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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui Persepsi Jama`ah Jum`at Terhadap Materi Khutbah 

Da`i Majelis Dakwah Islamiyah di Kelurahan Simpang Baru  Kecamatan 

Tampan  Kota Pekanbaru, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang 

berkaitan dengan tema penelitian yaitu: 

a. Konsep Persepsi 

Persepsi merupakan suatu penilaian yang di dahului oleh 

pengindraan. Pengindraan merupakan suatu proses di terimanya stmulus 

oleh individu melalui penerima yaitu alat indra. Namun proses tersebut 

tidak berhenti di situ saja, pada umumnya stimulus tersebut di teruskan 

oleh syaraf ke otak sebagai susunan syaraf, dan proses selanjutnya 

merupakan proses persepsi, karena itu proses persepsi tidak dapat lepas 

dari proses pengindraan merupakan proses yang mendahului terjadinya 

persepsi. 

Proses pengindraan terjadi di setiap saat, yaitu pada waktu individu 

menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indra.
8
  Karena itu 

persepsi banyak di pengaruhi oleh perhatian, di samping itu persepsi juga 

di pengaruhi oleh kesadaran, suka atau tidak suka, senang atau tidak 

senang terhadap obyek akan meninggalkan gambar dalam pembentukan 

persepsi.
9
 Menurut Slameto persepsi adalah proses yang menyangkut 

                                                             
8
. Bimo Walgito, Pisikologi Sosoal,  (Yogyakarta: Andi, 2003), 53. 
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masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia melalui perspesi 

manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. 

Hubungan ini dilakukan lewat indranya, yaitu indra penglihatan, 

pendengaran, peraba, perasan dan pencium.
10

 Menurut Gregorec, persepsi 

yang di miliki setiap pikiran/pribadi ada dua macm, pertama persepsi 

konkret (the senses) nyata. Dan yang kedua persepsi abstrak (reason dan 

intuition) kasat mata.
11

 

Menurut Azhari mengungkapkan dalam arti sempit adalah 

penglihatan atau bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Dalam arti 

luas adalah pandangan seseorang bagaimana ia mengartikan dan menilai 

sesuatu.
12

 Menurut Shaleh, persepsi sebagai proses yang mengabungkan 

dan mengorganisasikan data-data indra kita (pengindraan) untuk di 

kembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari sekeliling 

kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.
13

 Robins juga berpendapat 

bahwa “persepsi” sebagai suatu proses cara masing-masing  individu 

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indra mereka agar memberi 

makna kepada lingkungan mereka. 

Menurut Jalaluddin Rahmat, berpendapat bahwa persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, atau hubungan-hubungn yang di peroleh 

dengan menyimpulkan informasi dan pesan. Secara singkat persepsi 

adalah memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory stimuly). 
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Persepsi adalah seseoang tentang suatau benda tertentu, yang 

memiliki nilai yang lebih objektif dibanding jika kita bertanya tentang 

sikap seseorang terhadap partai politik tertentu,  akan tetapi persepsi 

seseorang pun dapat keliru manakala individu mengalami ilusi, di mana ia 

mengalami gangguan pengamatan yang tidak sesuai dengan pengindraan 

sehingga ketika mekanisme normal di aktifkan tidak mampu menangakap 

stimuli sebenarnya secara akurat.
14

 Menurut Abdul Rahman Shaleh-

Muhbib Abdul Wahab, persepsi biasanya di gunakan untuk menggkapkan 

tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun seseatu kejadian yang 

di alami. Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap 

sebagai sebuah pengaruh atupun sebuah kesan atupun benda yang semata-

mata menggunakan pengamatan pengindraan. Persepsi di defenisikan 

sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data 

indra kita (pengindraan) untuk di kembamgkan sedemikian rupa sehingga 

kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita 

sendiri. Difinisilain dapat menyebutkan persepsi adalah kemampuan 

membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap 

satu opjek rangsang. Dalam proses pengelompokan dan membedakan ini 

persepsi melibatkan proses intrprestasi berdasarkan pengalaman terhadap 

suatu pristiwa atau opjek.
15

 

Menurut Alex Sobur apasih persepsi itu? Persepsi dalam arti 

sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, 

sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian yaitu 
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15
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bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.
16

 Menurut 

Devito persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan bayaknya 

stimulus yang memengaruhi indra kita. 

