
BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Prinsip Umum Dakwah 

1. Pengertian dan Tujuan  

a.  Pengertian Dakwah 

1).  Secara Etimologi.  

Dakwah secara etimologi, diungkapkan oleh para ulama sebagai 

berikut: 

a) Mahmud Yunus :  

Kata dakwah berarti “menyeru, mengajak, menghasut, 

menganjurkan dan memanggil.” 1 

b) Toha Yahya Umar              

Kata dakwah berasal arab yang artinya “ajakan, seruan, 

panggilan, undangan.”2 

c) Hamzah Ya’kub.   

Kata dakwah berasal dari bahasa  Arab yang artinya “ajakan, 

seruan, panggilan, undangan.”3 

                                                 
1Mahmud Yunus, Pedoman Dakwah Islamiah (Jakarta : Hidakarya Agung, 1987), 

h.5 

2Toha Yahya Umar, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Wijaya, 1967 ), h. 1 

3Hamzah Ya’kub, Publisistik Islam, (Bandung : Teknik Dakwah dan Leadership, 
1981), h. 13 
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Ketiga pengetian dakwah secara bahasa sebagaimana tersebut di 

atas tidak terdapat perbedaan yang substantif. Perbedaan hanya timbul 

dalam pengungkapan ke dalam bahasa  Indonesia. 

2) Secara Terminologi 

Pengertian dakwah secara terminologi atau secara istilah akan 

dikemukakan berdasarkan beberapa pendapat para ulama, sebagai 

berikut : 

a) Syekh Ali Mahfuz. 

Dakwah adalah : 

 

                      

“Mendorong manusia agar melakukan kebaikan dan menuruti 
petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang dari perbuatan 
munkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat”4 

b) Amrullah Ahmad 

Dakwah yaitu mengajak umat manusia supaya masuk ke jalan 
Allah (sistem Islam) secara menyeluruh baik secara lisan dan 
tulisan maupun dengan perbuatan sebagai ikhtiar muslim 
mewujudkan ajaran Islam menjadi kenyataan dalam kehidupan 
syahsiyah, usrah, jama’ah dan umat Islam segala segi kehidupan 
secara berjamaah (terorganisir) sehingga terwujud khairu 
ummah.5 
 

                                                 
4Syekh Ali Mahfuz, op.cit., (Darul Ma’arif , Birut), h. 17 

5Amrullah Ahmad, Dakwah sebagai Ilmu, (Yokyakarta : Fakultas Dakwah  IAIN  
Sunan Kalijaga, 1995), h. 16 
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c) Toha Yahya Umar 

Dakwah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara-
cara dan tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian 
manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu 
idiologi, pendapat dan pekerjaan tertentu.”6 

d) H. Arifin 

Dakwah mengandung suatu pengertian sebagai suatu kegiatan 
ajakan, baik bentuk lisan tulisan, tingkah laku dan sebagainya, 
yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha 
mempengaruhi orang lain, baik secara induvidual maupun 
secara kelompok, agar supaya timbul dalam dirinya suatu 
pengertian kesadaran sikap, penghayatan, serta pegalaman 
terhadap ajaran agama sebagai massage yang disampaikan 
kepadanya dengan tanpa ada unsur-unsur paksaan.7  

e) H. M. S. Nazaruddin Latif  

Dakwah adalah setiap usaha aktifitas baik dengan lisan 
maupun tulisan serta lukisan dan lainnya, yang bersifat 
menyeruh, mengajak, memanggil manusia lainnya, untuk 
beriman dan mentaati Allah SWT., sesuai dengan garis-garis 
akidah dan syari’at serta akhlak Islamiyah dalam mencapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat.8 

f) Syaifuddin Anshari 

Dakwah Islamiyah adalah proses bimbingan (pimpinan) 
tuntunan, asuhan, oleh subjek dakwah terhadap objek dakwah 
dengan bahan konsepsi al-Quran dan Sunnah tentang 
kehidupan dan penghidupan manusia pada jangka waktu 
tertentu dengan metode bil hikmah wal mau’izatil hasanah 
wajadilhum billati hiya ahsan, dengan perlengkapan yang ada 
arah terciptanya pribadi atau tata masyarakat yang sesuai 
dengan ajaran Islam.9 

                                                 
6Toha Yahya Omar, op.cit.  

7H. Arifin, Psikologi Dakwah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h. 17 

8Nazaruddin Latif, Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah, (Jakarta : Firmadara), h. 11 

9Syarifuddin Anshari, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam, (Yokyakarta : 
Dipenogoro) 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dakwah Islamiyah 

adalah segala bentuk upaya -baik itu lisan, tulisan, sikap dan perbuatan- 

dalam mendorong orang lain untuk merealisasikan ajaran Islam dalam 

seluruh aktifitas kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun 

bermasyarakat.  

Pengertian dakwah dalam makna yang luas ini meliputi segala 

bentuk usaha, media serta metode dalam rangka mewujudkan kehidupan 

mayarakat yang sejalan dengan tuntunan dan tuntutan al-Qur’an dan 

Sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya dakwah tidak hanya diartikan 

sebatas ceramah, tabligh, dan sejenisnya, tetapi mencakup segala aspek 

kehidupan; politik, hukum ekonomi, budaya, adat-istiadat serta berbagai 

instrumuen yang ada di dalamnya. 

b. Tujuan Dakwah 

Pengertian dakwah sebagaimana telah diuraikan di atas 

sebenarnya telah memberikan gambaran tentang tujuan dakwah. Untuk 

lebih jelasnya perumusan dari tujuan yang telah penulis ambil, di bawah 

ini akan dikutip pendapat beberapa orang sarjana mengenai tujuan 

dakwah yaitu :  

a) H. Arifin 

Tujuan dakwah adalah untuk menumbuhkan pengertian, 

kesadaran, peghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama 

yang dibawa oleh juru dakwah atau penerangan agama.10. 

