
BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada Bab penyajian data ini, data yang disajikan adalah berdasarkan dari hasil

penelitian yang dilaksanakan pada Masjid Ikhlas Jalan Soekarno Hatta No. 79 RT 03 RW 03

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru Penelitian ini dilakukan untuk

mendapatkan data tentang Penerapan Metode Dakwah Rasulullah Saw di Masjid Ikhlas

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru. Adapun teknik yang penulis gunakan

dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian

ini penulis tidak menggunakan angket karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

A. Penerapan Metode dakwah di Masjid Ikhlas Kelurahan Delima Kecamatan

Tampan Pekanbaru.

Penerapan metode dakwah adalah untuk memberikan kemudahan dan keserasian, baik

bagi  pembawa dakwah itu sendiri maupun bagi penerimanya. Bahwa metode dakwah yang

kurang tepat seringkali mengakibatkan gagalnya aktivitas dakwah. Sebaliknya, terkadang

sebuah permasalahan yang sedemikian sering dikemukakan, apabila diramu dengan metode

yang tepat, dengan gaya penyampaian yang baik, ditambah oleh aksi retorika yang mempuni,

maka respon yang didapat pun cukup memuaskan.

Hasil wawancara saya selaku peneliti dengan Bapak Ardison S.Ag mengatakan bahwa,

ada 3 metode dakwah yang diterapkan dalam penerapan dakwah di Masjid Ikhlas Kelurahan

Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, yaitu: metode al- hikmah, Metode mau’izatul

hasanah, metode mujadalah billati hiya ahsan. (Wawancara, 24 April 2014). Sebagaimana

yang dijelaskan didalam Al-Qur’an surat An Nahl ayat 125 yang sering diterapkan Rasulullah

dalam menyampaikan dakwahnya yang berbunyi.














Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah
yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Departemen agama RI,
2009: 281).

a. Tujuan penerapan metode dakwah

Menurut Bapak Siagian selaku muballigh di Masjid Ikhlas Kelurahan Delima

Kecamatan Tampan Pekanbaru mengemukakan bahwa, dakwah harus disampaikan dengan

metode hikmah, metode mauizah hasanah, dan jika harus, maka dengan metode mujadalah

(berdebat) maka bermujadalahlah dengan cara yang baik. Oleh karena itu seyogiyanya

dakwah disampaikan dengan tutur kata yang baik dan sopan agar dapat diterima masyarakat.

Selain itu, materi yang disampaikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa

harus meningggalkan subtansinya, serta harus disesuaikan dengan budaya setempat dan

pendengar atau pihak yang mengkomsumsi materi dakwah. Tentunya metode dakwah yang

digunakan semisal dikalangan militer, akan berbeda dengan yang diterapkan dikalangan

polisi, remaja, pejabat sipil, preman dan lain-lain. Tujuan penerapan metode dakwah di

Masjid Ikhlas adalah:

a. Mempermudah da’i dalam menyampaikan dakwah

b. Menarik semangat jama’ah dalam menyampaikan dakwah

c. Agar tujuan dakwah dapat dicapai. (Wawancara, 12 Mei 2014)

1. Metode dan teknik dakwah



Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis dengan Bapak Nahari Lubis selaku

muballigh di Masjid Ikhlas bahwa penerapan metode dakwah menggunakan beberapa metode

dan teknik dakwah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi para jama’ah, metode dan

teknik dakwah yang digunakan sebagai cara untuk mempermudah dalam berdakwah,

sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Sementara teknik dakwah yang digunakan

merupakan penerapan metode tersebut dalam ceramah.

Oleh karena penerapan metode dakwah Rasulullah Saw sebagai proses tercapainnya

keberhasilan dakwah maka metode dakwah Rasullah Saw yang diterapkan di Masjid Ikhlas

ada tiga macam metode

a. Metode Al- hikmah,

b. Metode Mau’izatul hasanah,

c. Metode Mujadalah billati Hiya Ahsan

1). Metode Al-hikmah

Yaitu berdakwah dengan memerhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan

menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran

Islam selanjutnya, mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. (Acep Aripudin, 2011.

