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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Kajian Teori 

1. Teori Srategi 

a. Pengertian Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” yang diartikan sebagai 

“the art of the general” atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan 

dalam peperangan. Namun akhirnya, strategi berkembang untuk semua kegiatan 

organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama
.10  

Konotasi ini berlaku selama perang yang kemudian berkembang menjadi 

manajamen ketentaraan dalam rangka mengelolah tentara bagaimana melakukan 

mobilisasi pasukan dalam jumlah yang besar, bagaimana mengkoordinasi komando 

yang jelas, dan lain sebagainya. Hal ini kelihatan jelas pada apa yang dilakukan 

oleh Jendral Collin Powell selama Perang Teluk. Bagaimana dia mengomandoi 

ribuan pasukan yang berasal dari beberapa angkatan bahkan berasal dari beberapa 

negara. 

Apabila kita translasikan definisi klasik dan tradisi ini kedalam kopotisi bisnis 

era 1990-an kita bisa mengatakan bahwa strategi adalah hal yang menetapkan arah 

kepada manajamen dalam arti orang tentang sumber daya di dalam bisnis tentang 

                                                             
10 

Maman Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 1997). 47 



10 
 

bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk 

membantu menenangkan persaingan didalam pasar. Dengan kata lain, definisi 

strategi mengandung dua komponen yaitu future intentions atau tujuan jangka 

panjang dan kompetitive advantage atau keunggulan bersaing. 

Future Intent tujuan jangka panjang diuraikan sebagai pengembangan wawasan 

jangka panjang dan menetapkan komitmen untuk mencapainya. Sumber 

keunggulan adalah pengembangan pemahaman yang dalam tentang pemilihan pasar 

dan pelanggaran atau custumer oleh perusahaan yang juga menunjukkan kepada 

cara yang baik untuk berkompetisi dengan pesaing didalam pasar. Secara sederhana 

kedua hal tersebut dinyatakan dalam sebuah definisi singkat oleh Michael Porter 

dari Harvard sebagai sebuah kombinasi akhir yang ingin dicapai perusahan dan 

bagaimana untuk mencapai tujuan akhir.
11

  

Dalam kamus ilmiah populer, strategi dapat berarti ilmu siasat perang, muslihat 

untuk mencapai sesuatu.
12 

Strategi adalah konsep dan upaya untuk mengerahkan 

potensi sumber daya kedalam rangkaian untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Strategi ini dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, karena pada dasarnya segala perbuatan atau tindakan itu tidak 

terlepas dari strategi
.13 

 

 

                                                             
11

 Ibid. 6 
12 

M. Dahlan Al Bahry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, tt). 448 
13

 Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009). 350 
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2. Pengembangan 

Pengertian pengembangan adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi 

masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan 

sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi 

warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui 

program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen 

masyarakat. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, 

persamaan, petanggung jawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling 

menguntungkan, saling timbal balik, dan pembelajaran terus menerus. Inti dari 

pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu 

mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang di perlukan dan 

memberdayakan mereka (FCDL, 2003 ; 1).
14

 

Pengembangan adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah 

sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. 

Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan 

miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk 

mengontrol sarana produksi. Mereka umumnya terdiri atas buruh, petani penggarap, 

petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, orang 

cacat, dan orang-orang yang di buat marginal karena umur, keadaan gender, ras, dan 

etnis. 

                                                             
14

 Drs. H. Asep Muhyiddin, M.Ag, Metode Pengembangan Dakwah, (Bandung : Pustaka 

Setia, 2008), hlm. 23 
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Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya menolong orang-

orang lemah yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan 

identifiasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. Pengembangan masyarakat sering kali di implementasikan dalam 

beberapa bentuk kegiatan. Pertama, program-program yang memungkinkan anggota 

masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. 

Kedua, kampanye dan aksi soaial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga 

kurang mampu dapat di penuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab 

(payne, 1995 ; 165). Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat di 

definisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap 

proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pengembangan dakwah merupakan 

salah satu prilaku yang mulia, dan dalam mengembangkan dakwah harus di dasari 

dengan usaha untuk mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian, serta 

keterampilan para elemen dakwah agar proses dakwah berjalan secara efektif dan 

efisien.
15

 

 

 

 

                                                             
15

Agus Ahmad Safei, M.Ag, Pengembangan Dakwah, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002), 

hlm. 34 
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3. Metode Dakwah 

Metode dakwah adalah cara-cara penyampaian pesan dakwah yang dilakukan 

oleh seorang Da’i. Dalam istilah komunikasi metode itu dikenal dengan saluran 

komunikasi. Banyak cara-cara yang dilakukan oleh pendakwah dalam berdakwah. 