Persepsi menurut al-Qur`an Allah Swt. telah menentukan dan 

hewan memiliki berbagai kemampuan dan tugas-tugas yang penting untuk 

hidup dalam kelestariaanya. Allah Swt, juga membekali manusia dan 

hewan, selain dengan motivasi dan emosi juga dengan alat-alat yang 

membuat keduanya dapat memersepsi dunia ekstrnal serta peristiwa-

peristiwa yang terjadi di sekitarnya, demikan pula dengan alat-alat itu 

manusia dapat memersepsi dunia intrnal serta perubahan yang terjadi di 

sekitarnya. Persepsi merupakan fungsi yang penting dalam kehidupan. 

Dengan persepsi makhluk hidup dapat mengetahuhi sesuatu yang akan 

menganggunya sehingga iapun dapat menjauhinya, juga dapat mengetahui 

sesuatu yang bermamfaat sehingga iapun dapat mengupayakan. oleh 

semua manusia terhadap dunia ekstrnal akan sempurna dengan alat-alat 

indra yang tampak, yaitu pendengar, penglihat, pencium, perasa dan indra 

peraba, selain itu persepsi kita tentang gangguan keseimbangan organik 

dan kimiyawi, seperti lapar dan haus yang terjadi pada tubuh kita juga 

akan sempurna melalui perasaan intrnal. persepsi merupakan fungsi yang 

di miliki oleh semua manusia dan hewan. akan tetapi Allah Swt. akan 

mengkhususkan sebuah fungsi persepsi penting lainnya yang membuat 

manusia berbeda dengan hewan, yaitu: akal, dengan akal manusia dapat 

melampaui segala sesuatu yang dapat dipersepsikan. manusia dapat 
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memikirkan pengertian-pengartian yang abstrak, Misalnya tentang 

kebaikan dan keburukan, keutamaan dan kehinaan, serta kebenaran dan 

kebatilan. dengan akal manusia dapat mengambil konklusi dengan 

perinsip-perinsip umum dari observasi dan eksprimen. dengan akal, 

misalnya manusia dapat mengambil kesimpulan atas keberadaan khalik 

dan kekuasaan-Nya dalam ciptaan-ciptaan yang terdapat pada alam dan 

segala isi-Nya serta pada diri manusia itu sendiri. haya saja, kemampuan 

akal manusia dalam persepsi dan pengetahuan itu terbatas, selain itu 

pemikiran manusia bisa juga salah. Kadang-kadang terjadi kondisi-kondisi 

tertntu yang meghalagi manusia dari pemikiran yang benar. Dengan begitu 

manusia akan membutuhkan orang yang akan membimbing, mengarahkan, 

dan mengajarkannya. oleh karena itu Allah mengutus nabi dan rasul 

kepada manusia serta menurunkan kitab suci al-Qur`an untuk 

membimbing manusia pada hal-hal kebaikan dan kemashalatan bagi 

mereka.
17

 

Indikator persepsi  

Didalam proses persepsi individu di tuntut untuk memberikan 

penilayan terhadap suatu obyek yang dapat bersifat positif dan nigatif, 

senag atau tidak senag dan sebagainya. Dengan adanya persepsi maka 

akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan  yang stabil untuk 

berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang tertentu pula. 

Menurut  Walgoto indikator  persepsi ada tiga macam  yitu: 
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1. Penyerapan terhadap rangsangan atau opjek dari luar individu. 