65)

Metode dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode dakwah dalam

bentuk kata-kata maupun perbuatan da’i yang bernilai Islami. Berdasarkan hasil wawancara

saya selaku penulis dengan Bapak Ardison S.Ag, metode hikmah digunakan sebagai metode

dakwah untuk semua golongan, golongan cerdik maupun awam. Oleh karena itu, metode

dakwah bi-al-hikmah bisa berarti hikmah dalam berbicara sesuai keadaan mad’u yang



dihadapi dalam ceramah. Penerapan metode dakwah bil-hikmah yakni menyampaikan

dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa

sehingga, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Penerapan metode dakwah bil-

hikmah dilaksanakan saat melihat situasi dan kondisi jama’ah, dan melaksanakannya ketika

kultum tujuh menit sesudah ba’da shuhur di Masjid Ikhlas. Karena waktu yang terbatas maka

metode bil-hikmah inilah yang baik digunakan. (Wawancara, 24 april 2014)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Haris Al-Amir, cara dakwah lainnya

seperti metode dialog (mujadalah) juga memerlukan hikmah agar sesuai dengan kondisi

sosial, budaya dan tingkat pendidikan mad’u.

Adapun penerapan dakwah dengan metode al-hikmah di Masjid Ikhlas, melalui

observasi penulis, metode al-hikmah telah diterapkan sebagai salah satu, bahkan yang paling

dominan di Masjid Ikhlas ketika berlangsung dakwah. hal ini dapat dibuktikan dengan

pengamatan langsung dan wawancara terhadap da’i yang menyampaiakan ceramah.

melalui pengamatan penulis dalam hal penerapan dakwah al-hikmah di Masjid

Iklhlas, dapat dilihat dari berbagai aspek seorang da’i yang diundang. seorang da’i selalu

datang dengan pakaian yang menutup aurat atau dengan pakaian yang Islami. seterusnya sang

da’i selalu bertutur sapa yang sopan, dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut.

kemudian dalam penyampaian ceramahnya selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi

yang dibutuhkan oleh jama’ah Masjid Ikhlas, di sela-sela penyampaian dakwah, da’i selalau

menyampaiakan ayat, hadis atau perkataan sahabat dan ulama, sebagai penguat terhadap

dakwah yang disampaikan. sehingga para jama’ah yang mendengarkan mendapatkan ilmu

pengetahuan agama yang otentik. (observasi, 29, april, 2014).

sedangkan melalui wawancara penulis mendapatkan informasi langsung dari da’i,

tentang bagaimana usaha mereka dalam menerapkan dakwah al-hiklmah di Masjid Ikhlas.



sebagaimana wawancara saya dengan ustad Ardison SA,g, beliau menyampaiakan bahwa

mereka selalu mempersiapkan diri dengan berbagai materi dakwah sebelum

menyampaiakannya. hal ini bertujuan supaya, dakwah yang disampaikan tidak menyimpang

dan dapat memberikan pemahan yang aman dan nyaman bagi jama’ah yang mendengarkan.

karena kata beliau, banyak dikalangan para da’i yang memberikan dakwah tanpa ada

persiapan yang matang, sehingga mengakibatkan kurangnya penguasaan terhadap materi

yang disampaikan, dan jama’ah pun tidak mendapatkan pengetahuan yang akurat. sehingga

tidak jarang menimbulkan perkhilafan dikalangan jama’ah itu sendiri. (Wawancara, 29, April,

2014).

Dari data yang diamati dan yang diwawancarai secara langsung oleh penulis,

sebagaimana yang dijelaskan di atas, telah menunjukkan bahwa dakwah dengan metode al-

hikmah telah diterapkan para da’i yang menyampaikan dakwah di Masjid Ikhlas.

2). Mau’izatul hasanah

Metode mau’izahhasanah adalah kalimat atau ucapan yang disampaikan seorang

muballigh dengan cara yang baik, berisikan putunjuk-petunjuk ke arah kebajikan, diterangkan

dengan gaya bahasa yang sederhana, ia senantiasa mengindari segala bentuk kekerasan dan

caci-maki sehingga mad’u yang didakwahi tersebut memperoleh kebaikan dan menerima

dengan rela hati, serta merasakan kesungguhan sang da’i dalam menyelamatkan mereka dari

sesuatu kemudaratan. Sebagaimana firman allah SWT: QS. Ibrahim, Ayat: 24-25














Artinya: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Telah membuat
perumpamaan kalimat yang baik  seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan
cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap
musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu
untuk manusia supaya mereka selalu ingat. (Departemen agama RI, 2009: 349).

