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BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Strategi Pengembangan Dakwah

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.1

Strategi adalah konsep dan upaya untuk mengerahkan potensi sumber daya ke

dalam rangkaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.2 Strategi ini dalam

segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena pada

dasarnya segala perbuatan atau tindakan itu tidak terlepas dari strategi.3 Adapun

tentang taktik, sebenarnya merupakan cara yang digunakan dan merupakan bagian

dari strategi.4 Strategi dapat berarti Ilmu siasat perang, muslihat untuk mencapai

sesuatu.5 Dalam

pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau

mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya, merupakan seni dan ilmu menggunakan

dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan

hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1Rafi’udin dan Maman Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2001), 76.

2Samsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam (Jakarta: Amzah, 2008),
165.

3Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), 350.
4Rafi’udin dan Maman Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah, 77.
5M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, tt), 448.
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Sedangkan dakwah secara lughatan berasal dari bahasa Arab yang

terambil dari kata دعى، یدعو، دعوة   berarti panggilan, seruan atau ajakan.6

Ditinjau dari segi bahasa, “dakwah” berarti panggilan, seruan atau ajakan. Di

antara makna dakwah secara bahasa adalah:

a. An-Nida artinya memanggil. da’a filanun Ika fulanah artinya si fulan

mengundang fulanah.

b. Ad-du’a ila syai’i artinya menyeru dan mendorong pada sesuatu.7

Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab disebut mashdar.

Sedangkan bentuk kata kerjanya (fi’il) berarti memanggil, menyeru atau

mengajak. Orang yang berdakwah biasa disebut dengan da’i dan orang yang

menerima dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan mad’u.8 Dalam

Lisan al-Arab karya Ibn Manzur Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-

Ansari, terdapat penjelasan tentang arti dakwah dari kata da’a dengan dua

pengertian saja, yaitu dengan arti permohonan do’a dan pengabdian kepada Allah

SWT. Didalam buku karangan Wahidin Saputra yang berjudul “Pengantar Ilmu

Dakwah”, pengertian istilah dakwah diartikan sebagai berikut:9

1. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya

mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai

dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.

6Ibrahim Anis et. All, Al-Mu’jam al-Wasith (Mesir: Dar’l Ma’arif, 1972 ), Jilid ke-1, cet.
ke- 2, 286.

7Abdul Kadir Munsyi, Metode Diskusi dalam Dakwah (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), 2.
8Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, 406-407.
9Wahidin saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 1-2.
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2. Syaikh Ali Makhfudz, dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin memberikan

definisi dakwah sebagai berikut: dakwah Islam yaitu; mendorong manusia

agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk (hidayah), menyeru mereka

berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapat

kebahagiaan di dunia dan akhirat.

3. Hamzah Ya’qub mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat

manusia dengan hikmah (kebijaksanaan) untuk mengikuti petunjuk Allah

dan Rasul-Nya.

4. Hamka mengatakan bahwa dakwah adalah seruan panggilan untuk

menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan

substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma’ruf nahi

mungkar.

5. Syaikh Muhammad Abduh mengatakan bahwa dakwah adalah menyeru

kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah fardlu yang

diwajibkan kepada setiap Muslim.

Dakwah merupakan kewajiban umat Muslim, hal ini senada dengan yang

disampaikan Allah SWT dan telah termaktub di dalam Al-Qur’an. Allah SWT

berfirman:
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Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar10; merekalah orang-orang yang beruntung”.11 (Q.S. Ali-Imran: 104)

Dalam berdakwah, dikenal banyak metode dan media yang dapat

digunakan. Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh pelaku

dakwah kepada sasaran dakwah (masyarakat) untuk mencapai suatu tujuan atas

dasar hikmah dan kasih sayang, maksudnya adalah dakwah harus disertai dengan

suatu pandangan human oriented (menempatkan penghargaan yang mulia atas diri

manusia).12 Didalam buku karangan Wahyu Ilaihi yang berjudul “Pengantar

Sejarah Dakwah”, Sa’id bin Ali bin Wahj Al-Qahthani mengatakan bahwa metode

dakwah adalah ilmu tentang cara menyampaikan dakwah dan cara

menghilangkan halangan-halangan yang merintangi sampainya tujuan dakwah.13

Adapun bentuk metode dakwah yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an sebagaimana

Allah SWT berfirman:













Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya

10"Ma'ruf": segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah SWT, sedangkan
“Munkar” ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

11Departemen Agama RI, Al-‘aliyy_Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro, 2006), 50.

