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BAB 1 

Perintah Berdakwa  

 

Pendahuluan   

Dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah mahluk yang sempurna 

ciptaan Alha SWT, tapi belum sempuran manusia kalau belum hidup rukun 

berdampingan menghormati satu sama lain dan saling menasehat-nasehati dalam 

kebaikan itulah sebaik baiknya manusia. 

Pengertian diatas bersifat ungkapan saling menasehat-nasehati dalam 

kebaikan seperti dalam Firman Allah “ hendaklah diantara kalian ada kelompok 

yang mengajak kepada khair, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan cegah dari yang 

mungkar “ Q.S Ali Imron 3: 104.  Ungkapan ini sangat releven dengan kegiatan 

dakwah. 

Aktivitas dakwah pada awalnya hanyalah merupakan tugas sederhana 

yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari rasullullah SAW 

.Hal ini dapat dipahamai sebagaimana yang ditegaskan oleh hadits Rasullah SAW 

:“Balighu „anni walau ayat”. 

 Inilah yang membuat kegiatan atau aktivitas dakwah boleh dan harus 

dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai rasa keterpanggilan untuk 

menyebarkan nilai-nilai islam.Oleh karena itu aktivitas dakwah memang harus 

berangkat dari kesadaran pribadi yang dilakukan oleh orang per orang dengan 

kemampuan minimal dari siapa saja yang dapat melakukan dakwah.  

Memahami esensi dari makna dakwah itu sendiri, kegiatan dakwah sering 

dipahami sebagai upaya untuk memberikan solusi islam terhadap berbagai 

masalah dalam kehidupan. 

 
1. Perintah berdakwah  

Perintah Menyampaikan walaupun satu ayat 

 

، َحدَّثَنَا َحسَّاُن ْبُن  - 164 - ًُّ اُك ْبُن َمْخلٍَد، أَْخبََرنَا األَْوَزاِع حَّ َحدَّثَنَا أَبُو َعاِصٍم الضَّ
ٌِْه َوَسلََّم، قَاَل:  ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِ ْبِن َعْمٍرو، أَنَّ النَّبِ َعِطٌَّةَ، َعْن أَبًِ َكْبَشةَ، َعْن َعْبِد اَّللَّ
دًا،  ًَّ ُمتَعَّمِ ثُوا َعْن بَنًِ إِْسَرائٌَِل َوالَ َحَرَج، َوَمْن َكذََب َعلَ »بَلِّغُوا َعنًِّ َولَ ْو آٌَةً ، َوَحدِّ
أْ َمْقعَدَهُ   فَْلٌَتَبَوَّ

 ِمَن النَّار -
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Rasul Bersabda : Sampaikanlah kalian dari aku walaupun satu ayat. Dan 

hendaklah sampaikan pula dari kalian  tentang bani israil. Barang siapa 

yang menyembunyikan  dari aku maka bersiap-siaplah akan tempatnya 

diNeraka.  (HR.Bukhari ) 

 

Menyampaikan Kebenaran  

ثَ َنا أَبُو َعتَّاٍب َسْهُل ْبُن َحَّ  - 4673 ثَ َنا أَبُو اخلَطَّاِب زََِيُد ْبُن ََيََْي الَبْصِريُّ قَاَل: َحدَّ اٍد قَاَل: َحدَّ
، قَاَل: قَاَل رَ  ، َعْن أَبِيِو، َعْن َعِليٍّ ثَ َنا أَبُو َحيَّاَن الت َّْيِميُّ ثَ َنا ادلُْخَتاُر ْبُن ََنِفٍع قَاَل: َحدَّ ُسوُل اّلَِّ َحدَّ

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  ُ َأََب َبْكٍر َزوََّجِِنَ ابْ نَ َتُو، َوَحََلِِن ِإََل »َصلَّى اّلَّ َداِر اذِلْجَرِة، َوَأْعَتَق ِبََلًلا ِمْن رَِحَم اّلَّ
ُ ُعْثَماَن، َتْسَتْحِييِو  ُ ُعَمَر، يَ ُقوُل احلَقَّ َوِإْن َكاَن ُمرِّا، تَ رََكُو احلَقُّ َوَما َلُو َصِديٌق، رَِحَم اّلَّ َماِلِو، رَِحَم اّلَّ

ُ َعِليِّا، اللَُّهمَّ َأِدِر احلَقَّ مَ  َىَذا َحِديٌث َغرِيٌب ًَل نَ ْعرِفُُو ِإًلَّ ِمْن َىَذا « . َعُو َحْيُث َدارَ ادلَََلِئَكُة، رَِحَم اّلَّ
يسنن الرتمذ الَوْجو   

 

Rasul bersabda : Allah membelasi kepada Abu bakar yang teah 

mengawinkan aku kepada putrinya (saydatina Aisah) dan membawa aku 

hijrah, serta memerdekakan Bilal dengan hartnaya. Allah membelasi Umar 

yang mengatakan kebenaran walaupun pahit, walaupun dia tidak 

mempunyai teman. Allah membelasi Usman Malaikat malu kepadanya. 