Metode dakwah Mau’izatul hasanah cara yang tepat untuk menyampaikan dakwah,

sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Nahari Lubis sebagai muballigh di Masjid Ikhlas

dengan cara ini para muballigh memberi pelajaran yang baik dan bermamfa’at, memberi

nasehat dan mengingatkan para mad’u dengan bahasa yang baik penuh kelembutan. Metode

Mau’idzatul hasanah merupakan salah satu metode dakwah untuk mengajak ke jalan Allah

dengan memberikan nasihat atau bimbingan dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat

baik, Metode Mau’idzatul hasanah ini penerapannya ketika melihat situasi jama’ah yang

sedang gelisah dan ditimpa musibah. (Wawancara, 16 April 2014).

Menurut Bapak Siagian Metode Mau’idzatul hasanah sebagai kata yang berisi tentang

ajaran Islam agar dilakukan oleh orang yang diberi nasehat. Isi ajaran Islam yang di

nasehatkan sangat beragam, namun umumnya tentang nasehat agar jama’ah melaksanakan

ajarannya, seperti melaksanakan shalat lima waktu, anjuran agar selalu tolong-menolong

antar sesama dan anjuran untuk berbuat baik.

Misalnya anjuran agar melaksanakan shalat dalam setiap ceramah, karena tampak umat

Islam kaum muda dan bahkan orang tua, jarang melaksanakan shalat. Pada hari Jum’at

misalnya, disaksikan banyak umat Islam tidak melaksanakan shalat Jum’at. Begitu pula

dengan anjuran umat Islam agar tolong-menolong karena umat Islam seperti yang dikatakan

oleh bapak Siagian cenderung pecah, khususnya dikalangan tokoh masyarakat. Penerapan

metode dakwah Mau’idzatul hasanah diterapkan pada jama’ah yang sedang ditimpa masalah,

seperti perasaan gelisah, ditimpa musibah dan orang yang bimbang ketika memilih. Sesuai

dengan maknanya sejuk dan menyentuh. (Wawancara, 12 Mei 2014).



Adapaun penerapan dakwah dengan metode mau’izah hasanah di Masjid Ikhlas,

sesungguhnya telah diterapkan walaupun belum dalam semua klasifikasinyanya. penerapan

dakwah dengan metode mau’izah hasanah di Masjid Ikhlas, selalu dilaksanakan ketika ada

musibah yang menimpa jama’ah. sebagaimana wawancara saya dengan pengurus Masjid dan

da’i yang menyampaikan ceramah. Sebuah rutinitas yang selalu dilaksanakan di Masjid

Ikhlas, bahwa ketika ada jama’ah yang ditimpa musibah, maka akan diadakan tausiyah untuk

memberi nasehat kepada jama’ah yang sedang ditimpa oleh musibah, supaya mendapat

kesabaran dan ketabahan dalam menghadapainya.

wawancara penulis dengan Ustad Amir, beliau menyatakan selalu diundang untuk

memberikan dakwah dalam hal memberi nasehat kepada jama’ah yang sedang ditimpa

musibah. kata beliau, dalam menyamapaikan dakwah itu beliau menyampaiakan nasehat

sebagai penguat bagi orang yang ditimpa musibah, dengan mengutip ayat atau hadis Rasul

SAW, sebagai penguat nasehatnya. bahkan kadang-kadang beliau mengungkapkan kisah-

kisah umat terdahulu yang ditimpa oleh musibah dan mereka sabar dan tabah dalam

menghadapinya, sehingga mereka dapat balasan dari Allah SWT. ( Wawancara, 2, Mei,

2014)

Data ini telah menggambarkan bahwa Masjid Ikhlas telah melaksanakan metode

dakwah mau’izah hasanah, secara khusus ketika ada jama’ah yang ditimpa oleh musibah dari

Allah SWT.

3). Metode Mujadalah billati Hiya Ahsan

Menurut bapak Asrul Harahap sebagai Muballigh di Masjid Ikhlas berdakwah dengan

cara bertukar pikiran dan membantah dengan sebaik-baiknya dengan tidak memberikan

tekanan-tekanan yang memberatkan pada komunitas yang menjadi sasaran dakwah, dalam

penerapan metode ini dilakukan ketika tingkat kekritisan yang tinggi seperti ahli kitab,



orientalis, dan filosof. mujadalah adalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua

pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan

menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat.

Bertukar pikiran tidak mengandung unsur penganiayaan karena adanya pemaksaan pendapat,

juga tidak mengandung unsur merendahkan, melecehkan lawan dialog. ( Wawancara, 11

April 2014).