                                                 
10H. Arifin, op.cit., h. 14-15 
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b) Rasyad Saleh 

Terwujudnya kebahagiaan dan kesejateraan hidup di dunia dan 
di akherat yang diredhai oleh Allah SWT adalah merupakan 
nilai atau hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh 
keseluruhan usaha dakwah.11  

c) Salahuddin Sanusi 

Tujuan dakwah ada lima macam, yaitu : 

1) Tujuan Hakiki 

Tujuan hakiki dakwah adalah merupakan pokok segala 
tujuan yang kepadanya seluruh alam  ini akan dikembalikan 
kepadanya pula segala sesuatu itu ditujukan tujuan hakiki 
itu adalah Allah SWT.  

2) Tujuan Umum 

Tujuan umum dakwah itu adalah identik atau sama dengan 
tujuan hidup  dengan maksud-maksud diturunkannya  
agama Islam itu sendiri yaitu mencapai kesejateraan dan 
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

3) Tujuan khusus 

Tujuan khusus dakwah itu adalah menghadapi tiap-tiap 
orang  dan golongan itu menurut keadaannya. 

4) Tujuan Urgen 

Tujuan urgen dakwah Islamiyah adalah menyelesaikan dan 
memecahkan persoalan-persoalan yang gawat yang 
meminta segera penyelesaian dan pemecahan. Maka tujuan 
yang urgen itu adalah memberikan penerangan dan 
pendidikan kepada umat tentang ajaran yang 
sesungguhnya, menghilangkan kebekuan dan kikir.  

a. Menerapkan ajaran Islam dalam berbagai aspek 
kehidupan dan melaksanakan  pembangunan 
masyarakat dalam berbagai bidangnya guna 
mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejatera 
dan diredhai oleh Allah Swt. 

b. Menghentikan disintegrasi dan pertentangan dalam umat 
Islam membawanya kearah integrasi atau persatuan 

                                                 
11Rasyad Saleh,  Manajemen Dakwah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h. 31  
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umat yang bulat berasaskan persaudaraan ta’wim dan 
musyawarah di bawah kalimat tauhid. 

5) Tujuan Insidentil 

Tujuan indsidentil dakwah Islam adalah menyelesaikan dan 
memecahkan  persoalan-persoalan yang terjadi sewaktu-
waktu dalam masyarakat, seperti pembebasan, pelenyapan, 
korupsi, riba, perjudian, pemabukan, pelangaran kesusilaan, 
berbagai kesejahteraan, bid’ah dan kurafat, kemiskinan, 
penganguran dan sebagainya.12 

Dari konsep dakwah yang dikemukakan Syekh Ali Mahfuz 

sebagaimana pada uraian terdahulu, terkandung unsur tujuan 

dakwah yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akherat.13 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tujuan dakwah 

secara umum adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera guna 

mencapai kebahagiaan di dunia, dan di akhirat. Ungkapan tersebut 

tertuang dalam do’a yang diajarkan al-Qur’an kepada manusia 

sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 201: 

 
 
 

 
“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia ini dan kebahagiaan di 
akhirat  dan peliharalah kami dari siksaan api neraka.”14 
 
 
 

                                                 
12 Salahuddin Sanusi, op.cit. h. 102-108 

13 Syekh Ali Mahfuz,  op.cit., h. 18 

14 Depertemen Agama RI, op.cit., h. 49 
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2. Subjek dan Objek Subjek Dakwah 

a. Subjek Dakwah 

Subjek dakwah disebut juga sebagai juru dakwah, yaitu 

pihak yang bertindak sebagai pelaku dakwah. Pengertian juru 

dakwah tersebut dikemukakan oleh beberapa orang ulama antara 

lain :    

1) A. Hasjmy 

Juru dakwah ialah para penasehat,  para pimpinan dan 
pemberi ingat, yang memberi nasehat dengan baik, yang 
mengarang dan berkhutbah, yang memusatkan jiwa raganya  
dalam wa’ad dan wa’id (berita pahala dan berita siksa). Dalam 
membicarakan tentang kampung akherat untuk melepaskan 
orang-orang yang karam dalam gelombang dunia.15  

2) H.M.S. Nazaruddin Latif 

Ahli da’i du’ah adalah muslim dan muslimat yang menjadikan 
dakwah  sebagai suatu amaliyah  pokok baginya selaku ulama, 
ahli dakwah, wa’iz, mubaligh atau mustamirin (juru penerang) 
yang menyuruh, mengajak dan memberi pengajaran dan 
pelajaran agama Islam.16  

3) M. Natsir 

Subjek dakwah ialah orang yang memperingatkan atau 

memanggil supaya memilih, yakni memilih jalan yang 

membawa keuntungan.17 

                                                 
15A. Hasjmy, op.cit., h. 162 

16H.M.S. Nazaruddin Latif, op.cit., h. 20 

17M. Natsir, Fiqhud Dakwah, (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia : Jakarta), h. 
125 
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Dengan demikian dapat difahami bahwa subjek dakwah adalah 

setiap orang atau lembaga yang melakukan amar ma’ruf nahi munkar 

melalui aktifitas masing-masing, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Dalam hal ini juru dakwah dapat disebut dengan da’i. 

Pengertian tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ali Imran 

ayat 104 yang berbunyi : 

 

 
“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 
munkar, dan mereka itulah orang-orang yang menang.” 

Sebagai pihak yang membawa ajaran Islam kepada orang lain 

untuk diamalkannya, secara khusus juru dakwah harus mempunyai 

syarat dan sifat yang harus dimiliki. Hal ini dikemukakan oleh para 

ulama, antara lain : 

1) A. Hasjmy  

Sifat yang harus dimiliki oleh seorang juru dakwah dikaitkan 

dengan sifat nabi Muhammad Saw yang termaktub dalam surat Ali 

Imran ayat 159 yang berbunyi sebagai berikut :  
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
bertaqwa padanya. terhadap mereka. Sehingganya kamu bersikap keras 
lagi kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu 
maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apa bila 
kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa kepada-Nya.” 