Seorang Da’i seharusnya memilih dan menggunakan metode dakwah yang tepat 

Metode dakwah bisa dikatakan sebagai media dakwah. Media dakwah tidak 

dapat digunakan hanya dengan cara tradisional saja. Karena sekarang kita hidup di 

era digital, semuanya serba canggih dan modern. Penggunaan media-media modern 

sudah selayaknya digunakan dalam aktifitas dakwah agar dakwah diterima dengan 

baik oleh masyarakat dalam sistem sosial.  

Setelah kita bahas mengenai metode dalam dakwah sebaiknya perlu kita 

tekankan bahwa sumber dakwah juga harus sesuai dengan al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Di dalam al-Qur’an banyak sekali ayat yang membahas tentang masalah dakwah. 

Diantaranya ayat-ayat tersebut ada yang berhubungan dengan kisah para rasul dalam 

menghadapi umatnya. Begitu juga didalam sunnah rasul banyak kita temui hadist-

hadist yang berkaitan dengan dakwah. Begitu juga dalam sejarah hidup dan 

perjuangannya dan cara-cara yang beliau pakai dalam menyiarkan dakwahnya baik 

ketika beliau berjuang di Makkah maupun di Madinah. 
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 Setelah kita mengetahui sumber-sumber metode dakwah sudah sepantasnya 

kita menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas dakwah yang 

harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi.
16

    

4. Dakwah Bil - Lisan  

Dakwah Bil-Lisan yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang 

dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat, dan lain-

lain. Dapat disimpulkan bahwa dakwah Bil-Lisan adalah strategi dakwah yang 

dilakukan oleh seorang Da’i dengan menggunakan lisannya pada saat aktivitas 

dakwah melalui bicara yang biasanya dilakukan dengan ceramah, pidato, khutbah, 

dan lain lain. Dakwah jenis ini akan menjadi efektif bila disampaikan berkaitan 

dengan hari ibadah, seperti khutbah Jum’at atau khutbah hari Raya, dan dalam 

melakukan kegiatan islam seperti majlis ta’lim, kajian yang disampaikan menyangkut 

ibadah praktis, konteks sajian terprogram, disampaikan dengan metode dialog dengan 

hadirin.
17

  

Pada tahap awal kebudayaan manusia kegiatan membaca dan menulis belum 

ada. Maka dari itu, dakwah dilakukan dengan menggunakan dakwah Bil-Lisan. 

Mereka mengajarkan dan menjelaskan pada masyarakat tentang prinsip-prinsip 

kebenaran. Lalu hal-hal yang telah diajarkan tersebut diamalkan dan disampaikan 

pula pada generasi-generasi berikutnya sebagai tradisi hingga suatu ketika karena 

                                                             
16  Umar Abdurrahim SM, S.Sos.I.,M.A., Komunikasi Dakwah, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2017). 18-20 
17 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar dan Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas,1983). 29 
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suatu hal tertentu, maka prinsip-prinsip tersebut terlupakan sehingga tidak 

dilanjutkan. 

Seiring perkembangan zaman, dakwah semakin berkembang dan semakin 

beragam apalagi disertai dengan munculnya alat-alat elektronik. Namun hal tersebut 

tidak membuat dakwah Bil-Lisan berhenti karena setiap manusia pasti dikaruniai 

lisan oleh Allah SWT. Beberapa hal yang penting dalam melaksanakan dakwah Bil-

Lisan: 

a) Qaulan Ma’rufan 

Qawlan ma’rufan berarti perkataan yang baik. Allah SWT., menggunakan 

frase ini, ketika berbicara tentang kewajiban orang-orang kaya atau orang kuat 

terhadap orang-orang yang miskin atau lemah. Qawlan ma’rufan, berarti pembicaraan 

yang bermanfaat, memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, menunjukkan 

pemecahan kesulitan. Kepada orang lemah, seseorang bila tidak bisa membantu 

secara material, maka ia harus memberikan bantuan secara psikologis.
18

 Ungkapan 

Qaulan Ma’rufan jika ditelusuri lebih dalam dapat diartikan dengan ungkapan atau 

ucapan yang pantas dan baik. Pantas disni berarti sebagai kata-kata yang terhormat, 

sedangkan baik diartikan sebagai kata-kata yang sopan.
19

 Sebagaimana firman-Nya 

berikut ini : 

 