12Siti Zainab, Harmonisasi Dakwah dan Komunikasi (Banjarmasin: Antasari Press,
2009), 32.

13Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, Pengantar Sejarah Dakwah (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2008), 48.
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Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-
Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”14

(Q.S. An-Nahl: 125)

Dari pernyataan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa metode di

dalam Al-Quran yang paling pokok digambarkan secara umum adalah dengan al-

hikmah, al-mau’idzah al-hasanah, dan mujadalah bi al-lati hiya ahsan, kemudian

masing-masing dari metode tersebut mempunyai pengertian dan maksud tertentu

sebagai metode dakwah yang diajarkan Allah SWT kepada umat manusia.15

Dalam berdakwah terdapat unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur inilah yang

tidak boleh ditinggalkan guna untuk mampu mewujudkan kesuksesan dalam

kegiatan dakwah. Sebab, kesemua unsur ini akan saling berkaitan antar satu

dengan lainnya. Unsur-unsur dakwah yang dimaksud adalah16:

1. Subjek dakwah (da’i), dalam hal ini adalah da’i atau juru dakwah yang

menyampaikan.

2. Objek dakwah (mad’u), dalam hal ini adalah orang-orang yang menerima

dakwah tersebut.

3. Materi dakwah (mawdu’), yaitu materi atau pesan yang disampaikan yang

berisi syari’at Islam.

4. Metode dakwah (uslub), yaitu cara-cara dalam melaksanakan kegiatan

dakwah atau teknik-teknik dalam penyampaian dakwah.

5. Media dakwah (wasilah), yaitu saluran maupun sarana yang dipergunakan

dalam menyampaikan dakwah.

14Departemen Agama RI, Al-‘aliyy_Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro, 2006), 224.

15Asep Muhyiddin, Dakwah dalam Perspektif Alquran: Studi Kritis Atas Visi, Misi, dan
Wawasan (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 162.

16Sa’id Al-Qathani, Menjadi Da’i yang Sukses (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 102.
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Menurut Abdurrahman Al-Baghdadi, strategi menyampaikan dakwah

Islam kepada masyarakat luas dapat dilakukan dalam dua kriteria, yaitu dakwah

kepada orang kafir dan dakwah kepada orang Islam.17 Dalam hal bagaimana

strategi (kaifiyat) dalam menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat secara

luas memang dapat berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan orang-orang yang

menyampaikannya (da’i, ustadz, mubaligh), baik penyampaian itu melalui

individu (perorangan) maupun jama’ah (gerakan).18 Asmuni menambahkan,

bahwa strategi dakwah yang dipergunakan dalam usaha dakwah harus

memperhatikan beberapa hal atau lebih tepatnya memperhatikan beberapa azas,

antara lain:19

1. Azas filosofi. Asas ini terutama membicarakan masalah yang erat

hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau

dalam aktivitas dakwah.

2. Azas psikologi. Asas ini membahas masalah yang erat hubungannya

dengan kejiwaan manusia. Seorang da’i adalah menusia, begitupun

sasaran dakwahnya yang memiliki karakter (kejiwaan) yang unik yakni

berbeda satu sama lainnya sehingga ketika terdapat hal-hal yang masih

asing pada diri mad’u tidak diasumsikan sebagai pemberontakan atau

distorsi terhadap ajakan. Apalagi masalah agama, yang merupakan

17Abdurrahman Al-Baghdadi, Dakwah Islam dan Masa Depan Umat (Bangil: Al-Izzah,
1997), 87-88.

18Samsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, 105.
19Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), 32-

33.
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masalah ideologi atau kepercayaan (rakhaniah) tak luput dari masalah-

masalah psikologis sebagai asas (dasar) dakwahnya.