Dari pemahaman ayat diatas dapat dipetik hikmah dari juru 

dakwah, sebagai berikut: 

a) Lemah lembut dalam menjalankan dakwah. 
b) Bermusyawarahlah dalam semua urusan, termasuk 

urusan dakwah. 
c) Kebulatan tekat (azam) dalam menjalankan dakwah. 
d) Taqwa kepada Allah setelah bermusyawarah dan 

berazam. 

e) Menjauhi kecurangan dan keculasan. 
f) Mendakwahkan ayat Allah untuk menjalankan hidup 

bagi umat manusia. 
g) Memohon bantuan kepada Allah sebagai konsekwensi 

dari ketaqwaan. 
h) Membersihkan jiwa raga manusia dengan jalan 

mencerdaskan mereka. 
i) Mengajarkan kitab suci  Al-Quran dan hikmah atau liku-

liku ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia alam.18 
 

2) Mahmud Yunus, dalam bukunya pedoman dakwah Islamiyah 

mengemukakan sifat juru dakwah itu sebagai berikut:  

                                                 
18 A. Hasjmy, op.cit.,  h. 169-170. 
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a) Mengetahui Al-Quran an Sunnah. 
b) Harus mengamalkan ilmunya. 
c) Hendak penyantun dan lapang dada. 
d) Harus berani menerangkan kebenaran agama. 
e) Hendaklah menjaga kehormatan dirinya. 
f) Hendak mempunyai lidah yang fasih dan perkataan yang 

terang. 
g) Harus mengetahui ilmu masyarakat, sejarah ilmu jiwa, ilmu 

bumi, ilmu akhlaq, ilmu perbandingan agama, dan ilmu 
bahasa. 

h) Harus mempunyai keimanan yang teguh  dan kepercayaan 
yang kokoh terhadap Allah tentang janji yang benar. 

i) Hendaknya bertawadhu’. 
j) Hendaknya mengajarkan dan menerangkan ilmu-ilmu yang 

diketahuinya dan janganlah menyembunyikan ilmu-ilmu 
itu. 

k) Harus berlaku tenang, sikap sopan dan hebat serta dengan 
sunguh-sungguh. 

l) Hendaklah mempunyai cita-cita yang tinggi dan jiwa yang 
besar. 

m) Harus berlaku sabar dan tabah dalam melaksanakan seruan 
Allah. 

n) Harus bersifat taqwa dan amanah (jujur dan kepercayaan). 
o) Harus berlaku ikhlas dalam perbuatan.19 

3) Hamzah Ya’kub 

Syarat-syarat yang diperlukan oleh juru dakwah adalah sebagai 

berikut:  

a) Mengetahui Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pokok 
agama Islam. 

b) Mengetahi pengetahuan agama Islam yang berinduk 
kepada Al-Qur’an dan Sunnah, seperti tafsir, ilmu hadits, 
sejarah kebudayaan Islam dan lain-lainnya. 

c) Memiliki pengetahuan yang menjadi pelengkap dakwah 
seperti teknik dakwah, ilmu jiwa (psikologi), sejarah, 
antropologi, perbandingan agama dan sebagainya. 

                                                 
19 Mahmud Yunus, Pedoman Dakwah Islamiyah, (Jakarta : Hidaya Agung, 1980),      

h. 17-19 
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d) Penyantun dan lapang dada, karena apabila ia keras sempit 
pandangan maka akan larilah manusia meninggalkan dia. 

e) Memahami bahasa umat yang diajak kepada jalan yang 
diredohi Allah, demikian juga ilmu retorika kepandaian 
berpidato atau berbicara dan mengarang. 

f) Berani kepada siapapun dalam menyatakan, membela dan 
mempertahankan kebenaran, seorang mubaligh yang 
penakut bukannya ia yang mempengaruhi masyarakat 
kejalan Tuhan melainkan dialah yang akan terpengaruh 
oleh masyarakat itu. Allah berfirman dalam Surat Ali Imran 
ayat 139 : 
 

 

 
“Janganlah kamu bersifat lemah dan janganlah berduka cita dan 
kamu adalah orang yang mulia, jika kamu orang yang 
beriman”.20 

g) Memberikan contoh dalam setiap medan kebajikan supaya 
peralel kata-katanya dengan tindakannya; jangan 
sebaliknya. 

h) Berakhlak baik sebagi seorang muslim. Umpamanya 
tawadhuk tidak sombong, pemaaf dan ramah tamah. 

i) Memiliki ketahanan mental yang kuat (kesabaran) keras 
kemauan, optimis walau pun menghadapi berbagai 
rintangan dan kesulitan.  

j) Ikhlas berdakwah karena Allah, mengikhlaskan amal 
dakwah-nya semata-mata menurut keridhan Allah Swt. 

k) Mencintai tugas kewajibannya sebagai da’i dan mubaligh 
dan tidak gampang meninggalkan tugas tersebut, karena 
pengaruh keduniaan. 21 

Pendapat ulama di atas pada prinsipnya sama-sama 

memberikan kriteria juru dakwah dalam menyampaikan ajaran 

                                                 
20 Depertemen Agama RI, op.cit., h. 94 

21 Hamzah Ya’kub,  op.cit., h. 38-39 



 33 

Islam kepada masyarakat luas. Kriteria tersebut meliputi 

kepribadian, ilmu pengetahuan, semangat dan kegigihan. Namun 

para ahli tersebut berbeda dalam cara mengungkapkannya. Dari 

sana dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat seorang juru dakwah 

adalah: 

a) Memahami al-Quran, Hadits serta ilmu-ilmu yang memadai. 

b) Memiliki amalan yang taat dan berkwalitas. 

c) Berkepribadian yang terpuji sebagai seorang suri tauladan. 

d) Memiliki ilmu, pengetahuan dan pengalaman kemasyarakatan 

yang dapat mendukung kelangsungan kegiatan dakwah. 

e) Memiliki semangat, mental dan kemauan yang keras untuk 

menegakkan ajaran Islam. 