Rangsang atau opjek tersebut diserap  atau diterima oleh panca indra, 

baik penglihatan,  pendengan, peraba pencium, dan pencecap secara 

sendiri-sendiri mapun bersama-sam. dari hasil penerapan atau 

penerima oleh alat-alat indra tersebut akan mendapatkan gambaran,  

tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat berupa 

tunggal maupun jamak, tergantung persepsi yang di amatai. di dalam 

otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan baik yang lama 

maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambarn tersebut 

tergantung jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indra dan waktu, 

baru saja atau sudah lama. 

2. Pengertian atau pemahaman yaitu: setelah terjadi  gambaran-gambaran 

atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut di organisir, 

di golog-gologkan (diklasifikasikan), di bandingkan, diintrpristasi, 

sehingga terbentuk pengertian. Proses terjadinya pengertian dan 

pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pegretian yang terbentuk 

tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah di miliki 

individu sebelumnya disebut (aspirasi). 

3. Penilayan atau evaluasi yaitu: setelah terbentuk pengertian atau 

pemahaman, terjadilah penilayan dari individu-individu 

membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru di perolh 

tersebut degan kriteri dan norma yang di miliki individu secara 

subjektif. Oleh karena itu persepsi bersifat individual. 
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Berdasarkan defenisi di atas dapat di simpulkan bahawa indikator 

persepsi ada tiga, yaitu: menyerap atau menagkap rangsag atau objek di 

luar individu degan mengamati melalui panca indra, mengerti dan 

memahami  objek yang telah diserap sebelumnya dan meninggalkan kesan 

di dalam otak individu, dan menilai dari keseluruhan objek dengan 

membandingkan wawasan dan pengalaman yang di yakini oleh individu. 

Secara garis besar indikator persepsi meliputi pengamatan, pemhaman, 

dan penilayan.
18

 

b. Jama`ah 

Jama`ah adalah kumpulan manusia, dua orang atau lebih  dan itu 

namanya jama`ah, jama`ah menurut istilah syar`i di mitlakkan untuk 

sejumlah orang.
19

 

c. Materi Dakwah ( Maudhu`al-Dakwah) 

Materi atau peusan dakwah adalah pesan-pesan yang merupakan 

ajaran islam atau segala sesuatu yang harus di sampaikan subjek kepada 

objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam 

Kitabulah dan Sunah Rasulullah. Pesan dakwah  berisi semua bahan atau 

mata pelajaran yang berisi tentang pelajaran agama yang akan 

disampaikan oleh da`i kepada mad`u dalam suatu aktivitas dakwah agar 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Secara umum, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat 

maslah pokok: 
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1. Masalah Akidah 

Maslah poko yang menjadi materi dakwah adalah Akidah 

Islamiah. Akidah dan keimanan menjadi materi utama dalam dakwah. 

Karena aspek iman dan akidah merupakan komponen utama yang akan 

membentuk moralitas atau akhlak ummat. 

Iman merupakn esensi dalam ajaran islam. iman juga erat 

kaitannya antra akal dan wahyu. Bahkan dalam Al-Qur`an, iman 

disebutkan dengan berbagai variansinya sebanyak 244 kali. 

2. Maslah Syariat 

Hukum atau syarat sering disebut sebagi cermin peradaban 

dalam penegrtian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, 

peradaban mencerminkan diri darihukum-hukumnya. Pelaksanaan 

syariat merupakan sumber yang melahirkan peradaban Islam, yang 

melestarikan dan melindunginya dalam sejarah. Syariat akan akan 

selalu menjadi kekuatan peradaban dikalangan umat musliam. 

3. Masalah Muammalah  

Islam merupakan agama yang menekankan urusan muammalah 

lebih besar prosinya daripada urusan ibadah. Ibadah muammalah 

dipahami sebagi ibadah yang mencakup hubungan dengan sesama 

makluk dalam rangka mengapdi kepada Allah Swt. Islam lebih banyak 

memerhatikan aspek kehidupan sosial daripada kehidupan ritual. 