Allah membelasi Ali. Yaallah semoga engkau mendatangkan kebenaran 

kepadanya. Ini hadis Gharib.  

 

Menyampaikan kepada yang belum mengetahui  

 

. 65 ٍِ ًَ ْح ٍْ َعْجِذ انشَّ ٍَ َع ٍِ ِعِٛشٚ ٍْ اْث ٌٍ َع ْٕ ٍُ َع َحذَّصََُب ُيَغذَّدٌ قَبَل َحذَّصََُب ثِْشٌش قَبَل َحذَّصََُب اْث

َْغَ  أَْيَغَك إِ َٔ  ِِ َعهََّى قَعَذَ َعهَٗ ثَِعِٛش َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ َّٙ َطهَّٗ اَّللَّ ِّ رََكَش انَُّجِ ٍْ أَثِٛ ٍِ أَثِٙ ثَْكَشحَ َع ٌٌ ْث ب

ِّ قَبَل ثِِخَطبيِ  ًِ ٖ اْع َٕ ِّ ِع ٛ ًِّ ُ َعَُٛغ َْزَا فََغَكزَُْب َحزَّٗ َظََُُّب أَََّّ ٍو  ْٕ َٚ ُّ٘ ِّ قَبَل أَ ْٔ ثِِضَيبِي َ ِّ أ

ِْٛش  ِّ ثِغَ ٛ ًِّ ُ َعَُٛغ َْزَا فََغَكزَُْب َحزَّٗ َظََُُّب أَََّّ ٍش  ْٓ ُّ٘ َش َ َو انَُّْحِش قُْهَُب ثَهَٗ قَبَل فَأ ْٕ َْٛظ َٚ ِّ أَنَ ًِ اْع

َُُْٛكْى َحَشاٌو فَقَبَل  أَْعَشاَضُكْى ثَ َٔ انَُكْى  َٕ أَْي َٔ ٌَّ ِدَيبَءُكْى  ِخ قُْهَُب ثَهَٗ قَبَل فَئِ َْٛظ ثِِز٘ اْنِحجَّ أَنَ

ذَ  ِْ ٌَّ انشَّب ذُ اْنغَبئَِت فَئِ ِْ َْزَا ِنُٛجَهِّغ انشَّب َْزَا فِٙ ثَهَِذُكْى  ِشُكْى  ْٓ َْزَا فِٙ َش ِيُكْى  ْٕ َكُحْشَيِخ َٚ

ٌْ ُٚجَهِّ  ُُّْ َعَغٗ أَ َعٗ نَُّ ِي ْٔ َٕ أَ ُْ  ٍْ َغ َي  
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Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan 

kepada kami Bisyir berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun 

dari Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, dia 

menuturkan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam duduk diatas 

untanya sementara orang-orang memegangi tali kekang unta tersebut. 

Beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Hari apakah ini? '. Kami 

semua terdiam dan menyangka bahwa Beliau akan menamakan nama lain 

selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 

berkata: "Bukankah hari ini hari Nahar?" Kami menjawab: "Benar". Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam kembali bertanya: "Bulan apakah ini? '. 

Kami semua terdiam dan menyangka bahwa Beliau akan menamakan 

nama lain selain nama bulan yang sudah dikenal. Beliau shallallahu 

'alaihi wasallam berkata: "Bukankah ini bulan Dzul Hijjah?" Kami 

menjawab: "Benar". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama 

kalian haram (suci) sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini 

dan tanah kalian ini. (Maka) hendaklah yang hadir menyampaikan kepada 

yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan 

kepada orang yang lebih paham darinya".  

 

 

 

BAB 2 

DASAR-DASAR DALAM MELAKUKAN DAKWA 

 

 

Pendahuluan  

Berdakwah dengan segala bentuknya adalah wajib hukumnya bagi setiap 

muslim. Misalnya amar ma‟ruf, nahi munkar, berjihad, memberi nasihat dan 

sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum islam tidak mewajibkan bagi 

umatnya untuk selalu mendapatkan hasil semaksimalnya, akan tetapi usahanyalah 

yang diwajibkan semaksimalnya sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. 