Berdasarkan konsep dakwah dalam pengertian yang luasluas, da’i 

adalah setiap orang yang menyampaikan amar ma’ruf nahi munkar melalui 

aktifitas dan profesinya sehari-hari. Dengan demikian setiap orang atau 

lembaga dalam menjalankan tugas-tugasnya menyangkut kepentingan 

masyarakat umum, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, selama 

yang diperjuangkannya tidak bertentangan dengan syari’at Islam, maka ia 

telah bertindak sebagai da’i. Seperti polisi, hakim, jaksa, guru, dosen, 

walikota, atau anggota DPRD. 
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Dengan sendirinya, da’i dalam pemahaman ini, tidak harus sesuai 

betul dengan kriteria-kriteria juru dakwah yang dijabarkan di atas. Syarat-

syarat juru dakwah tersebut tidak berlaku secara mutlak bagi seorang 

pelaku dakwah dalam pengertian yang luas ini. Prinsipnya selama yang 

ditegakkankan oleh da’i tadi adalah kebenaran yang sejalan dengan ajaran 

Islam, maka ia telah berdakwah dan bertindak sebagai juru dakwah. 

Terlepas dari keilmuan dan amalannya terhadap Islam.  

b. Objek Dakwah 

Objek dakwah merupakan pihak yang menerima dakwah. Objek 

dakwah adalah manusia, baik seorang atau lebih, yaitu masyarakat.22 

Firman Allah dalam surat As-Saba’ ayat 28 berbunyi sebagai berikut : 

 
 
 

 
“Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia 
seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan, tetapi kebanyakan manisia tidak mengetahi.” 

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang menjadi sasaran dakwah 

adalah tidak terbatas pada satu golongan atau serkelompok umat, tetapi 

adalah seluruh umat manusia. Karena tidak terbatasnya itu, maka sasaran 

dakwah dapat ditijau dari sudut sosiologis, antropologis, pendidikan dan 

lain sebagainya. 

                                                 
22 Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah, (Logos : Jakarta, 1997), h. 35 
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H. M. Arifin menjelaskan tentang kelompok manusia, yang menjadi 

sasaran dakwah adalah sebagai berikut : 

1) Kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologis, berupa 
masyarakat terasing, pedesaan, kota besar, dan kecil serta 
masyarakat di daerah marginal dari kota besar. 

2) Golongan masyarakat dilihat dari segi struktur kelembagaan, 
berupa masyarakat pemerintahan dan keluarga. 

3) Kelompok masyarakat yang dilihat dari segi sosial kultural, 
berupa golongan priyayi, abangan, dan santri. Klasifikasi ini 
terutama terdapat dalam masyarakat di jawa. 

4) Masyarakat dilihat dari tingkatan usia, berupa golongan anak-
anak, remaja, dan orang tua. 

5) Masyarakat dilihat dari segi okupasional (propesi atau 
pekerjaan) berupa golongan petani, pedagang, seniman, buruh, 
pegawai negeri. 

6) Golongan masyarakat dilihat dari tingkat kehidupan sosial 
ekonomi berupa golongan orang kaya, menegah dan miskin.  

7) Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari 
segi jenis kelamin (sex) berupa golongan wanita, pria dan 
sebagainya. 

8) Golongan dilihat dari segi khusus, berupa golongan 
masyarakat tuna susila, tuna wisma, tuna karya, narapidana 
dan sebagainya.23  

Seminar Dakwah Islamiyah dan Perubahan Sosial, yang 

dilaksanakan di Yokyakarta oleh PLP2M dirumuskan klasifikasi 

sasaran dakwah sebagai berikut yaitu : 

1) Tempat tinggal. 
a. Masyarakat desa. 
b. Masyarakat kota. 

2) Struktur masyarakat. 
a. Masyarakat agraris. 

                                                 
23 Arifin, op.cit., h. 130-141 
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b. Masyarakat industri. 

3) Pendidikan (ilmuan, teknokrat, guru, mahasiswa) 

4) Kekuasaan. 
a. Elit/pimpinan politik/pemerintah. 
b. Massa/rakyat. 

5) Agama. 
a. Islam 
b. Bukan Islam. 

6) Sikap terhadap dakwah. 
a. Cinta kepada agamanya ( Islam ). 
b. Penganut agama lain, tetapi manjadi simpatisan. 
c. Kelompok tampa batas, antara Islam bukan Islam. 
d. Simpatisan Agama lain. 
e. Kelompok membenci Islam. 

7) Umur 
a. Anak-anak (06-13 tahun) 
b. Remaja  (14-18)  
c. Pemuda (18-35) 
d. Orang tua (35-55) 
e. Lanjut usia (55 tahun ke atas).24 

Dalam pelaksanaan dakwah seseorang juru dakwah tidak 

cukup hanya mengetahui klasifikasi objek dakwah. Ia juga harus 

tahu dengan ilmu dan cara menghadapi masing-masing tingkat 

sasaran tersebut. Dengan demikian seorang juru dakwah harus 

mempunyai kemampuan yang multi komplek, baik berupa materi 

atau judul, metode dan lain sebagainya. 

3. Materi Dakwah 

Materi dakwah tidak lain adalah Islam, yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadits Nabi Mumahhad SAW. Segala sesuatu yang 
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bersumber dari keduanya merupakan pokok ajaran Islam, disamping ijma, 

ijtihad, qiyas dan ketentuan Ushul Fiqh lainnya.  

Dari sumber-sumber tersebut dikeluarkan hukum yang meliputi 

berbagai bidang, yaitu : 

a) Akidah, merupakan urusan yang menyangkut keimanan; 

kepercayaan kepada Allah, Rasul, Kitab, Hari Kiamat, takdir 

dan sebagainya. 

b) Syari’ah, merupakan ketetapan hukum amal perbuatan, 

menyangkut ibadah, dan amal perbuatan sehari-hari. 

c) Akhlak, merupakan perilaku antara sesama manusia, perilaku 

kepada hewan, dan alam. 

4. Metode dan Media Dakwah 

a. Metode Dakwah 

Metode dakwah adalah cara yang digunakan oleh juru dakwah 

dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah  kepada objek dakwah. 