3. Azas sosiologi. Asas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan

dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya, politik masyarakat

setempat, mayoritas agama di daerah setempat, filosofi sasaran dakwah,

sosio-kultur dan lain sebagainya, yang sepenuhnya diarahkan pada

persaudaraan yang kokoh, sehingga tidak ada sekat diantara elemen

dakwah, baik kepada objek (mad’u) maupun kepada sesama subjek

(pelaku dakwah).

4. Azas kemampuan dan keahlian (achievement and profetional). Yaitu azas

yang lebih menekankan pada kemampuan dan profesionalisme subjek

dakwah dalam menjalankan misinya. Latar belakang subjek dakwah akan

dijadikan ukuran kepercayaan mad’u

5. Azas efektifitas dan efisiensi. Asas ini maksudnya adalah di dalam aktivitas

dakwah harus berusaha menyeimbangkan antara biaya, waktu maupun

tenaga yang dikeluarkannya dengan pencapaiaan hasilnya, bahkan kalau

bisa waktu, biaya dan tenaga sedikit dapat memperoleh hasil yang

semaksimal mungkin. Dengan kata lain ekonomis biaya, tenaga dan

waktu, tapi dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin atau setidak-

tidaknya seimbang antara keduanya.

Dengan mempertimbangkan azas-azas sebagaimana tersebut diatas,

seorang da’i tinggal memformulasikan dan menerapkan strategi dakwah yang

sesuai dengan kondisi mad’u sebagai objek dakwah. Urgensi Strategi
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Pengembangan Dakwah:20

a. Argumen Teoritis.

Filosofi dakwah adalah usaha perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, erat

kaitannya dengan perbaikan (ishlah), pembaharuan (tajdid), dan pembangunan.

Perbaikan pemahaman, cara berpikir, sikap, dan tindakan (aktifitas). Dari

pemahaman negatif, sempit, dan kaku berubah menjadi positif dan berwawasan

luas. Dari sikap menolak (kafir), ragu (munafik), berubah menjadi sikap menerima

(iman), dengan jalan ilm al-yaqin, haqqu al-yaqin menuju al-ain al-yaqin. Dari

sikap imanemosional, statis, dan apatis, berubah menjadi iman rasional, kreatif,

dan inovatif. Dari aktifitas lahwun, laib, laghwun yang tidak bermanfaat, baik

secara individual atau secara kolektif. Semua itu untuk mewujudkan kegiatan

dakwah yang antisipatif, kreatif, dinamis, dan relevan.

b. Argumen Empiris.

Kondisi mad’u akan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan

tantangan dan kebutuhan yang dihadapinya, searah perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Apabila kenyataan kondisi

sosial budaya selalu berubah dan berkembang, komponen dakwah yang erat

kaitannya dengan usaha perubahan dan pembangunan perlu penyesuaian dan

pertimbangan, pengakomodiran, dan pengarahan perubahan itu ke arah yang lebih

baik, bernilai, dan lebih positif.

Walaupun teks suci Al-Qur’an sebagai rujukan dakwah sudah final, tidak

akan turun lagi, kenyataan yang terus berkembang menantang dan selama

20Asep Muhyiddin dan Ahmad Agus Safei, Metode Pengembangan Dakwah, 71.
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manusia berada di dunia ini, persoalan dan tantangan tidak akan final (al-an-

nushush qad intahat wa al-waqa’i la tantahi). Tantangan bagi para da’i adalah

memiliki sikap kreatif dan inovatif, melalui ijtihad dalam menjawab tantangan

masa depan.

Ketika dakwah diartikan sebagai transformasi sosial, dakwah akrab

dengan teori-teori perubahan sosial yang mengasumsikan terjadinya progress

(kamajuan) dalam masyarakat. Idea of progress (gagasan tentang kemajuan)

muncul dari kesadaran manusia tentang diri sendiri dan alam sekitarnya. Dalam

konteks ini, realitas aktivitas dakwah dihadapkan pada nilai-nilai kemajuan yang

perlu direspon, diberi nilai, diarahkan, dan dikembangkan ke arah yang lebih

berkualitas. Visi, misi, dan aktifitas dakwah perlu dikembangkan sesuai dengan

perkembangan dan kemajuan zaman.