4. Masalah Akhlak  

Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak 

dari khuluqun yang bearti budi pekerti, perangai dan tingkahlaku. 
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Menurut Al-Farab, ilmu akhlak adalah pembahasan tentang keutaman-

keutaman yang dapat menyampaikan manusia kepada tujuan hidup 

yang tertinggi, yaitu kebahagiaan. Oleh karena itu, berdasarkan 

pengertian tersebut, akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi 

kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi kondisi 

jiwanya.
20

 

a. Aqidah, menyebarkan dan menamakn pengrtian akidah islmiyyah 

berpangkal dari rukun iman yang prinsipil dan segala perinciannya. 

b. Akhlak, menerangkan mengenai aklak mahmudah dan 

akhlakmazmumah dengan segala dasar, hasil dan akibatny, diikuti 

oleh contoh-contoh yang telah pernah berlaku dalam sejarah. 

c. Ahkam, menjelaskan aneka hukum meliputi sosial-sosial: ibadah, 

al-ahwalal-syahsiyah, muamalat yang wajib di amalkan oleh setiap 

muslim. 

d. Ukhuwah, menggambarkan persaudaraan yang dikehendaki oleh 

Islam antara penganutnya sendiri, serta siakap memeluk Islam 

terhadap pemeluk agama lain. 

e. Pendidikan, melukiskan sistem pendidikan model Islam yang telah 

dipraktekkan oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam di masa sekarang. 

f. Sosial, menbemukakan solidaritas menurut tuntunan agama Islam, 

tolong-menolong, kerukunan hidup sesuai dengan ajaran Al-Qur`an 

dan Hadits. 
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g. Kebudayaan, mengembangkan perilaku kebudayaan yang tidak 

bertentangan dengan norma-norma agama,mengingat pertumbuhan 

kebudayaan dengan sifat asimilasi dan akulturasis sesuai dengan 

ruang dan waktu. 

h. Kemasyarakatan, menguraikan konstruksi masyarakat yang berisi 

ajaran Islam, dengan tujuan keadilan dan kemakmuran bersama. 

i. Amar ma`ruf, mengajak manusia berbuat baik guna memproleh 

sa`adah fi ad-darain (kebahagiaan dunia dan akhirat). 

j. Nahi mungkar, melarang manusia dari berbuat jahat agar terhindar 

dari mala petaka yang akan menimpa manusia di dunia dan akhirat. 

Sementari itu Menurut Dr.Quraish Shihab, dalam buku Ilmu 

Dkwah yang di tulis Samsul Munir Amin, mengatakan bahwa pokok-

pokok materi dakwah itu tecermin dalam tiga hal, yaitu: 

1) Memaparkan ide-ide agama sehingga dapat mengembangkan 

gairah generasi muda untuk mengetahui hakikanya melalui 

partisipasi positif mereka. 

2) Sumbangan agama ditujukan kepada masyarakat luas yang sedang 

membangun, khususnya di bidang sosial, ekonimi dan budaya. 

3) Studi tentang pokok-pokok agama yang menjadikan landasan 

bersamademi mewujidkan kerjasama antara agama tampa 

mengabikan identitas masing-masing.
21
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d. Dakwah Bil-Lisan 

Dakwah bil lisan adalah  menyampaikan pesan dakwah melalui 

lisan yaitu berupa ceramah atau komunikasi antara da`i dan mad`u dakwah 

ini yang sering di lakukanatau di gunakan oleh masyarakat saat-saat 

pengajian dan perigantan dan hari tertentu karna menurut mereka metode 

dakwah ini yang efesien.
22

pada saat aktivitas dakwah di depan khalayak. 

kajian yang disampaikan menyangkut ibadah praktis, konteks sajian 

terprogram, disampaikan dengan metode dialog dengan hadirin. Pada 

tahap awal kebudayaan manusia kegiatan membaca dan menulis belum 

ada. Maka dari itu, dakwah dilakukan dengan metode dakwah bil lisan. 

Dakwah bil liasn ini adalah suatu teknik atau cara atau metode dakwah 

yang banyak di warnai karakteristik bicara seorang da`i, dengan 

perkembangan zaman dan alat-alat elektronik, maka akan mudah untuk 

menyamapikan dakwah. Ada beberapahal yang termasuk dakwah bil lisan 

yaitu:  

1. Qawlan 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, 
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maka ia harus memberikan bantuan secara psikologis.
23

 Allah SWT. 

berfirman, qawlan ma’rufan dan pemberian maaf lebih baik dari pada 

sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. 