Sehingga pesan-pesan dakwah tersebut berhasil guna dan berdaya guna 

dalam menyampaikan dakwah. Sebagaimana terdapat dalam Surat An-

Nahal ayat 125 yang berbunyi sebagai berikut : 

 

 

                                                                                                                                      
24 Amrulah Ahmad, Dakwah Islam Dalam Perubahan Sosial, (Yokyakarta : 

Lokakarya, LP2M,), h. 306-307 
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“Seruhlah (manusia) kepada jalan Tuhan mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah  yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan dialah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.” 

Ayat di atas menjelaskan cara menyampaikan ajaran Islam kepada 

umat manusia, atau yang dikenal dengan metode dakwah. Metode 

dakwah tersebut adalah: 

1) Hikmah 

Metode hikmah ini dapat dipergunakan untuk 

memanggil/menyeru orang yang intelektual, berilmu 

pengetahuan atau pendidikan tinggi. Dalam hal ini juru dakwah 

haruslah menyampaikan materi dakwah dengan keterangan 

dan alasan disampaikan dengan cara bijaksana tanpa kesan 

menggurui, sehingga dakwah tersebut dapat diterima dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Mau’izhah  

Metode ini dipergunakan untuk meyuruh atau 

mendakwahi orang-orang awam, yaitu orang yang belum dapat 

berfikir secara kritis atau ilmu pengetahuannya masih rendah. 

Mereka pada umumnya mengikuti sesuatu tanpa pertimbangan 

terlebih dahulu dan masih berpegang pada adat istiadat yang 

turun temurun. Kepada mereka ini hendak disajikan materi 
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yang mudah dipahami dan disampaikan dengan bahasa yang 

sederhana sehingga mudah dimengerti.  

3) Mujadalah 

Metode ini digunakan untuk menyeru dan mengajak 

orang-orang yang masuk golongan pertengahan, yaitu orang 

yang tidak terlalu tinggi atau pendidikannya, dan tidak pula 

terlalu rendah. Mereka sudah dapat diajak bertukar fikiran 

secara baik, dalam mencari kebenaran. Dan tidak terlalu sulit 

menerima dakwah yang disampaikan kepada mereka 

Berdasarkan firman Allah SWT. dalam Surat An-Nahl ayat 125 

tersebut Syekh Muhammad sebagaimana dikutip oleh M. Natsir, 

menyebutkan tiga golongan yang dihadapi dengan tiga metode yang 

dapat digunakan oleh juru dakwah, yaitu sebagai berikut : 

a) Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kebenaran dan dapat 
berfikir kritis, cepat dapat menangkap arti persoalan. Mereka 
harus dipanggil dengan hikmah, yakni hujjah (argumentasi) yang 
dapat diterima dengan kekuatan akal mereka. 

b) Golongan awam, orang kebanyakan yang belum dapat berfikir 
secara kritis, dan mendalam, belum dapat menangkap 
pengertian-pengertian yang tinggi. Mereka ini dipanggil dengan 
mau’izah hasanah, yakni keteladanan yang baik dari juru 
dakwahnya. 

c) Golongan yang tingkat kecerdasannya diantara kedua golongan 
tersebut, belum dapat dicapai dengan hikmah akan tetapi tidak 
sesuai pula bila dilayani seperti golongan awam. Golongan ini 
dihadapi dengan anjuran dan didikan yang baik yaitu dengan 
ajaran-ajaran yang mereka suka membahasnya. Tetapi hanya di 
dalam batas tertentu mereka tidak sanggup menmgkaji lebih 
mendalam. Golongan manusia seperti ini dipanggil dengan 
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mujadalah billati hiya ahsan, yaitu dengan bertukar tukar fikiran 
guna mendorongnya supaya berfikir secara sehat, satu dan 
yang lainnya dengan cara yang lebih baik.25 

Rafi’udin Manan menjelaskan pembagian metode dakwah yaitu :  

a) Dakwah bil lisan, yaitu dakwah ini dengan mengunakan lisan, 

diantaranya :  

1) Qaulan ma’rufan, yaitu dengan berbicara dalam 

pergaulannya sehari-hari yang disertai misi agama, yaitu 

agama Allah, agama Islam, seperti menyebarluaskan salam, 

mengawali pekerjaan  dengan membaca basmalah, 

mengakhiri pekerjaan dengan membaca hamdalah, dan 

sebagainya.  

2) Mudzakarah, yaitu mengingatkan orang lain jika berbuat 

salah, baik dalam beribadah maupun dalam perbuatan.  

3) Nasehatuddin, yaitu memberi nasehat kepada orang yang 

sedang dilanda problem kehidupan agar mampu 

                                                 
25 M. Natsir, Fiqhud Dakwah, lot.cit , h.162   
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melaksanakan agamanya dengan baik, seperti bimbingan 

penyuluhan agama dan sebagainya. 

4) Majelis Ta’lim, seperti pembahasan bab-bab dengan 

mengunakan buku atau kitab dan berakhir dengan dialik, 

5) Penyajian Umum,  yaitu menyaji materi dakwah di depan 

umum. Isi dari materi dakwah tidak terlalu banyak, 

tetapi menarik perhatian pengunjung. 

6) Mujadalah, yaitu berdebat dengan mengunakan 

argumentasi serta alasan yang diakhiri dengan 

kesepakatan bersama dengan menarik suatu kesimpulan. 

b) Dakwah bil kitab, yaitu dakwah dengan mengunakan 

keterampilan tulis menulis berupa artikel atau naskah yang 

kemudian dimuat di dalam majalah atau suat kabar, brosur, 

buliten, buku, dan sebagainya. Dakwah seperti ini mempunyai 

kelebihan yaitu dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lebih 

lama serta lebih luas jangkauannya, disamping lebih dapat 

mempelajarinya secara mendalam dan berulang-ulang.  

c) Dakwah dengan alat elektronik, yaitu dakwah dengan 

memanfaatkan alat-alat elektronik, seperti radio, televisi, tape 

recorder, komputer, dan sebagainya yang berfungsi sebagai alat 

bantu.  
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d) Dakwah bil hal, yaitu dakwah yang dilakukan dengan berbagai 

kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat sebagai 

objek dakwah dengan karya subjek dakwah serta ekonomi 

sebagai materi dakwah. Ada pun yang termasuk ke dalamnya 

adalah sebagai berikut : 

1) Pemberian bantuan dana untuk usaha produktif. 