Dengan penjabaran demikian, dakwah Islam memiliki beberapa karakter

yang membedakannya dari dakwah-dakwah yang lain. Ada beberapa karakteristik

di antaranya ialah:

1. Rabaniyah, artinya bersumber dari wahyu Allah SWT.

2. Wasathiyah, artinya tengah-tengah atau seimbang.

3. Ijabiyah, artinya positif dalam memandang alam, manusia, dan kehidupan.

4. Waqi’iyah, artinya realistis dalam memperlakukan individu dan masyarakat.

5. Akhlaqiyah, artinya sarat dengan nilai kebenaran, baik dalam sarana maupun

tujuannya.

6. Syumuliyah, artinya utuh dan menyeluruh dalam manhajnya.

7. Alamiyah, bersifat mendunia.
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8. Syuriyah, berpijak di atas prinsip musyawarah dalam menentukan segala

sesuatunya.

9. Jihadiyah, artinya terus memerangi siapa saja yang berani menghalang-halangi

Islam, dan mencegah tersebarnya dakwah.

10. Salafiyah, artinya menjaga orisinalitas dalam pemahaman dan akidah.21

Dakwah tidak akan berhasil apabila seorang da’i tidak menyerahkan

dirinya secara totalitas untuk berjuang di jalan Allah. Dakwah yang berhasil ialah

dakwah yang efektif membimbing manusia untuk amar ma’ruf dan nahi mungkar.

Banyak faktor yang mendukung keberhasilan dakwah ini, di antaranya ialah:

1. Pemahaman yang mendalam.

2. Keimanan yang kuat.

3. Kecintaan yang kukuh.

4. Kesadaran yang sempurna.

5. Kerja yang berkesinambungan.

Dalam rangka mencapai tujuan yang mulia itu, seorang muslim harus

bersedia menjual diri dan hartanya kepada Allah, sampai dia tidak memiliki apa-

apa. Dia menjadikan dunia hanya untuk dakwahnya, demi untuk memperoleh

keberhasilan akhirat, sebagai pembalasan atas pengorbanannya. Allah SWT

berfirman:








21Jum’ah Amin Abdul Aziz, Fiqih Dakwah; Studi Atas Berbagai Prinsip dan Kaidah
Yang Harus Dijadikan Acuan dalam Dakwah Islamiah (Solo: Era Intermedia, 2011), 45-46.
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Artinya: “Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan
harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada
jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang
benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih
menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli
yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.” (Q.S. At-
Taubah: 111)22

2.1.2. Masyarakat Perkotaan

Manusia akan senantiasa bergaul atau berhubungan dengan sesamanya

dalam suatu kelompok yang dinamakan masyarakat. Keinginan manusia untuk

selalu bergaul atau berhubungan itu merupakan objek kajian sosiologi. Dalam

bergaul mereka berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku di

masyarakatnya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keteraturan hidup dalam

masyarakat.

Didalam buku karangan Bagja Waluya yang berjudul “Sosiologi;

Menyelami Sosial di Masyarakat”, Paul B. Horton mengatakan bahwa masyarakat

adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-

sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan

yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.23 Pada

22Departemen Agama RI, Al-‘aliyy_Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro, 2006), 163.

23Bagja Waluya, Sosiologi; Menyelami Sosial di Masyarakat (Bandung: PT. Pribumi
Mekar, 2009), 10.
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bagian lain, Horton mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu organisasi

manusia yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai masyarakat, alangkah

baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai masyarakat setempat.

Masyarakat setempat merupakan suatu istilah untuk menunjukan sekelompok

manusia yang hidup disuatu wilayah. Apabila anggota suatu kelompok, baik

kelompok itu besar atau kecil, sehidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka

merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan

hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat.