Sebagaimana firman-Nya berikut ini :  

                           

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.”
24

(QS .al-Baqarah:263). 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang melakukan penolakan 

secara halus. Sementara maksud pemberian maaf di sini 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.
25

Jika seseorang tidak mampu 

berkomunikasi (lisan atau tulisan) secara baik dan pantas dengan puclik, 

maka sebetulnya ia dinilai sebagai orang yang tidak mempunyai etika 

komunikasi dakwah. 

2. Qawlan Kariman 

Ungkapan qawlan kariman dalam al-Qur’an tersebut dalam Surat 

Al-Isra’ ayat 23 berikut ini: 

                                                             
23

. Jalaluddin Rahmat, “Etika Komunikasi: Perspektif Religi” (Jakarta: Makalah Seminar 
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Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di 

antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah 

kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia.
26

(QS-Isra` :23). 

 

Dalam ayat di atas, Allah mengingatkan pentingnya ajaran tauhid 

atau meng-Esakan Allah agar manusia tidak terjerumus kepada 

kemusyrikan. Ajaran tauhid adalah dasar pertama dan utama dalam aqidah 

Islamiyah. Kemudian, sebagai anak diperintahkan untuk berbakti kepada 

orang tua. Perintah itu ditempatkan setelah perintah tauhid, karena 

sedekian pentingnya aspek berbakti dan berbudi luhur kepada orang tua. 

Salah satu pengabdian itu adalah dengan menghindari perkataan kasar. 

Selaku anak seharusnya berkomunikasi secara mulia dan penuh hormat. 

Inilah tuntunan komunikasi dalam Islam pada manusia yang posisinya 

lebih rendah kepada orang lain yang posisinya lebih tinggi, apalagi orang 

tua sendiri yang sangat besar jasanya dalam mendidik dan membesarkan 

anak-anaknya. “Qawlan kariman, menyiratkan satu prinsip utama dalam 

komunikasi dakwah: penghormatan. Komunikasi dalam dakwah, harus 

memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat.
27

 

                                                             
26

. AL-Qura`n (surah al isra)`:23 
27

. ibid, 88. 



 22 

Prinsip ini sejalan dengan dengan komunikasi humanistis dari Carl 

Rogers dan erich Fromm, atau komunikasi dialogis dari Martin Buber.
28

 

Orang lain dinilai dari harga dan integritasnya sebagai manusia. Mitra 

dalam dialog diakui sebagai pribadi. hak orang lain diakui akan 

individualitas dan pandangan pribadinya, tanpa harus menyetujui perilaku 

atau pandangan mereka. 

3. Qawlan 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 merupakantuntutan komunikasi dengan mempergunakan 

bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan. Allah SWT. telah 

berfirman berikut ini. 

                             

artinya:“Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat 

dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada 

mereka ucapan yang pantas.
29

(QS-Isr` : 28) 

 

Jika dilihat akar kata maysuran, yakni yasara, maka secara 

etimologis pengertiannya adalah “mudah”
30

 Al-Maraghiy dalam tafsirnya 

memberikan pengertian dengan “mudah lagi lemah lembut”.
31

 Sedangkan 

Menurut Jalaluddin Rahmat qawlan maysuran sebenarnya lebih tepat 
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diartikan “ucapan yang menyenangkan”, lawannya adalah “ucapan yang 

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).
32

 

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. 