2) Memberi bantuan yang bersifat konsumtif. 

3) Bersilaturrahmi ketempat-tempat penampungan sosial, 

seperti yayasan yatim piatu, anak cacat, tuna wisma, panti 

jompo, tuna karya, tempat lokalisasi, lembaga 

permasyaraka-tan dan lain-lain.  

4) Pengabdian kepada masyarakat, seperti : 

1) Pembuatan jalan atau jembatan 

2) Pembuatan sumur umum dan WC umum. 

3) Praktek home industri kebersihan lingkungan dan 

tempat ibadah.26 

Dengan demikian kegiatan dakwah tidak hanya dapat 

dilaksanakan dalam bentuk yang monoton. Melainkan dakwah dapat 

dinikmati oleh masyarakat sebagai sebuah kebutuhan akan berbagai 

tuntunan dalam menjalani kehidupan.  

                                                 
26 Rafi’uddin, Manan Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah, (Bandung : 

Pustaka Setia, 1997) h. 49-51 
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b. Media Dakwah 

Media dakwah merupakan sarana atau alat yang digunakan juru 

dakwah dalam menyampaikan materi dakwah kepada objek dakwah. 

Pada zaman sekarang, media dakwah merupakan faktor yang 

menentukan keberhasilan dakwah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi harus dapat dipergunakan sebagai media dalam menyampaikan 

dakwah, terutama teknologi informasi. 

Penyampaian dakwah melalui media pada umumnya mencakup 

lisan, tulisan, lukisan, visual, audio visual, dan akhlak, serta profesi atau 

pekerjaan seseorang. Seperti yang dukemukakan oleh para ahli.  

1) Hamzah Ya’kub.     

a) Lisan; yang termasuk dalam bentuk ini adalah, khubah, 
pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawatah, 
nasehat, pidato radio, ramah tama, anjang sana, obrolan 
secara bebas setiap ada kesempatan, yang kesemuaanya itu 
dilakukan denagan lidah dan suara.  

b) Tulisan; dakwah yang dilakukan dengan ini misalnya buku-
buku, majalah-majalah, surat kabar, buletin, spanduk-
spanduk dan sebagainya, mubaligh yang spesialis dibidang 
ini maka haruslah menguasai jurnalistik. 

c) Lukisan; yang termasuk dalamnya adalah seni, foto, film, 
cerita dan sebagainya  bentuk tulisan ini banyak menarik 
perhatian orang, dan banyak dipakai mengambarkan suatu 
maksud, ajaran yang ingin disampaikan kepada orang lain. 
Termasuk kedalamnya komik-komik bergambar yang 
dewasa ini sangat disenangi anak-anak. 

d) Audio visual; yaitu cara suatu penyampaian yang sekaligus 
merangsang penglihatan dan pendengaran bentuk ini 
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dilaksanakan dalam televisi, sandiwara, ketoprak, wayang 
radio dan lain sebagainya 

e) Akhlaq; yaitu suatu cara penyampaian langsung 
diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang nyata 
umpamanya membesuk orang sakit, kunjungan kerumah-
rumah, bersilaturrahmi, pembangunan masjid, dan sekolah, 
poliklinik dan lain sebagainya.”27  

2) A. Hasjmy 

Menurut A. Hasjmy yang termasuk ke dalam media 

dakwah adalah : 

a) Mimbar dan khitabah 
b) Qalam dan kitabah 
c) Masdar dan malkama 
d) Madrasah dan daya 
e) Seni suara dan seni bahasa 
f) Lingkungan kerja.28 

Dari kedua pendapat di atas dapat diambil pemahaman bahwa 

media dakwah merupakan segala bentuk sarana dan prasarana yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. 

Dengan demikian media dakwah memiliki bentuk dan ragam yang 

sedemikian luas dan tidak terbatas pada pemahaman yang sempit seperti 

khutbah dan ceramah belaka. 

                                                 
27 Hamzah Ya’kub, lot.cit. h. 43 

28 A. Hasjmy, op.cit., h. 269-270 
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B. Prinsip Umum Retorika 

1. Pengertian Retorika 

Kehidupan manusia pada umumnya diluputi oleh proses 

komunikasi, dan alat komunikasi yang tertua adalah retorika. Retorika 

sebagai alat dan metode komunikasi sudah mulai dikenal dan berfungsi 

dalam kehidupan manusia sehari-hari, semenjak manusia ada dan 

berkembang biak dipermukaan bumi. Kemudian retorika dianggap 

sebagai seni untuk mempengaruhi orang lain melalui kata-kata yang 

terucapkan, tertulis atau terlukis.29 

Berikut ini akan penulis kemukakan definisi retorika yang 

dikemukakan para ahli, antara lain : 

a) A.H. Hasanuddin  

Retorika adalah sebuah kemahiran berbicara bukan demi 

kemenangan, melainkan untuk keindahan bahasa.30 Definisi ini 

sangat terkait dengan wilayah karya sastra yang berkaitan 

dengan seni tutur dramaturgi atau dramatologi.31 

 

                                                 
 

29 T.A. Latief Rousydiy, Dasar-dasar Rhetorica, Komunikasi dan Informasi, (Medan: 
Firma Rinbow, 1985), h. 2 

30 Hasanuddin, AH, Retorika : Dakwah Publisistik dalam Kepemimpinan, (Surabaya: 
Usaha Nasional, 1982), h.64 
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b) Richard E. Young 

Retorika yaitu ilmu yang mempelajari wicara-tutur kata secara 

heiristik-epistemologi, untuk membina saling pengertian dan 

kerjasama.32  

c) Abdul Karim Zaidan 

Rethorica adalah seni mempergunakan bahasa untuk 

menghasilkan kesan yang diinginkan pendengar dan 

pembaca.33 

Dari paparan di atas, retorika tidak hanya sekedar berbicara 

dihadapan umum, melainkan retorika merupakan suatu gabungan antara 

gendre seni berbicara dan gendre ilmu pengetahuan, atau suatu masalah 

tertentu untuk meyakinkan pendengar melalui pendekatan persiasif. 