                                                             
18 Jalaluddin Rahmat, “Etika Komunikasi: Perspektif Religi” (Jakarta: Makalah Seminar 

Perpustakaan Nasional, 1996), 14-15. 
19

 Toni Hartono, Masduki, Imron Rosidi, Arwan, “Komunikasi Dakwah” (Pekanbaru : 

Yayasan Pusaka Riau, 2011), 81 
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ٗذىۗ وَ 
َ
آ أ َّ ۡػُروٞف َوَيۡغفَِرةٌ َخۡۡيٞ ّيٌِ َصَدقَٖة يَۡتَبُػ ٞل يَّ ْۡ ُ ٱ۞قَ   ٢٦٣َغِِنٌّ َحوِيٞى  ّللَّ

Artinya :  Perkataan yang baik dan pemberian maaf  lebih baik dari sedekah yang 

diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah 

Maha Kaya lagi Maha Penyantun.
20

  

Berkomunikasi yang baik sebagaimana digambarkan ayat di atas adalah 

bagaimana seseorang melakukan penolakan secara halus. Sementara maksud 

pemberian maaf disini adalah bagaimana seseorang bisa memaafkan tingkah laku 

yang kurang sopan dari si peminta. Artinya, ajaran Islam mementingkan perasaan 

orang lain supaya jangan tersinggung oleh ungkapan yang tidak ma’ruf. Etika 

tersebut tentu akan lebih penting lagi, jika dilihat dari sudut komunikasi publik yang 

jumlah mad’u-nya bersifat massal.
21

  

Sedangkan menurut pendapat lain, yaitu Muhammad Sayyid menyebutkan  

bahwa kepada setiap orang harus berlaku adil, berucap yang benar dan tepat agar 

tidak ada yang tersinggung dan merasa disakiti.
22

  

Jika seseorang tidak mampu berkomunikasi (lisan atau tulisan) secara baik 

dan pantas dengan publik, maka sebetulnya ia dinilai sebagai orang yang tidak 

mempunyai etika komunikasi dakwah. 

 

                                                             
20 Al-Qur-an, 2 (al-Baqarah): 263. 
21 Mafri Amir, Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam (Jakarta: Logos, 1999). 87 
22 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 185 
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b) Qaulan Maysuran 

Dalam komunikasi dianjurkan untuk menyajikan tulisan atau bahasa yang 

mudah dicerna. Bahasa dalam dakwah adalah bahasa yang mudah, ringkas dan tepat. 

Dalam al-Qur’an ditemukan istilah Qawlan Maysuran yang merupakan tuntutan 

komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan 

perasaan. Allah SWT. telah berfirman berikut ini : 

ا ُى  ِإَويَّ ُّ َۡ ٌَّ َع ۡيُسْٗرا  بۡتَِغآءَ ٱُتۡػرَِض ٗٗل يَّ ْۡ ۡى قَ ُّ َّ ا َفُقن ل َِ ّبَِك تَرُۡجْ   ٢٨رَۡۡحَةٖ ّيٌِ رَّ

Artinya :  Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 

Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan 

yang pantas.
23

  

Lebih lanjut dalam komunikasi dakwah dengan menggunakan Qaulan 

Maysuran dapat diartikan bahwa dalam menyampaikan pesan dakwah, Da’i harus 

menggunakan bahasa yang ringan, sederhana, pantas atau mudah diterima mad’u 

secara spontan tanpa harus melalui pikiran yang berat.
24

 Jika dilihat akar kata 

maysuran, yakni yasara, maka secara etimologis pengertiannya adalah “mudah”. Al-

Maraghiy dalam tafsirnya memberikan pengertian dengan “mudah lagi lemah 

lembut”. Sedangkan Menurut Jalaluddin Rahmat Qawlan Maysuran sebenarnya lebih 

tepat diartikan “ucapan yang menyenangkan”, lawannya adalah “ucapan yang 

                                                             
23 Al-Qur’an, 17 (al-Isra’): 28. 
24

 Toni Hartono, Masduki, Imron Rosidi, Arwan, “Komunikasi Dakwah” (Pekanbaru : 

Yayasan Pusaka Riau, 2011)79 
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menyulitkan”. Maysur  berasal dari kata yusr, yang berarti gampang, mudah, ringan. 

Bila Qawlan Maysuran berisi hal-hal yang menggembirakan. Para ahli komunikasi 

menyebutkan dua dimensi komunikasi.  