4. Qawlan Balighan 

Qawlan balighan, merupakan ungkapan yang memiliki arti 

perkataan yang mengena. Allah SWT. berfirman: 

                       

         

Artinya:  “Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa 

yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari 

mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada 

mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.” 
33

(QS-

Annisa` :63). 
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Yang dimaksudkan ayat di atas adalah perilaku orang munafik 

ketika diajak untuk  mematuhi hukum-hukum Allah, mereka menghalangi 

orang lain untuk patuh. Kalau mereka mendapat musibah atau kecelakaan 

karena perbuatan mereka sendiri, mereka datang mohon perlindungan atau 

bantuan. Orang-orang seperti inilah yang perlu dihindari, diberi pelajaran, 

di beri penjelasan dengan cara berbekas atau ungkapan yang 

mengesankan. Karena qawlan balighan diperlukan untuk menghadapi 

orang-orang Islam yang bersifat munafik. Karena orang munafik lebih 

berbahaya dibandingkan dengan orang nonislam, karena ia menggunting 

dalam lipatan
34

 

Qawlan balighan dapat diterjemahkan ke dalam komunikasi yang 

efektif. Asal balighan adalah balagha yang artinya sampai atau fasih. Jadi 

orang munafik tersebut diperlukan komunikasi efektif yang bisa 

menggugah jiwanya, bahasa yang dipakai adalah bahasa yang 

mengesankan atau bahasa yang membekas dihatinya. Sebab dihatinya 

banyak dusta, khianat, ingkar janji. Kalau hatinya tidak .tersentuh, maka 

sulit untuk menundukkannya. Karena itu qawlan balighan adalah gaya 

komunikasi yang harus menyentuh ke sasaran itu. 

Pengertian qawlan balighan ada dua. Pertama, qawlan balighan 

terjadi bila komunikator menyesuaikan pembicaraannya dengan sifat-sifat 

khalayak yang dihadapinya. Pada zaman modern ahli komunikasi 

berbicara tentang frame of reference dan field of experience. Komunikator 

baru efektif bila menyesuaikan pesannya dengan kerangka rujukan dengan 

                                                             
34

. Mafri Amir, Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam, (tt.: tp., tth.), 92. 



 25 

medan khalayaknya. Kedua, qawlan balighan terjadi bila komunikator 

menyentuh khalayaknya pada hati dan otaknya sekaligus. Al-Qur’an 

mengatakan. 

                       

      

Artinya:  “Tidak Kami utus seorang Rasul kecuali ia harus menjelaskan 

dengan bahasa kaumnya”.
35

 

 

Dengan demikian bahwa kewajaran dalam komunikasi adalah jika 

bahasa yang dipakai disesuaikan dengan pembaca, pendengar, pemirsa, 

sehingga berhasil merubah tingkah laku khalayak termasuk orang 

munafik. 

5. Qawlan Layyinan 

Qawlan layyinan secara harfiyah berarti komunikasi yang lemah 

lembut. Sebagaimana Firman Allah berikut ini: 

                   

Artinya:  “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata 

yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut".
36

( 

QS-Taha: 44) 

 

Perkataan lembut tersebut adalah perintah Allah kepada Nabi Musa 

dan Nabi Harun, ketika berdakwah kepada Fir’aun untuk menyampaikan 

ayat-ayat Allah, karena ia menjalankan kekuasaan melampaui batas. Nabi 

Musa dan Nabi Harun sedikit khawatir untuk menemui Fir’aun yang galak 

dan kejam. Tetapi Allah memberikan jaminan “Janganlah kamu berdua 
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khawatir karena sesungguhnya Aku bersamamu berdua. Aku mendengar 

dan melihat. Karena ada jaminan Allah, Nabi Musa dan Nabi Harun pergi 

mendakwahi Fir’aun.
37

 

Allah sebetulnya bisa memerintahkan kepada Rasul-rasulnya untuk 

berkata yang instruktif dan keras, tetapi itu bukan cara terbaik dalam 

mencapai hasil komunikasi terhadap seseorang, apalagi terhadap orang 

yang berkuasa. Allah memerintahkan agar Nabi Musa dan Nabi Harun 

agar berdialog dengan Fir’aun secara lemah lembut. Inilah komunikasi 

yang efektif yang diajarkan oleh Islam. Berkomunikasi harus dilakukan 

dengan lemah lembut tanpa emosi apalagi mencaci-maki terhadap orang 

yang ingin dibawa ke jalan yang benar. Karena dengan cara seperti ini bisa 

lebih cepat difahami dan diyakini oleh lawan dialog. Kepada penguasa 

saja diperintahkan untuk berkomunikasi dengan lemah lembut, apalagi 

terhadap orang yang lemah. 