Dikatakan seni karena retorika menuntut keterampilan dalam penguasaan 

                                                 
32 Ricahard E. Young, Rethoric Discovery and Change, (t,tp., 1970) h. 65 

33 T.A. Latief Rousydiy, op.cit., h. 6 
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bahasa. Pada aspek pengetahuan disebabkan adanya materi atas masalah 

tertentu yang harus disampaikan kepada pihak lain.34 

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, di dalam 

memenuhi tuntutan jasmani dan rohaninya secara naluri memerlukan 

hubungan kerjasama dengan manusia lainnya. Hubungan itu terjadi baik 

untuk menyampaikan fikiran dan perasaan, informasi, ide, gagasan, dan 

pendepat. Hal itulah yang dinamakan komunikasi.35 

Seorang individu yang ingin menyampaikan sesuatu pesan, atau 

ide dan sebagainya kepada individu lain dengan menggunakan lambang-

lambang yang mengandung arti. Dengan demikian ia telah melakukan 

proses komunikasi. Ada unsur yang menyampaikan, isi pesan, dan ada 

yang menerima pesan serta ada alat atau media yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan itu. Sehingga akhirnya timbullah saling mengerti 

dan kesefahaman tentang makna isi pesan itu.  

Didalam proses penyampaian pesan tersebut, secara naluri pihak 

yang menyampaikan berkeinginan agar pesan yang disampaikannya 

dapat diterima, dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan maksud pesan 

tersebut. Hal itu kemudian membuat seorang komunukator 

mempergunakan berbagai ungkapan, cara, argumentasi dan sebagainya 

                                                 
34 Ibid. 
 
35 Ibid. h. 1 
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saat proses penyampaian pesan terjadi, dengan tujuan dapat menarik dan 

mempengaruhi lawan bicaranya. Keterampilan berbicara itu kemudian 

disebut retorika. 

Retorika sebagai alat dan metode komunikasi sudah mulai ada 

semenjak manusia ada dan saling berinteraksi. Kemudian retorika 

dianggap sebagai suatu seni untuk mempengaruhi orang lain melalui 

kata-kata yang terucapkan, tertulis dan terlukis. Seorang ahli retorika, 

Corax Syracuse, 466 SM, mengungkapkan bahwa retorika merupakan seni 

mempengaruhi.36 

Selanjutnya retorika ditingkatkan martabatnya dari seni menjadi 

suatu teori ilmu pengetahuan, dimana tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan 

Socrates dan lainnya mempunyai andil besar dalam meletakkan dasar-

dasranya. Aristoteleslah orang yang pertama kali meletakkan retorika 

sebagai bagian dari ilmu logika yang juga bagian dari ilmu filsafat. 

Menurut catatan The Americana Encyclopedia dan Britania 

Encyclopedia, retorika mulai diajarkan ditingkat perguruan tinggi di 

Amarika Serikat pada pertengahan abad ke 19 dan di Eropa di awal abad 

ke 20. Demikianlah seterusnya hingga pada waktu ini retorika dianggap 

sebagai ilmu yang mempunyai dua muka. Pada satu muka ia merupakan 

                                                 
36 Ibid. 
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art of persuasion (seni untuk mempengaruhi), tetapi di muka yang lain ia 

merupakan pengetahuan yang memiliki aspek-aspek ilmiyah. 

2. Aspek-Aspek Retorika 

Sebagaimana dijelaskan di atas, retorika merupakan seni berbicara, 

pengetahuan yang sistematis dan keterampilan prtaktis untuk 

mempengatuhi orang lain dalam sebuah proses komunikasi. Oleh karena 

itu seorang orator yang ingin berhasil dalam komunikasinya dituntut 

menguasai aspek-aspek yang terpenting dalam retorika, yaitu : 

a) Pengetahuan Bahasa 

Secara fungsional bahasa adalah alat yang dimiliki bersama 

untuk mengungkapkan gagasan.37 Artinya bahasa hanya dapat 

dipahami bila ada kesepakatan bersama diantara kelompok sosial 

untuk mengemukakannya. Kata-kata dalam kehidupan sehari-hari 

diberikan arti semaunya (arbitter) oleh kelompok-kelompok sosial. 

Tidak ada alasan yang logis mengapa manusia “jantan” yang baru 

tumbuh disebut jejaka, atau manusia “betina” yang baru tumbuh 

diberikan sebutan dara.  

Secara formal bahasa adalah kalimat yang terbayangkan, 

yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Jelasnya, setiap 

                                                 
37 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1982) 

h. 26. 
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bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun 

dan dirangkaikan agar memberikan arti. 

Ada seperangkat perilaku yang dapat mengendalikan 

tindakan dan pikiran orang lain secara paksa. Teknik pengandalian 

ini dapat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang 

sebelumnya tak terbayangkan. Teknik ini dapat mengubah 

pendapat dan keyakinan seseorang, dapat digunakan untuk 

mengelabui seseorang, dapat membuat orang menjadi gembira 

atau bersedih, dan dapat mentransformasikan gagasan-gagasan 

beru ke dalam pemikiran seseorang. Teknik pengendalian ini 

disebut bahasa.38  

Dengan bahasa seseorang dapat mengatur perilaku orang 

lain. Dengan teriakan “mama” seorang anak kecil dapat 

menggerakkan wanita setengah baya untuk datang 

menghampirinya. Dengan aba-aba “Allahu akbar”, imam shalat 

dapat menggerakkan makmum shalat berjama’ah untuk 

mengangkat tangan bertakbiratul ihram. Inilah kekuatan bahasa, 

kekuatan kata-kata.  