Adapun orang yang diajak, ikut ataupun tidak ikut itu urusan Allah. 
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Pada dasarnya setiap muslim dan muslimah di wajibkan untuk mendakwahkan 

islam kepada orang lain baik muslim maupun non muslim ketentuan semacam ini 

di dasarkan pada firman Allah Swt : 

Artinya : “dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan menyuruh kepada yang Ma‟ruf dan mencegah dari yang 

mungkar merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Imran : 104) 

Arti Mufradat : 

Dan hendaklah ada : ٍۡنزَُك َٔ                                                     Diantara kamu :  ُُۡكى  ّيِ

Ummat :  خ ٌَ  : Menyeru, Berdoa kepada kami                                         أُيَّ  َٚۡذُعٕ

Kepada : َإِل                                                                       Kebaikan :  ِش ۡٛ  ٱۡنَخ

Dan menyuruh : ٌَ َٚۡأُيُشٔ َٔ                     Dengan/kepada kebaikan :     ِۡعُشٔف ًَ  ثِٱۡن

Dan melarang : ٌَ ٕۡ َٓ ُۡ َٚ َٔ                            Dari perbuatan munkar :     َُكش ًُ ٍِ ٱۡن  َع

Dan mereka itulah : َئِك
َٰٓ نَ  ْٔ ُ أ َٔ       Merekalah orang-orang beruntung :  ٌَ ۡفِهُحٕ ًُ ُُْى ٱۡن  

Asbabun Nuzul Al-Imran ayat 104 : 

            Pada zaman jahiliyah sebelum Islam ada dua suku yaitu, Suku Aus dan 

Khazraj yang selalu bermusuhan turun temurun selama 120 tahun, permusuhan 

kedua suku tersebut berakhir setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan 

Islam kepada mereka, pada akhirnya suku Aus yakni kaum Anshar dan suku 

Khazraj hidup berdampingan secara damai dan penuh keakraban. Suatu ketika 

Syas Ibn Qais seorang Yahudi melihat suku Aus dengan suku Khazraj duduk 

bersama dengan santai dan penuh keakraban, padahal sebelumnya mereka 

bermusuhan, Qais tidak suka melihat keakraban dan kedamaian mereka, lalu dia 

menyuruh seorang pemuda Yahudi duduk bersama suku Aus dan Khazraj untuk 

menyinggung perag Bu‟ast yang pernah terjadi antara Aus dan Khazraj lalu 

masing-masing suku terpancing dan mengagungkan sukunya masing-masing, 

saling mencaci maki dan mengangkat senjata, dan untung Rasulullah SAW yang 

mendengar peristiwa tersebut segera datang dan menasehati mereka : Apakah 

kalian termakan fitnah jahiliyah itu, bukankah Allah telah mengangkat derajat 

kamu semua dengan agama Islam, dan menghilangkan dari kalian semua yang 

berkaitan dengan jahiliyah ?. setelah mendengar nasehat Rasul, mereka sadar, 

menangis dan saling berpelukan. Sungguh peristiwa itu adalah seburuk-buruk 

sekaligus sebaik-baik peristiwa. Maka turunlah surat Ali Imran ayat 104. 

Adh Dhahhak mengatakann, mereka adalah para sahabat yang terpilih, 

para mujahidin yang terpilih, dan para ulama. 

Abu Ja‟far Al-Baqir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membacakan 

firmanNya : “Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru 
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kepada kebajikan” (Ali Imran : 104), kemudian beliau bersabda : “yang dimaksud 

dengan kebajikan ini ialah mengikuti Al-qur‟an dan sunnahku” hadist 

diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih. 

Makna yang dimaksud dari ayat ini ialah hendaklah ada segolongan orang 

dari kalangan umat ini yang bertugas untuk mengemban urusan tersebut, 

sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat 

ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Shahih Muslim dalam sebuah 

hadist dari Abu Hurairah. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : 

 “Barang siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia 

mencegahnya dengan tangannya. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. 

Dan jika masih tidak mampu juga, maka dengan hatinya, yang demikian itu 

adalah selemah-lemah iman”.  

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Al 

Hasyimi, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ja‟far, telah menceritakan 

kepadaku Amr ibnu Abu Amr, dari Jarullah Hudzhaifah ibnu Yaman, bahwa Nabi 

SAW pernah bersabda :  

“Demi Tuhan yang jiwaku berada didalam genggaman kekuasaanNya, kalian 

benar-benar harus memerintahkan kepada kebajikan dan melarang perbuatan 

mungkar, atau hampir-hampir Allah akan mengirimkan kepada kalian siksa dari 

sisiNya, kemudian kalian benar-benar berdoa (meminta pertolongan kepadaNya), 

tetapi doa kalian tidak diperkenankan.” 

Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadist Amr 

Ibnu Abu Amr dengan lafadz yang sama. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa 

hadist ini hasan. 