Soerjono Soekanto berujar dalam bukunya “Sosiologi Suatu Pengantar

(edisi baru ketiga 1987)” masyarakat yang mempunyai tempat tinggal yang tetap

dan permanen, biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh

kesatuan tempat tinggalnya.

Masih dalam buku yang sama milik Soerjono Soekanto, beliau mengutip

dari buku Kingsley Davis “Human Society”, disana ada penjelasan mengenai tipe-

tipe masyarakat setempat yakni:

a. Jumlah penduduk.

b. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman.

c. Fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat.

d. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.

Setelah kita mengetahui tipe masyarakat setempat di atas, maka tipe-tipe

tersebut dapat dipergunakan untuk membedakan antara masyarakat sederhana dan

modern serta masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat perkotaan biasa
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disebut dengan “Urban Community” dan masyarakat desa biasa disebut “Rural

Community”.24

Masyarakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat kota yang

tidak tentu penduduknya. Kota adalah sebuah area urban25yang berbeda dengan

desa berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan ataupun status

hukum. Tekanan pengertian “kota”, terletak pada sifat-sifat kehidupannya serta

ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan.

Di desa yang utamanya adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama

dari pada kehidupan, hubungan-hubungan untuk memperhatikan fungsi pakaian,

makanan, rumah, dan sebagainya. Lain dengan orang-orang kota yang mempunyai

pandangan-pandangan yang berbeda. Orang-orang kota sudah memandang

penggunaan kebutuhan hidup, sehubungan dengan pandangan masyarakat

sekitarnya. Kalau menghidangkan makanan misalnya, yang diutamakan bahwa

makanan yang dihidangkan tersebut memberikan kesan bahwa yang

menghidangkannya mempunyai kedudukan sosial yang tinggi.

Pada orang kota, makanan yang dihidangkan harus terlihat mewah dan

tempat untuk menghidangkannya juga harus mewah dan terhormat. Disini terlihat

pembedaan penilaian; orang desa menilai makanan sebagai suatu alat untuk

memenuhi kebutuhan biologis, sedangkan pada orang-orang kota sebagai alat

24Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. 57.
25Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, urban artinya berkenaan dengan kota; bersifat

kekotaan. urbanisasi yang artinya perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa (kota
kecil, daerah) ke kota besar (pusat pemerintahan): pembangunan desa dapat
membendung perubahan sifat suatu tempat dari suasana (cara hidup dsb) desa ke suasana kota.
Urbanisme :1 sikap dan cara hidup orang kota; 2 perkembangan daerahperkotaan; 3 ilmu tentang
kehidupan kota.
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untuk memenuhi kebutuhan sosial.26

Dalam buku karangan Cholil Mansyur,27 beliau menjelaskan sifat-sifat

masyarakat kota, diantaranya:

1. Sikap kehidupan.

Masing-masing anggota masyarakat berusaha sendiri-sendiri tanpa terikat

oleh anggota masyarakat lainnya, ini menunjukan corak kehidupan yang terbatas

dimana setiap individu mempunyai otonomi jiwa atau kemerdekaan pribadi

sebagaimana yang disebut oleh Prof. Djojodiguno, S.H. dengan istilahnya

masyarakat Patembayan atau sama dengan yang dimaksud oleh sosiolog Jerman

Ferdinand Tonnies yang terkenal dengan istilah Gesselschaft.

2. Tingkah laku.

Tingkah lakunya bergerak maju mempunyai sifat kreatif, radikal dan

dinamis. Dari segi budaya masyarakat kota umumnya mempunyai tingkatan

budaya yang lebih tinggi, karena kreatifitas dan dinamikanya kehidupan kota

lebih cepat menerima yang baru atau membuang sesuatu yang lama, lebih cepat

mengadakan reaksi, lebih cepat menerima mode-mode dan kebiasaan-kebiasaan

baru.

3. Perwatakan.

Perwatakannya cenderung materialistis. Akibat dari sikap hidup yang

egoisme dan pandangan hidup yang radikal dan dinamis menyebabkan

masyarakat kota lemah dalam segi religi, yang mana menimbulkan efek-efek

26Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 137.
27Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, 107-109.
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negatif yang berbentuk tindakan amoral, indisipliner, kurang memperhatikan

tanggung jawab sosial.