                                                 
38 G.R. Miller and H.W. Simons kutipan Wakidul Kohar, Perspective on 

Comunication in Social Conflic, (New York: Harper Row Publizers, 1982) h. 4 
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Bahasa pada gilirannya adalah pesan dalam bentuk kata-

kata dan kalimat yang mempunyai power dalam menggerakkan dan 

mengendalikan manusia lain. Inilah yang perlu mendapat 

perhatian bagi para orator dalam menggunakan bahasa dan 

memformatnya dalam menyampaikan pesan kepada audien, 

sehingga orator dapat mengatur, mengarahkan dan mengendalikan 

perilaku audien. Sering terjadi kebosanan audien dalam mengikuti 

acara-acara pertemuan disebabkan pembicaranya tidak pandai 

berbahasa.  

b) Penguasaan Materi 

Bagi orator, pengetahuan tentang materi dalam arti 

pemilihan materi sangat penting untuk diperhatikan. Materi yang 

akan dihidangkan kehadapan audien atau komunikan harus 

aktual. Nilai aktualitas di dalam retorika sangat besar sekali 

peranannya. Dalam aktifitas komunikasi salah satu situasi dimana 

adanya hubungan emosional antara komunikator dan 

komunikan.39 Salah satu unsur kebutuhan manusia adalah 

keinginan untuk mengetahui atas sesuatu kejadian yang segar atau 

berhubungan dengan pribadinya. Dengan memanfaatkan vasilitas 

                                                 
39 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) h. 142 
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potensi manusia inilah faktor nilai aktualitas retorika tidak dapat 

diabaikan. 

Dalam bahasa Inggris, kata aktual diartikan “benar-benar 

terjadi,” atau dalam bahasa Latin dikenal dengan “inacu,” yang 

berarti suatu peristiwa yang benar-benar terjadi atau peristiwa 

yang luar biasa. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa nilai 

aktualitas suatu peristiwa itu tidaklah berarti terbatas kepada suatu 

peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu, tetapi dapat juga terjadi 

apa bila : 

a. Kejadian tersebut ada relevansinya dengan kebutuhan 

manusia sekarang dan masa akan datang. 

b. Apabila peristiwa tersebut disajikan secara segar 

sehingga mampu membangkitkan rasa afinitas antara 

komunikator dengan komunikan 

Dengan demikian seorang komunikator dalam rangka 

menumbuhkan intiminasinya dapat memilih materi dan 

memaparkan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun 

dapat juga menyajikan peristiwa lama dengan cara 

mengaktualisasikannya kembali karena ada relevansinya dengan 

peristiwa yang mempengaruhi komunikan saat itu. 

c) Kelincahan Berlogika dan Beranalogi 



 53 

Pertimbangan lain yang harus diperhatikan dalam retorika 

adalah kemampuan seseorang orator dalam hal logika. Hal ini 

dikarenakan setiap pembicaraan tidak sekedar pemaparan, tetapi 

juga dibutuhkan suatu bentuk kesimpulan-kesimpilan agar dengan 

cara tersebut dapat dihindari suatu konklusi yang salah dari pihak 

audien.  

Pengertian logika yang berhubungan dengan retorika, 

diartikan sebagai proses dari masalah pokok yang disampaikan 

kepada audien. Dengan demikian orator harus dapat melatih 

logikanya.40 

d) Pengetahuan tentang Psikologi Massa 

Seorang orator yang baik tidak boleh berpusat pada diri 

sendiri atau berpusat pada pesan saja, tetapi harus juga berpusat 

pada hadirin.  

e) Pengetahuan tentang Sistem Sosial Budaya 

Dalam kajian Komunikasi antar Budaya, sistem sosial 

budaya menyangkut aspek persepsi, tipologi atau streotype, 

rasisme, konflik, kulturasi dan integrasi. Dalam hal ini para orator 

agar tetap dikagumi dan mampu menyampaikan pesannya perlu 

                                                 
40 Enes E. Bornmann, Rethoris, (t,tp., 1996) h. 193 
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mengetahui tentang wawasan komunikasi antar budaya. Perlu 

diketahui faktor persepsi budaya juga sangat menentukan.  

3.  Retorika dan Dakwah 

Sebagaimana dijelaskan pada bahagian sebelumnya, unsur-unsur 

dakwah meliputi subjek dakwah (da'i), objek dakwah (mad’u), materi 

dakwah, media dakwah serta metode dakwah. Di dalam keseluruhan 

unsus-unsur tersebut telah dijabarkan pula berbagai aspek penunjang 

yang pada akhirnya bermuara kepada proses pembantukan masyarakat 

yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad 

SAW. Dengan demikian dapat dilihat dari kacamata komunikasi, dakwah 

adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh da'i kepada mad’u 

tentang ajaran Islam melalui berbagai pendekatan agaruntuk 

terbentuknya masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh ajara Islam 

tersebut. Proses tersebut melingkupi metode lisan (tabligh) dan tilisan 

(kitabah).  

Retorika dijelaskan sebagai sebuah seni dalam mengungkapkan 

gagasan, ide atau pemikiran, baik secara lisan maupun tertulis, agar 

pesan-pesan yang disampaikan dapat difahami dan dilaksanakan oleh 

penerima pesan. Hanya saja dalam retorika tidak dipersoalkan materi 

pesan yang disampaikan, apakah yang bersumber dari ajaran Islam atau 

tidak.  

Dengan memperhatikan kesamaan prinsip antara dakwah dan 

retorika tersebut, dapat dijelaskan bahwa di dalam proses dakwah 
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sesungguhnya retorika telah digunakan oleh para mubaligh, untuk 

meyakinkan jama’ahnya tentang ajaran Islam yang diserukan.  

Retorika mengambil peranan sebagai alat keterampilan mubaligh 

dalam menyiarkan Islam. Seorang mubaligh yang baik hendaklah mampu 

menyajikan dakwah dengan bahasa yang disenangi masyarakat, shingga 

dakwahnya difahami dan diamalkan. Untuk itu dibutuhkan sebuah 

keterampilan dalam menggunakan bahasa, serta berbagai aspek dalam 

memilih dan menyajikan materi yang tepat berdasarkan pertimbangan 

situasi, tempat dan sebagainya. 