Hadist tentang dakwah : 

ْٕ آَٚخ   نَ َٔ َعهََّى قَبَل ثَِهّغُٕا َعُِّٙ  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ َّٙ َطهَّٗ اَّللَّ ٌَّ انَُّجِ ٍشٔ أَ ًْ ٍِ َع ِ ْث ٌْ َعْجِذ اَّللَّ  

Artinya : “Dari „Abdullah bin „Umar ra dituturkan, bahwasanya Rasulullah saw 

bersabda, “Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat”. (HR. Bukhari).  

 

Diantara dasar-dasar dakwah yang paling urgen adalah sebagaimana hadis 

dibawah ini.  

2. Dasar Berdakwah : A quran, Hadis, Pemikiran inovatif 

 

ٍُ  َحْفضُ  َحذَّصََُب - َش، ْث ًَ ٍْ  ُع ٍْ  ُشْعجَخَ، َع ، أَثِٙ َع ٌٍ ْٕ ٍِ  َع ٍِ  اْنَحبِسسِ  َع ِشٔ ْث ًْ ٍِ  َع  أَِخٙ اْث

ِغَٛشحِ ا ًُ ٍِ  ْن ٍْ  ُشْعجَخَ، ْث ٍْ  أََُبٍط  َع ْْمِ  ِي ٍض، أَ ًْ ٍْ  ِح ٍِ  ُيعَبرِ  أَْطَحبةِ  ِي ٌَّ  َججٍَم، ْث  َسُعٕلَ  أَ

 ِ ِّ  للاُ  َطهَّٗ اَّللَّ ْٛ َعهَّىَ  َعهَ ب َٔ ًَّ ٌْ  أََسادَ  نَ ٍِ  إِنَٗ ُيعَبر ا َْٚجعَشَ  أَ ًَ ْٛفَ : »قَبلَ  اْنَٛ  إِرَا رَْقِضٙ َك
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ِ، ثِِكزَبةِ  أَْقِضٙ: قَبلَ  ، «قََضبٌء؟ نَكَ  َعَشعَ  ٌْ : »قَبلَ  اَّللَّ ِ؟ ِكزَبةِ  فِٙ رَِجذْ  نَىْ  فَئِ  ، «اَّللَّ

ِ  َسُعٕلِ  فَجُِغَُّخِ : قَبلَ  ِّ  للاُ  َطهَّٗ اَّللَّ ْٛ َعهََّى، َعهَ ٌْ : »قَبلَ  َٔ ِ  َسُعٕلِ  ُعَُّخِ  فِٙ رَِجذْ  نَىْ  فَئِ  اَّللَّ
ِّ  للاُ  َطهَّٗ ْٛ َعهََّى، َعهَ َل  َٔ ِ؟ بةِ ِكزَ  فِٙ َٔ ذُ : قَبلَ  «اَّللَّ ِٓ َل  َسأِْٚٙ، أَْجزَ  َسُعٕلُ  فََضَشةَ  آنُٕ َٔ

 ِ ِّ  للاُ  َطهَّٗ اَّللَّ ْٛ َعهَّىَ  َعهَ قَبلَ  َطْذَسُِ، َٔ ذُ : »َٔ ًْ ِ  اْنَح فَّقَ  انَِّز٘ َّلِلَّ ِ  َسُعٕلِ  َسُعَٕل، َٔ ب اَّللَّ ًَ  ِن

ِ  َسُعٕلَ  ُْٚشِضٙ اَّللَّ » 

“Diriwayatkan dari Mu„adz bin Jabal D bahwa pada saat Rasulullah J 

mengutusnya ke negeri Yaman, beliau bertanya, “Bagaimana cara kamu 
memutuskan suatu persoalan jika disodorkan kepadamu sebuah masalah?” 

Dia menjawab, “Saya memutuskan dengan Kitab Allah.” Nabi J 

bertanya, “Jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah?” Mu„adz 

menjawab, “Maka dengan sunnah Rasulullah J.” Nabi J bertanya, “Jika 

kamu tidak menemukan di dalam sunnah ?” Dia menjawab, “Saya 

melakukan ijtihad dan tidak bertindak sewenang-wenang”. Lalu Mu„adz 

berkata, “Maka Rasulullah J menepuk dadanya dan bersabda, “Segala puji 

bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah 

dengan apa yang telah diridhai Rasulullah .” (HR. Bukhari).  