Ketika seseorang berkomunikasi, seseorang bukan hanya menyampaikan isi 

(content), tetapi juga mendefinisikan hubungan sosial (relations) di antara para pelaku 

komunikasi (pendakwah dan mad’u).
25

 Demikianlah bentuk komunikasi yang hangat 

di dalam Islam, sehingga penolakan permintaan tidak boleh menyinggung perasaan 

orang lain, suatu komunikasi yang sangat indah dalam memelihara keharmonisan 

dalam tata pergaulan umat. Meskipun komunikasi di atas lebih berkonotasi dalam 

suasana tatap muka, namun kehangatan komunikasi serta ungkapan lemah lembut, 

mudah dimengerti juga berlaku juga pada dimensi yang lain.  

c) Qaulan Sadidan 

Qaulan Sadidan dapat berarti pembicaraan yang benar, jujur, tidak bohong, 

dan perkataan yang lurus.
26

 Kebenaran fakta dalam informasi yang disampaikan 

kepada publik, juga terkandung dalam tuntunan lafal Qawlan Sadidan.
27

 Istilah ini 

disebut 2 kali dalam al-Qur’an. Pertama, dalam surat al-Nisa’ ayat 9 : 

 

 

                                                             
25 Jalaluddin Rahmat, “Etika Komunikasi: Perspektif Religi”. 17 
26 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 187 
27 Ibid. 18 
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ٌَ ٱ َوۡۡلَۡخَش  ِي ْاْ  َّلَّ ِّۡى فَۡوَيتَُّق ْاْ َغوَۡي ِّۡى ُذّرِيَّٗة ِضَعًَٰفا َخافُ ٌۡ َخۡوفِ ْاْ ِي ْۡ تََرُك َ ل

َ ٱ ٗٗل َسِديًدا  ّللَّ ْۡ ْاْ قَ ُ   ٩َوۡۡلَُقْل

Artinya :  Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar.
28

  

Kedua, dalam surat al-Ahzab ayat 70-71 berikut ini : 

ا َّ يُّ
َ
أ ٌَ ٱ َيَٰٓ ِي ْ  َّلَّ ْا َُ ْ ٱَءاَي ْا ُق َ ٱ تَّ ٗٗل َسِديٗدا  ّللَّ ْۡ ْ قَ ْا ُ هَُكۡى  يُۡصوِحۡ  ٧٠َوقُْل

ۡغَمَٰوَُكۡى َوَيۡغفِۡر هَُكۡى ُذٍَُْبُكۡىۗ َوَيٌ يُِطِع 
َ
َ ٱأ َقۡد فَاَز فَ  ۥَورَُسَْلُ  ّللَّ

ا  ًً ًزا َغِظي ْۡ   ٧١فَ

Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu 

amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan 

barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah 

mendapat kemenangan yang besar.
29

 

                                                             
28 Al-Qur-an, 4 (al-Nisa’): 9. 
29 Al-Qur-an, 33 (al-Ah{zab): 70-71. 
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Pada kedua ayat tersebut, perintah berkata benar terdapat setelah perintah 

bertaqwa kepada Allah. Inilah sifat-sifat orang yang taqwa menjadi prasarat untuk 

mampu berbicara yang benar. Karena itu, prinsip berkata benar atau komunikasi yang 

betul merupakan prasyarat untuk menyejahterakan generasi mendatang. Kemudian 

dalam surat al-Ahzab ayat 70-71(setelah qawlan sadidan), Allah menjanjikan akan 

memperbaiki amalan-amalan kamu. Hal ini berarti kemampuan berkata benar 

menjadi prasyarat untuk menghasilkan karya yang berkualitas.
30

 Maksudnya, tanpa 

kemampuan komunikasi yang benar, maka akan sulit melahirkan hasil karya yang 

berkualitas. Kemudian sifat taqwa dan prinsip berkata benar juga akan mengantarkan 

orang kepada pengampunan dosa-dosanya dan kesuksesan yang besar.  

Al-Qur’an mengajarkan bahwa salah satu strategi memperbaiki masyarakat 

dengan membereskan bahasa yang kita pergunakan. Bahasa harus kita pergunakan 

untuk mengungkapkan realitas, bukan untuk menyembunyikan.
31

 

d) Qaulan Layina 

Qaulan layina adalah pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang 

enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati. Dalam tafsir 

Ibnu Katsir disebutkan, yang dimaksud layina ialah kata-kata sindiran, bukan dengan 

kata-kata terus terang atau lugas, apalagi kasar. Seperti firman Allah SWT dalam 

surah Thaha ayat 44 : 

                                                             
30 Mafri Amir, Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam. 80 
31

 Toni Hartono, Masduki, Imron Rosidi, Arwan, “Komunikasi Dakwah” (Pekanbaru : 

Yayasan Pusaka Riau, 2011), 66 
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ُُ  ۥَلُ  َفُقَْٗل  ا هََّػوَّ َٗ ِ ّ
ٗٗل ۡلَّ ْۡ ۡو ََيََۡشَٰ  ۥقَ

َ
ُر أ   ٤٤َيَتَذلَّ

Artinya : Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 

lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. 