2.1.3. Metode Dakwah Pada Masyarakat Perkotaan

Dari berbagai fenomena keadaan masyarakat perkotaan diatas, maka dapat

dirumuskan beberapa model metode pengembangan dakwah di perkotaan, yaitu

sebagai berikut:28

1. Menggunakan bahasa kaumnya (billisani qaumihi), yakni metode dan

pendekatan struktur dan kultur yang relevan dengan masyarakat kota dengan

ciri dan karakteristiknya yang dinamis, rasional, dan demokratis.

2. Menggunakan lisan atau tulisan dengan istilah yang sesuai dengan pola pikir

masyarakat perkotaan yang peka terhadap informasi.

3. Menggunakan pendekatan karya nyata (amal) yang betul-betul menyentuh

kebutuhan dengan memprioritaskan kebutuhan primer (dharuri) ketimbang

kebutuhan sekunder (tahsini) serta melibatkan masyarakat secara rasional dan

demokratis.

4. Pelibatan masyarakat perkotaan dalam karya nyata harus melalui pendekatan

bottom of.

5. Melalui kerja sama dengan instansi yang terdapat di perkotaan dan

memperhatikan momentum yang tepat karena masyarakat perkotaan

mempunyai mobilitas yang tinggi dan jangkauan aktivitas yang dinamis.

28Asep Muhyiddin dan Ahmad Agus Safei, Metode Pengembangan Dakwah, 151.
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2.2. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis cantumkan merupakan hasil skripsi yang

berjudul “Strategi Dakwah Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru

dalam Pengembangan Masyarakat Islam” oleh Raflis pada tahun 2010. Serta

“Manajemen dan Metode Dakwah Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi) Kota Pekanbaru

dalam mengembangkan dakwah pada masyarakat pinggiran” oleh Syamsul Rizal

pada tahun 2011.

Raflis adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau, Fakultas

Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang

melakukan penelitian dengan judul srategi dakwah Ikatan Masjid Indonesia

(IKMI) Kota Pekanbaru dalam pengembangan masyarakat Islam. Adapun

persamaan penelitian pada saat ini adalah sama melihat bagaimana strategi

lembaga terhadap suatu subjek, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada

objek strategi lembaga tersebut, dimana penelitian sekarang lebih kepada strategi

lembaga pada masyarakat perkotaan dan pada penelitian Raflis lebih kepada

strategi lembaga pada masyarakat Islam. Serta perbedaannya juga terletak di

lembaga, penelitian sekarang subjek penelitiannya adalah lembaga dakwah Ikatan

Da’i Indonesia (Ikadi) Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian Raflis subjek

penelitiannya adalah lembaga dakwah Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) Kota

Pekanbaru.

Dan adapun Syamsul Rizal adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri

Suska Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah

yang melakukan penelitian dengan judul manajemen dan metode dakwah Ikatan
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Da’i Indonesia (Ikadi) Kota Pekanbaru dalam mengembangkan dakwah pada

masyarakat pinggiran. Adapun persamaan penelitian dulu dengan sekarang adalah

terletak pada subjek yang sama yakni sama-sama lembaga dakwah Ikatan Da’i

Indonesia (Ikadi) Kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian dulu itu membahas

tentang bagaimana manajemen dan metode dakwah pada masyarakat pinggiran

dan objek penelitian sekarang ini membahas tentang strategi pengembangan

dakwah pada masyarakat perkotaan.

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa

kerangka penalaran logis. Didalam buku karangan Iqbal Hasan yang berjudul

“Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”, Uma Sekaran

(1992) mengatakan bahwa kerangka berfikir dapat diartikan sebegai model

konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau

variabel yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting sekali.29 Kerangka

berfikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara

menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.30 Berikut ini

penulis menguraikan metode berfikir yang banyak digunakan oleh filsof,

diantaranya yaitu:31

1. Berfikir deduktif, yaitu berfikir dari hal-hal yang umum dan

menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

29Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002), 48.

30Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

31Abdul Basit, Filsafat Dakwah, 35-36.
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2. Berfikir induktif, yaitu berfikir dengan cara menarik suatu kesimpulan

umum dari berbagai kejadian yang ada disekitarnya.

3. Berfikir analogis, yaitu menggambil kesimpulan dengan cara

menggantikan apa yang diusahakan untuk dibuktikan dengan hal yang

serupa, namun lebih dikenal.

4. Berfikir komparatif, yaitu mengambil kesimpulan dengan cara

menghadapkan apa yang akan dibuktikan dengan sesuatu yang

mempunyai kesamaan.

Berawal dari masalah dakwah Islamiah adalah masalah yang sangat

penting dalam kehidupan. Bukan saja sangat penting, bahkan masalah dakwah itu

sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam, baik dalam

kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan umat beragama. Maju mundurnya

sebuah umat sebagian besar ditentukan oleh maju mundurnya peran dakwah itu.

Sebagai suatu sistem penyampaian materi dakwah dengan menggunakan

metode ceramah seringkali dilakukan tidak berdiri sendiri. Bagaimana masyarakat

dapat aktif melakukan suatu kegiatan kalau mereka hanya penerima dakwah

(pasif) yang hanya dituturkan oleh da’i tanpa diiringi dengan suri tauladan yang

baik. Oleh karena itu dengan memberi kombinasi dalam metode ceramah dengan

metode dakwah sosial, diharapkan dapat meningkatkan kualitas umat Muslim

secara nilai dan aplikasi.

Oleh karena itu, strategi dakwah di dalamnya terkandung metodologi

dakwah untuk dipedomani dalam pelaksanaan dakwah. Strategi dakwah, dalam

kaitannya dengan usaha kegiatan dakwah, menurut Asmuni Syukir memiliki lima
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azas, yakni: azas filosofis, azas kemampuan dan keahlian da’i, azas sosiologis,

azas psikologis, serta azas efektifitas dan efesiensi. Kelima azas tersebut

merupakan dasar-dasar strategi yang dapat dipergunakan dalam usaha

mewujudkan pengembangan masyarakat Islam.

Azas filosofis membicarakan persoalan yang berhubungan dengan tujuan

dakwah. Sementara azas kemampuan dan keahlian da’i berkaitan dengan da’i

sebagai agent of change dalam proses dakwah.

Adapun azas sosiologis sangat mendasari strategi dakwah dalam

mewujudkan pengembangan masyarakat Islam sebagai akibat proses perubahan

social yang bersumber dari ajaran Islam (pesan Islam) sebagai invention dakwah.

Oleh karena itu, azas sosiologis membahas situasi dan kondisi social kultural

sasaran dakwah (mad ’u).

Azas psikologis membahas masalah kejiwaan yang dapat diamati dari

gejala perilaku keagamaan dan kesadaran beragama untuk direalisasikan dalam

kehidupan nyata secara dinamis. Terakhir ialah azas efektifitas dan efesiensi untuk

memberikan keseimbangan antara program, waktu, biaya, tenaga, dan sebagainya

dalam pelaksanaan dakwah yang disesuaikan dengan kegiatan.

Maka kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kerarangka fikir deduktif. Jadi, untuk mengetahui strategi pengembangan dakwah

pada masyarakat perkotaan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan dakwah.

2. Merekondisikan keadaan mad’u.

3. Menata baik hubungan sosial.
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4. Persiapan kualitas da’i.

5. Tingkat kesinambungan (kontinuitas) dakwah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikembangkan kerangka

berpikir yang digunakan untuk mengetahui strategi pengembangan dakwah pada

masyarakat perkotaan oleh Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi) Kota Pekanbaru dengan

penerapan azas-azas dakwah dapat dijabarkan dalam bentuk skema sebagai

berikut:

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian Berdasarkan Dalam Buku

“Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam” Karangan Asmuni Syukir

Strategi Pengembangan
Dakwah Pada Masyarakat

Perkotaan Dengan Penerapan
5 (lima) Azas-azas Dakwah
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Tingkat
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Kegiatan dakwah di
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3. Media dakwah