 

 

 

 

 

BAB 3 

PRINSIP-PRINSIP DALAM BERDAKWAH 

 

 

 

Pendahuluan  

Ragam dakwah menghadapi ragam masalah. Model dakwah pun juga 

lebih variatif dibanding masa lalu yang hanya dengan model ceramah, nasehat, 

atau khutbah. Banyak kemudian ragam istilah yang berkenaan dengan model 

dakwah, antara lain: dakwah kultural, dakwah struktural, dakwah 

pembangunan, dakwah pemberdayaan masyarakat, dakwah jurnalistik, dan 

sebagainya. Akan tetapi, hingga saat ini perkembangan kegiatan dakwah tidak 

didampingi dengan aspek Fikih, sehingga masyarakat cenderung tidak peduli 

dengan nilai-nilai yang seharusnya diperhatikan pada unsur-unsur dakwah, 

yakni pendakwah, mitra dakwah, metode dakwah, media dakwah, dan pesan 

dakwah. Problematika etis ini penting dibahas, mengingat saat ini terjadi 

pertarungan dan benturan peradaban di antara berbagai pemikiran. Pemikiran 

Islam juga tidak tunggal, tetapi bermacam-macam. Akhirnya, pandangan 

tentang dakwah Islam juga berbeda antara satu pakar dengan pakar lainya. Kita 

melacak perbedaan tersebut dari Al Qur‟an dan hadits sebagai sumber hukum 
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dakwah, hingga kita mencoba untuk merumuskan kaedah-kaedah Fikih yang 

dapat membantu memecahkan masalah dakwah. 

Imam Jalal al-Din al-Suyuthi berkata, “Al-Qadli Abu Sa'id al-Harawi 

bercerita, “Ada salah satu ulama yang bermadzhab Hanafi bercerita bahwa 

Imam Abu Thahir al-Dabbas, seorang ulama madzhab Hanafi yang tinggal di 

belakang hulu sungai Nil, merujuk semua pemikiran fikih Madzhab Abu 

Hanifah pada 17 kaedah Fikih. Lalu al-Harawi berangkat menuju Abu Thahir. 

Abu Thahir adalah orang yang buta. Ia selalu mengulang-ulang kaedah-kaedah 

tersebut di masjidnya setelah para jamaah membubarkan diri. Suatu saat al-

Harawi berselimut dengan tikar, sedangkan para jamaah telah keluar dan Abu 

Thahir menutup masjidnya. Ketika Abu Thahir membaca kaedah hingga pada 

urutan ketujuh, al-Harawi pun mulai mengantuk. Abu Thahir memergokinya, 

lalu memukul dan mengusirnya dari masjid. Setelah itu, ia tidak mengulang-

ulang lagi kaedahnya di masjid. Al-Harawi kemudian menemui para santrinya 

dan membacakan ketujuh kaedah tersebut”. “Tatkala kisah ini telah sampai 

pada al-Qadli (hakim negara) Husain, semua pemikiran fikih Syafi‟i 

didasarkan olehnya pada empat kaedah Fikih,“ kata al-Harawi („Abbadi al-

Lahaji, t.t.: 7).  

Cerita di atas menunjukkan bahwa kaedah-kaedah Fikih sering dipakai 

dalam memutuskan perkara hukum. Kaedah Fikih dirumuskan dalam kalimat 

yang singkat tapi dengan  makna yang padat. Ada kaedah yang didasarkan 

pada ayat al-Qur‟an dan sabda Nabi SAW, ada pula kaedah yang merupakan 

generalisasi dari berbagai kasus. Kita dapat menggunakan kaedah-kaedah Fikih 

untuk menjawab persoalan dakwah. Selain itu, kita perlu memperhatikan 

rumusan kaedah dakwah yang dipakai untuk mengembangkan strategi dakwah. 

Oleh karena itu, ada dua bentuk kaedah yang dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan dakwah. Pertama, Kaedah Fikih untuk Dakwah (al-qawa‟id al-

fiqhiyyah li al-da‟wah) yang dijadikan sebagai instrumen dalam menentukan 

hukum yang berkenaan dengan dakwah. Kedua, Prinsip-Prinsip Dakwah (al-

qawa‟id li da‟wah) yang menjadi strategi, metode, atau tehnik dalam mencapai 

dakwah yang efektif. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa 

ada Kaidah Fikih Dakwah. Kaidah-kaidah Fikih dakwah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Terkait prinsi dalam dakwah ini masuk pada kajian  fiqih dakwah yang 

kemudian kita mencoba menjadikan sebuah prinsip-prinsip dalam melakukan 

dakwah diantaranya adalah sebagaimana hadis dibawah ini.  