Senada dengan yang disampaikankan oleh Bapak Buslihat. Maksudnya adalah

berdebat dengan memakai dalil-dalil yang kuat, sehingga seorang pendengar yang ragu akan

mengikutinya. Metode dakwah mujadalah tidak melahirkan permusuhan, saling menghargai

pendapat dan ikhlas menerima kebenaran. Menggunakan cara yang lembut lunak, dan tidak

menggunakan secara keras lagi kasar, debat semata-mata untuk mengungkap kebenaran

pemikiran, bukan untuk merendahkan atau menyerang peribadi lawan. Metode diskusi ini

untuk mengalahkan hujjah lawan (yang batil) dan menegakkan hujjah da’i (yang haq)

penerapannya ketika berdiskusi untuk membahas masalah yang kurang jelas hukumnya.

(Wawancara, 4 Maret 2014).

Dalam pelaksananaan metode dakwah dengan mujadalah, Masjid Ikhlas pernah

melaksanakan walaupun tidak sesering metode al-hikmah dan mauizah hasanah. Adapun saat

penerapan dakwah dengan mujadalah di Masjid Ikhlas, ketika terjadi perbedaan pendapat

dalam hal masalah ibadah atau dalam hal penetapan terhadap sesuatu yang menyangkut

agama. seperti penjelasan pengurus Masjid Ikhlas, bahwa mereka pernah mengadakan diskusi

tentang permasahalan ibadah, seperti adanya khilafiah tentang do’a bersama, azan jum’at dua

kali dan lain-lain.

Menurut wawancara saya dengan pengurus Masjid, bahwa mereka mengadakan

agenda diskusi ini hanya, jika diperlukan saja. kalau jadwal secara rutin tidak ada. Namun



beliau menegaskan jika suatu saat diperlukan maka diadakan diskusi secara santai dan

mencari kebenaran. (Wawancara, 3, Mei, 2014).

Data di atas menunjukkan bahwa Masjid Ikhlas ada juga melaksanakan metode

dakwah mujadalah jika diperlukan saja, dalam artian tidak memiliki jadwal secara rutin.

Metode mujadalah hanya akan dilaksakan jika melihat perlu untuk mengadakannya, seperti

jika adanya khilafiah terhadap sesuatu hal yang menyangkut agama dan kemaslahatan

bersama.

B. faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan metode dakwah di Masjid Ikhlas

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru

a. faktor pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam penerapan metode dakwah di Masjid

Ikhlas antara lain:

1. Ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan adalah salah satu syarat dalam melaksanakan dakwah, karena apabila

tidak ada ilmu pengetahuan, proses penerapan dakwah tidak akan berhasil sesuai dengan

yang diharapkan. ( Haris Al-Amir, Wawancar, 16 April 2014)

2. Sarana dan prasarana

penitipan sandal, tempat parkir, peralatan yang lengkap dan Masjid yang nyaman.

Sehingga dengan adanya sarana-sarana ini menjadi salah satu daya tarik membuat masyarakat

nyaman mendengarkan dakwah dan juga membuat da’i dapat menyampaikan dakwahnya

dengan baik pula.

3. Lokasi Masjid yang strategis.



Dengan lokasi masjid yang strategis yaitu Masjid yang berdekatan dengan jalan raya

sehingga memudahkan masyarakat untuk berkunjung mendengarkan dakwah setiap hari yang

telah ditentukan

4. Penyampaian Dakwah dengan baik

Dakwah yang disampaikan dengan santun, baik, lemah lembut, sesuai dengan ukurannya.

Dengan menjaga kondisi dan situasi etika, perasaan, akan membuat mad’u semakin mencintai

apa yang disampaikan oleh para Da’i.

5. Materi-Materi

Sangat cocok dengan kondisi jama’ah, pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada

pengusaha, pegawai negeri, wirausaha, dan jama’ah lainnya.(Ardishon, S.Ag, Wawancara, 24

april 2014, Jam: 12.40 Wib)

b. faktor penghambat

Hasil wawancara saya selaku peneliti dengan Bapak Siagian adapun yang menjadi faktor

penghambat dalam penerapan metode dakwah Rasulullah Saw di Masjid Ikhlas Kelurahan

Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru antara lain:

1. Jama’ah yang tidak serius mendengarkankan ketika selama proses dakwah.

2. Oleh karena Masjid Ikhlas, berdekatan dengan jalan raya sedikit menghambat proses

dakwah dengan adanya suara kendaraan yang lalu-lalang disekitarnya. (Siagian,

Wawancara, 28 April 2014)

3. Dana adalah salah satu penghambat dalam melaksanakan dakwah di Masjid Ikhlas karena

terkadang dakwah tidak dapat terlaksana disebabkan dana yang kurang memadai.




