikan berupa tuntunan praktis dan disampaikan 

kepadah jamaah yang terbatas baik jumlahnya maupun luasnya ruangan. 

3. Disampaikan dalam konteks sajian terprogram secara rutin dan memakai 

kitab-kitab sebagai sumber kajian. Dikatakan efektif apabila materi dapat 

diperlajari lebih dalam oleh obyek dakwah. 

4. Disampaikan dengan sistem dialog dan bukan monolog, sehingga 

audiens/mad'u memahami materi secara tuntas dan akan lebih efektif 

apabila dilakukannya tanya jawab antara da'i dan mad'u. 

Selanjutnya, dakwah dirasa kurang efektif jika: 56 

1. Diadakan secara rutin tapi tidak terprogram, disamping oleh orang yang 

berbeda-beda sehingga sering terjadi duplikasi materi dari orang yang sama 

maupun orang yang berbeda. 
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2. Disampaikan secara insidental, seperti pada hari-hari besar Islam, meskipun 

manfaatnya juga besar terutama dari sisi syiar Islam namun serapan bagi 

mad'u kurang maksimal, terutama jika tidak berkelanjutan, maka terkesan 

mubazir. 

 

2.2.2.6 Efektivitas Dakwah Online 

Pada masa sekarang ini, media online yang kita gunakan sebagai alat 

yang memberikan kebutuhan kita, tapi sadarkah kita terhadap efek yang 

diberikan media pada kita. Dalam psikologi komunikasi ada tiga jenis efek 

(atsar) yang timbul pada diri khalayak yaitu efek kognitif, afektif dan 

behavioral. Efek kognitif yaitu aspek kemanusiaan yang berkaitan dengan akal, 

pikiran, penalaran, pengetahuan, persepsi dan pemahaman. Efek ini berkaitan 

dengan peralihan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi. Efek 

afektif berkaitan dengan keyakinan, moral, etika, perasaan, emosi, kasih sayang, 

sikap, nilai dan spirit yang secara potensial dimiliki oleh manusia sejak lahir. 

Efek ini timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau 

dibenci khalayak. Selanjutnya efek behavioral merujuk pada perilaku nyata, 

tindakan dan amal perbuatan yang dapat diamati, meliputi pola tindakan, 

kegiatan atau kebiasaan perilaku. Hal ini diwujudkan dalam melakukan amal 

saleh dan menyatu dengan lingkungan. Hal ini bersumber dari iman sebagai 

efek afektif dan ilmu pengetahuan tentang Islam sebagai efek kognitif.  57 

Internet saat ini bisa menjadi media belajar bagi segala usia. Kelebihan-

kelebihan internet yaitu kita dengan mudah mengakses berita terbaru baik berita 

dalam negeri maupun luar negeri dan dapat di akses di internet 24 jam setiap 
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hari. Selain itu, video dakwah yang di unggah juga dapat di putar berulang-

ulang. Dalam jurnal Zaini58 menurut Ma’arif internet bisa dimanfaatkan sebagai 

media komunikasi dakwah dengan alasan-alasan berikut:  

1. Mampu menembus batas ruang dan waktu dengan sekejap serta 

menggunakan biaya dan energi yang relatif terjangkau atau murah.  

2. Pengguna internet setiap tahunnya meningkat drastis dan hal ini dinilai 

berpengaruh pula pada jumlah penyerap misi dakwah melalui internet. 

3. Para pakar dan ulama yang berada di balik dakwah menggunakan internet 

bisa fokus dalam menyikapi setiap rencana dan peristiwa yang menuntut 

status hukum syar’i.  

4. Dakwah melalui internet telah menjadi salah satu primadona masyarakat 

dalam hal ini jamaah. Karena mereka bisa bebas memilih materi dakwah 

yang mereka sukai dan inginkan. Dengan demikian, pemaksaan kehendak 

melihat atau menyimak dakwah bisa dihindari.  

5. Dengan cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiah 

melalui internet bisa menjangkau segmen yang luas. Sejatinya, tak hanya 

konsep dakwah konvensional yang dapat diberikan melalui internet.  

Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh dakwah secara online, 

bukan berarti dakwah online tidak memiliki kekurangan. Dakwah online tentu 

sangat bergantung dengan koneksi internet, sehingga ketika masyarakat 

mengakses video dakwah dengan koneksi internet yang buruk serta sinyal 

yang kurang baik maka terjadi yang namanya buffering. Hal inilah yang dapat 

menghambat efektivitas pesan dakwah yang disampaikan da'I menggunakan 

media online. Dakwah online juga memiliki sifat satu arah, maksudnya adalah 
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tidak terjadinya dialog serta umpan balik antara da'I dan mad'u nya. 

Selanjutnya, kualitas gambar yang ditampilkan juga sangat berpengaruh 

terhadap apakah pesan dakwah tersampaikan dengan baik. Jika gambar pada 

video dakwah tersebut pecah dan tidak jernih, masyarakat yang menonton 

kajian kurang berkesan sehingga hal tersebut juga menjadi hambatan 

berdakwah secara online. 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis 

harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang mengaitkan antara dua atau lebih 

konsep atau variabel.59 

(Ha) : Dakwah online lebih efektif daripada dakwah konvensional di Teras 

Dakwah 

(Ho) : Dakwah online tidak lebih efektif daripada dakwah konvensional di 

Teras Dakwah. 
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