 

Pembahasan 
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3. Prinsip berdakwah  

a. Moderrat & Fleksibel  

1. Moderrat  
2306 -  ٍُ ، َحوذَّثََُا َسْوُ  ْبو ،ٍ ء ََ ٍُ َسو ذُ ْب ًَّ ٍُ ِعيَسى، َحذَّثََُا ُيَح ُشو ْب ًْ َحذَّثََُا َع

ٍْ ُيحَ  ٌَ ءنقَاِسِى، َع ْت ءْسونَ ْرَ ٌَّ َسُ و ََوأَن  َ ٍْ َعاَِ ٍْ ُعوْشَو،َ، َعو َُْكِذِس، َعو ًُ ٍِ ءن ِذ ْب ًَّ

ا َسآُِ قَاَلن  ًَّ ِّ َوَسهََّى، فَهَ يَشِ،، َوبِئَْس »َعهَى ءنَُّبِّيِ َصهَّى هللاُ َعهَْي َِ بِئَْس  َُخَ ءنعَ

وويَش،ِ  َِ ٍُ ءنعَ ووا َ هَووَس لََقهَّووََّ ءنَُّبِوويا َصووهَّى هللاُ « ءْبوو ًَّ ِّ فَهَ ِّ َوَسووهََّى فِووي َوْ ِ وو  َعهَْيوو

ٍَ َس َْيوَت  ِ، ِحوي ََأُن يَا َسُسوََل ءهَّ ُ ُم قَانَْت نَُّ َعاَِ ََْقهَََّ ءنشَّ ا ء ًَّ ، فَهَ ِّ َْبََسَط إِنَْي َوء

َ فَقَواَل َسُسوَُل  ِّ َْبََسوْقَت إِنَْيو ِّ َوء ُ َم قُْهَت نَُّ َكزَء َوَكزَء، ثُىَّ لََقهَّْقَت فِي َوْ ِ و ءنشَّ

 ِ ِّ َوَسهََّىن ءهَّ ٌَّ َشوشَّ ءنَُّواِ  » َصهَّى هللاُ َعهَْي اشتوا، إِ ََأُ، َينَى َعِ ْذلُِِي فَحَّ يَا َعاَِ

ِ ٍَ َشّشِ ٍْ لََشَكُّ ءنَُّاُ  ءلِّقَا َو ءنِقيَاَيِأ َي َْ ُِْزنَأت يَ ِ َي ُْذَ ءهَّ  ِع

 

Ada seseorang laki-laki yang meminta izin kepada Nabi 

SAW. Tatkala laki-laki itu melihat Nabi SAW. Ia mencelakan 

: ini keluarga yang paling buruk !. ketika laki-laki itu telah 

duduk, wajah Nabi SAW. Berseri-seri dan membentangkan 

tangan kepada laki-laki tersebut. Tatkala orang laki-laki itu 

telah pulang, “Aisyah berkata kepada Nabi SAW. : ya 

Rosulullah, saat anda melihat laki-laki tadi, anda 

mangatakan begini-begini. Kemudian wajah anda berseri-

seri dan membentangkan tangannya anda untuknya. 

Rosulullah SAW. Bersabda : “wahai Aisyah, sejak kapan 

kamu menganggapku sebagai orang yang jahat, 

sesungguhnya manusia yang paling buruknya di sisi Allah 

pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi orang lain, 

karena takut akan kejahatannya (HR. Bukhari)  

 

2. Fleksibel  

Bertahap dalam pembebanan  
 

ٍُ ُيقَبرِمٍ  - 6941 ذُ ْث ًَّ ، َحذَّصََُب ُيَح ََ ٍُ إِْعحَحب ِ، أَْخجََشََب َصَكِشَّٚبُء ْث ، أَْخجََشََب َعْجذُ اَّللَّ

 ٍِ ٍِ اْثح ٍِ َعجَّحبٍط، َعح نَٗ اْثح ْٕ ٍْ أَثِٙ َيْعجٍَذ، َيح ٍ، َع ّٙ ِف ْٛ ٍِ َط ِ ْث ٍِ َعْجِذ اَّللَّ ٍْ َْٚحَٛٗ ْث َع

ِ َطهَّٗ للاُ عَ  ب، قَبَل: قَبَل َسُعُٕل اَّللَّ ًَ ُٓ ُْ ُ َع َٙ اَّللَّ ٍِ َعجَّبٍط َسِض عَحبِر ْثح ًُ َعحهََّى ِن َٔ  ِّ ح ْٛ هَ

 : ٍِ ًَ ٍَ ثَعَضَُّ إِنَٗ انَٛ ْى »َججٍَم ِحٛ ُٓ ْى، فَحبْدُع ُٓ َم ِكزَبٍة، فَحئِرَا ِجئْحزَ ْْ ب أَ ي  ْٕ إَََِّك َعزَأْرِٙ قَ

ُْحْى أََعحبُعٕا  ٌْ ِ، فَحئِ ذ ا َسُعحُٕل اَّللَّ ًَّ ٌَّ ُيَح أَ َٔ  ،ُ ٌْ لَ إِنََّ إِلَّ اَّللَّ ذُٔا أَ َٓ ٌْ َْٚش نَحَك  إِنَٗ أَ