Ayat diatas adalah perintah Allah SWT kepada Nabi Musa dan Harun agar 

berbicara lemah lembut, tidak kasar, kepada Fir’aun. Dengan Qaulan Layina hati 

komunikan ( orang-orang yang diajak berkomunikasi ) akan merasa tersentuh dan 

jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi kita yang disampaikan. 

Nabi Muhammad Saw mencontohkan kepada kita bahwa beliau selalu berkata 

lemah lembut kepada siapapun, baik kepada keluarganya, kepada kaum muslimin 

yang telah mengikuti Nabi, maupun kepada manusia yang belum beriman. Sikap 

lemah lembut ini beliau lakukan terutama apabila beliau dalam menghadapi orang-

orang yang tingkat budayanya masih rendah.
32

 

Jika dilihat dari konteks mad’u yang dihadapi, pengguna Qaulan Layyina lebih 

mengarah kepada yang penguasa. Dalam tataran ini, seorang Da’i dalam 

menyampaikan pesan dakwahnya kepada seorang penguasa adalah dengan perkataan 

yang lemah lembut tanpa ada konfrontasi. Walaupun penguasa tersebut zalim dan 

durhaka.
33

 

 

                                                             
32 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 180 
33

 Toni Hartono, Masduki, Imron Rosidi, Arwan, “Komunikasi Dakwah” (Pekanbaru : 

Yayasan Pusaka Riau, 2011), 76-77 
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e) Qaulan Baligha 

Kata baligh berarti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. Qaulan Baligha 

artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah 

dimengerti, langsung kepokok permasalahan, dan tidak berbelit-belit. Agar 

komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah 

disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang 

dimengerti oleh mereka. 

Komunikasi yang efektif dalam dakwah, menurut Ahmad Mubarok apabila 

dilihat dari sudut psikologi dakwah maka memiliki lima ciri yaitu : 

1) Jika dakwah dapat memberikan pengertian kepada masyarakat tentang apa 

yang didakwahkan. 

2) Jika masyarakat merasa terhibur oleh dakwah yang diterima. 

3) Jika dakwah berhasil mengubah perilaku masyarakat ke yang lebih baik. 

4) Jika dakwah dapat meningkatkan hubungan baik antara Da’i dan 

masyarakat. 

5) Jika dakwah dapat memancing respon masyarakat berupa tindakan.
34

 

“Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal ( intelektualitas ) 

mereka” ( H. R. Muslim ). 
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Firman Allah SWT Surah Ibrahim ayat 4 : 

 ٓ ْۡيُِِ  َوَيا ََا ِيٌ رَُّسٍْل إِٗلَّ بِوَِساِن قَ رَۡسۡو
َ
ۡىۖۡ َفُيِضنُّ  ۦأ ُّ َ َ ل ُ ٱِۡلُبَّّيِ َيٌ  ّللَّ

 َْ ُِ ُۚ َو ِدي َيٌ يََشآُء ّۡ   ٤ ۡۡلَِميىُ ٱ ۡهَػزِيزُ ٱيََشآُء َوَي

Artinya : Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, malainkan dengan bahasa 

kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada 

mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi 

petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha 

Kuasa lagi Maha Bijaksana. 

Melihat pemaparan Hadist dan Qur’an diatas maka gaya bicara dan pilihan 

kata dalam berkomunikasi dengan orang awam tentu harus dibedakan saat 

berkomunikasi dengan kalangan cendekiawan. Berbicara didepan anak TK tentu 

harus tidak sama dengan saat berbicara didepan mahasiswa. Dalam konteks 

akademis, saat berkomunikasi dimedia massa, gunakanlah bahasa jurnalistik sebagai 

bahasa komunikasi massa ( language of mass comunication ). 