6. Qawlan Sadidan 

Kebenaran fakta dalam informasi yang disampaikan kepada publik, 

juga terkandung dalam tuntunan lafal qawlan sadidan. Istilah ini disebut 2 

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

                       

        

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 
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hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”
38

(QS-

Annis` : 9). 

 

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

                     

                          

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.”
39

(QS-

Al-Ahzab :70-71). 

 

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.
40

 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. 
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Dakwah bil-lisan dapat dilakukan dengan banyakhal, bahkan dari hal 

kecil seperti mengucap salam, membaca basmalah dan lainnya. Sebenarnya 

dakwah bil-lisan itu mudah dengan demikian diharapkan para ummat muslim 

dapat mengaplikasikan dakwah bil-lisan sebagi bagian dari kebiasaannya 

dalam kehidupan sehari-hari dan lebih senang untuk berdakwah kepada semua 

orang. 
41

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk 

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

pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan 

penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “Persepsi Jama`ah Jum`at Raya 

Lailatul Qadar Terhadap Materi Dakwah Jama`ah Tablgh Desa Taratai 

Bangun Kecamtan Tampan Kabupatin Kampar. Perbedaan dari penelitian saya 

yaitu dari segi metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

sedangkan penelitian yang penulis tulis yaitu menggunakan metode 

kuantitatif, jadi disini penulis lebih memfokuskan kepada Persepsi Jama`ah 

Jum`at Terhadap Materi Khutbah Da`i Majelis Dakwah Islamiyah saja. 

 

C. Definisi Oprasional 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan istilah yang 

terdapat dalam penelitian ini maka penulis menjelaskan Persepsi Jama`ah 
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Jum`at Terhadap Materi Khutbah Da`i Majelis Dakwah Islamiyah di 

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

Adalah kesanggupan jama`ah dari tiga masjid yaitu: Al-Hidayah, 

Muthmainnah, Al-Hamdulillah, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubugan dengan Da`i Majeils Dakwah Islamiyah kota pekanbaru dalam 

menyampaikan khutbahnya 

Konsep oprasional penelitian ini  

1. Tema khutbah yang dismpaikan da`i sesuai dengan kebutujan jama`ah 

2. Khutbah yang disampaikan da`i menarik dan tidak membosankan jam`ah 

3. Khutbah yang dismpaikan da`i tidak bertele-tele atau tidak menggunakan 

kata-kata yang tidak penting 

4. Da`i dalam menyampaikan khutbah menggunakan bahasa yangjelas dan 

mudah di pahami jama`ah 

5. Materi khutbah yang disampaikan oleh da`i pernah di dengar sebelumnya 

di tempatlain. 

6. Khutbah da`i dalam penyampaian ayat Al-Qur`an atau Hadits lancar dan 

jelas. 

7. Da`i dalam menyampaikan khutbah menggunakan media/mcrophone 

8. Khutbah yanag dismpaikan oleh da`i bersumber dari Al-Qur`an dan 

Hadits. 

9. Da`i dalam menyampaiakn khutbah bisa menggugah jiwa jama`ah atau 

perkataan yang memberi bekas di hati jama`ah. 

10. Da`i dalam menyampaikn khutbah sesuai dengan tema yang telah 

ditetapkan majelis dakwah islamiyah. 



 30 

D. Hipotesis 

Ho: Tidak ada perbedaan persepsi jama`ah dari tiga kelompok atau ketiga 

masjid yang diteliti terhadap  dakwah yang dismpaiakn mubaligh 

Hi:  Ada perbedaan persepsi jama`ah dari tiga kelompok atau ketiga  masjid 

yang diteliti  terhadap  dakwah yang dismpaiakn mubaligh 

 

 

 