اٍد فِحٙ ُكحّمِ 624ثِزَِنَك ]ص: َٕ حَظ َطحهَ ًْ ْى َخ ِٓ ْٛ َ قَحْذ فَحَشَع َعهَح ٌَّ اَّللَّ ُْْى أَ [، فَأَْخجِْش

ْى َطحذَقَخ   ِٓ ْٛ َ قَْذ فَحَشَع َعهَح ٌَّ اَّللَّ ُْْى أَ ُْْى أََعبُعٕا نََك ثِزَِنَك، فَأَْخجِْش  ٌْ ْٛهٍَخ، فَئِ نَ َٔ ٍو  ْٕ َٚ
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ْى فَزُححشَ  ِٓ ٍْ أَْيَُِٛححبئِ ُْححْى أََعححبُعٕا نَححَك ثِححزَِنَك، فَئَِّٚححبَ  رُْؤَخححزُ ِيحح  ٌْ ْى، فَححئِ ِٓ دُّ َعهَححٗ فُقَححَشائِ

ِ ِحَجبةٌ  ٍَ اَّللَّ ْٛ ثَ َٔ  َُُّ ْٛ َْٛظ ثَ ُ نَ ْظهُِٕو، فَئََِّّ ًَ حَ ان َٕ ارَِّق دَْع َٔ ْى  ِٓ اِن َٕ َكَشائَِى أَْي َٔ»  

 

 

 

 

 

“Sesungguhnya engkau akan datang kepada masyarakat dari 
kalangan Ahli Kitab. Ajaklah mereka untuk bersyahadat bahwa 
tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 
Jika mereka telah mengikuti ajakanmu itu, beritahukan kepada 
mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu dalam sehari 
semalam kepada mereka. Jika mereka telah mengikuti 
perintahmu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah 
mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari 
orang-orang kaya di antara mereka, kemudian dibagikan 
kepada para fakir miskin dari mereka. Jika mereka telah 
menaati perintahmu, berhati-hatilah dengan harta mereka yang 
berharga. Takutlah kamu kepada doa orang yang dianiaya 
karena tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah”. 
(HR. Bukhari)  
 

3. Prinsip dakwah 

perubahan pada Mad’u.  

ثَ َنا يَزِيُد ْبُن َىاُرونَ  - 22277 ثَ َنا ُس َلْيُم بْ ُن َع اِمٍر، َع ْن أََِ ُأَماَم َة َحدَّ ثَ َنا َحرِي ٌز، َح دَّ ، َحدَّ
، ائْ َذْن ِ  َِبل  زِّ  ََن، قَ اَل: ِإنَّ فَ   ا َا  اَبِّ أَتَ ى النَّ ِلَّ َص  لَّى ُْ َعَلْي ِو َوَس لََّم فَ َق  اَل: ََي َرُس وَل اّلَِّ

قَ اَل: َفَجلَ َ  « . اْدنُْو، َفَدََن ِمْنُو َقرِيباا»وا: َمْو. َمْو. فَ َقاَل: فََأقْ َبَل اْلَقْوُم َعَلْيِو فَ َزَجُروُه َوقَالُ 
ُ ِف    َداَ َ . قَ    اَل: « َأُتُِبُّ    ُو ِ ُمِّ    َ  »قَ    اَل:  َوًَل النَّ    اُس َيُِبُّونَ    ُو »قَ    اَل: ًَل. َواّلَِّ َجَعلَ    ِِن اّلَّ

ُ ِف   َداَ َ  قَ   ا« َأفَ ُتِحبُّ   ُو ًِلبْ َنتِ   َ  »قَ   اَل: « . ِ ُمََّه   اِمِمْ  َل: ًَل. َواّلَِّ ََي َرُس   وَل اّلَِّ َجَعلَ   ِِن اّلَّ
ُ « َأفَ ُتِحبُّ  ُو ِ ُْتتِ  َ  »قَ  اَل: « . َوًَل النَّ  اُس َيُِبُّونَ  ُو لِبَ نَ  اِمِمْ »قَ  اَل:  قَ  اَل: ًَل. َواّلَِّ َجَعلَ  ِِن اّلَّ

قَ  اَل: ًَل. َواّلَِّ « َأفَ ُتِحبُّ  ُو ِلَعمَّتِ  َ  »قَ  اَل: « . َوًَل النَّ  اُس َيُِبُّونَ  ُو ِ ََت  َواِمِمْ »ِف  َداَ َ . قَ  اَل: 
ُ ِف  َداَ َ . قَ  اَل:  قَ  اَل: « َأفَ ُتِحبُّ  ُو خِلَالَتِ  َ  »قَ  اَل: « . َوًَل النَّ  اُس َيُِبُّونَ  ُو ِلَعمَّ اِمِمْ »َجَعلَ ِِن اّلَّ