Al-Qur’an memerintahkan kita berbicara yang efektif. Semua perintah 

jatuhnya wajib, selama tidak ada keterangan lain yang memperingan. Begitu bunyi 

kaidah yang dirumuskan Ushul Fiqh. Dari sisi yang lain, al-Qur’an melarang kita 

melakukan komunikasi yang tidak efektif. Keterangan lain memperkukuh kesimpulan 

ini. Nabi Muhammad Saw berkata : Katakanlah dengan baik. Bila tidak mampu maka 
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diamlah. Rasullullah memberi contoh dengan khutbah-khutbahnya. Umumnya 

khutbah Rasullullah pendek tapi dengan kata-kata yang padat maknanya. 
35

 

f) Qaulan Karima  

Qaulan Karima dapat diartikan sebagai “perkataan yang mulia”. Jika dikaji 

lebih jauh, komunikasi dakwah dengan menggunakan Qaulan Karima lebih ke 

sasaran dengan tingkatan umurnya lebih tua. Sehingga pendekatan yang digunakan 

lebih pada pendekatan yang sifatnya pada sesuatu yang santun, lembut, dengan 

tindakan dan sopan santun yang di utamakan. Dalam artian, memberikan 

penghormatan dan tidak menggurui dan retorika yang berapi-api.
36

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat 

posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah 

dilakukan. Penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian ini adalah Jurnal yang 

berjudul “Pengembangan Strategi Dakwah Melalui Media Internet ( Peluang dan 

Tantangan )” karya Murniaty Sirajuddin.  

Tertulis dalam jurnal Murniaty Sirajuddin bahwa semakin berkembangnya 

zaman maka mengembangkan dakwah perlu strategi yang modern seperti berdakwah 

menggunakan media Internet. Oleh karena itu penulis yang bernama Murniaty 

                                                             
35 Toni Hartono, Masduki, Imron Rosidi, Arwan, “Komunikasi Dakwah” (Pekanbaru : 

Yayasan Pusaka Riau, 2011), 69 
36 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 176 
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Sirajuddin tertarik untuk meneliti pengembangan strategi dakwah melalui media 

internet. 
37

 

Kedua. “Strategi Pengembangan Masjid Bagi Generasi Muda” ditulis oleh 

Abdul Basit. Menurutnya jumlah generasi muda yang begitu besar bisa berarti 

keuntungan sekaligus kerugian bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun. Ia 

bisa menjadi keuntungan apabila bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk 

kepentingan pembangunan, akan tetapi sebaliknya akan menjadi kerugian apabila 

mereka menjadi beban bagi masyarakat lainnya, maka perlu generasi muda sekarang 

dibina dengan baik salah satunya membentuk remaja mesjid agar generasi muda tidak 

menjadi rusak, oleh sebab itu Abdul Basit sangat tertarik untuk meneliti 

pengembangan mesjid bagi generasi muda.
38

 

Berbeda dengan penelitian ini, yaitu fokus terhadap strategi yang dilakukan 

oleh Bimas Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengembangkan 

dakwah Bil-Lisan. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka berfikir merupakan uraian tentang teori yang 

digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan 

penelitian. Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau 

                                                             
37

 Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 1, Nomor 1 Desember 

2014: 1-97 
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beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Di dalam kerangka 

berpikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam 

kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta 

menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian.  

Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam 

berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu : pertama, 

Dedukasi, proses berfikir yang menggunakan premis - premis umum bergerak 

menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses yang 

menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke 

umum.
39
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Adapun kerangka fikir dalam penelitian ini berdasarkan indikator – indikator 

Strategi Bimas Kementerian Kabupaten Indragiri hulu adalah sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Fikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI DAKWAH BIL - LISAN 

BIMAS KEMENTERIAN AGAMA 

Qaulan Ma’rufan 

 

Qaulan Maysuran Qaulan Sadidan 

1) Bahasa yang 

tidak 

menyinggung 

atau 

menyakitkan 

perasaan 

2) Perkataan yang 

bermakna 

3) Ucapan yang 

menimbulkan 

ke maslahatan 

1) Bahasa mudah 

dicerna 

2) Bahasa ringkas 

dan tepat 

3) Bahasa yang 

dapat dimengerti 

oleh komunikan 

1) Perkataan 

yang benar 

2) Informasi 

sesuai fakta 

3) Tata bahasa 

yang tepat 

Qaulan Layina 

1) Bahasa 

yang sopan 
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Qaulan Baligha 

1) Bahasa yang 

efektif 

2) Bahasa yang 

fasih 

3) Bahasa yang 

tidak berbelit 

– belit 

4) Bahasa yang 

jelas 

maknanya 

Qaulan Karima 

1) Perkataan 

yang mulia. 
2) Perkataan 
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santun 