ُ ِفَداَ َ . قَ اَل:  ََ َع يَ َدُه َعَلْي ِو « . َيُِبُّونَ ُو خِلَ اًَلِمِمْ َوًَل النَّ اُس »ًَل. َواّلَِّ َجَعَلِِن اّلَّ قَ اَل: فَ َو
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ْر قَ ْلَبُو، َوَحصِّ ْن فَ ْرَج وُ »َوقَاَل:  فَ لَ ْم َيُك ْن بَ ْع ُد َذلِ َ  اْلَف َ  يَ ْلَتِف ُ  « اللَُّهمَّ اْغِفْر َذنْ َبُو َوَطهِّ
 ِإََل َاْيٍ .

Sesungguhnya seorang perjaka belia pernah mendatangi Rasulullah 

SAW  kemudian ia berkata " wahai Rasulullah izinkan aku untuk 

melakukan zina ". kemudian para sahabat berdiri hendak memberi 

pelajaran seraya berkata "…enyah engkau..!!!". Rasulullah menyuruh 

para sahabat untuk membiarkannya dan mendekatkan duduk di 

sampingnya. Kemudian Rasulullah berkata "..apakah engkau rela jika 

ibumu berzina?", dijawab " demi Allah, tidak". Kata Rasul " 

begitupun orang tidak rela jika ibunya berzina. Bagaimana jika 

anakmu yang berzina?" dijawab " demi Allah, tidak". Kata Rasul " 

begitupun orang tidak rela jika anaknya yang berzina. Bagaimana jika 

pelakunya saudara perempuanmu?", dijawab " demi Allah, tidak". 

Kata Rasul " begitupun orang tidak akan rela jika saudara perempuan 

mereka berzina. Bagaimana jika pelakunya bibimu?" dijawab " demi 

Allah, tidak". Kata Rasul " begitupun orang tidak akan rela jika 

bibinya berzina". Kemudian Rasulullah meletakan tangannya di 

bahunya seraya berdoa " ya Allah ampunilah dosanya, sucikanlah 

hatinya, dan jagalah kemaluannya. Setelah kejadian itu pemuda 

tersebut tidak lagi melakukan zina." HR. Ahmad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 4 

PENDEKATAN DALAM BERDAKWAH 

 

Pendahuluan  

“Jika anda puas, beritahukan kepada rekan Anda. Jika tidak puas, 

beritahukan kepada kami”, demikian pesan yang di pasang di ruang utama 

restoran di Jakarta. Kepuasan pengunjung tidak hanya ditentukan oleh menu 

dan kualitas makanan akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah teknik 
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pelayanan. Sekalipun masakan yang disuguhkan sangat sesuai dengan selera, 

akan tetapi cara panyajiannya menjengkelkan, pengunjung tidak akan 

merasakan kelezatan masakan itu. Saat ini, bisnis tidak hanya mementingkan 

kualitas produk (High Tech), tetapi juga menekankan kualitas pelayanan (High 

Touch). Dakwah sebenarnya juga memasarkan sebuah ideologi. Ajaran yang 

benar dan baik harus disebarkan dengan cara yang baik pula. Tidak sedikit 

ajaran yang sesat tapi memperoleh respon yang luar biasa karena disampaikan 

dengan kemasan yang menarik dan dengan cara yang menyenangkan. Ini 

menggambarkan bahwa pelayanan lebih strategis daripada produk. Metode 

lebih penting daripada pesannya, sebagaimana pepatah Arab:  

 

”Tehnik lebih penting daripada materinya”  

Kita memulai membahas hubungan antara metode dengan istilah-

istilah lain yang terkait, yaitu pendekatan (approach), strategi (strategy ), 

metode (method), tehnik (technique), dan taktik (tactic). Karena ilmu dakwah 

lahir dari literatur-literatur berbahasa Arab, maka istilah-istilah tersebut dicari 

padanannya dengan istilah-istilah dari Bahasa Arab, yaitu:  

1. Nahiyah (َاحيأ) atau pendekatan 

2. Manhaj (يُ ج) atau strategi 

3. Uslub (سهَب ) atau metode 

4. Thariqah (طشيقأ) atau teknik, dan  

5. Syakilah (شاكهأ) atau taktik. 

Masing-masing istilah di atas memiliki kemiripan makna sehingga sulit 

ditemukan perbedaan yang jelas. Di kamus al-Munawwir, al-naahiyyah berasal 

dari pembentukan  kata nahaa-yanhuu-nahwan (َحَء - يُحَ – َحا) yang bisa 

diartikan arah (al-jihah); sisi (al-janib); jalan atau cara (al-thariqah); tujuan (al-

qashd); sama (al-mitsl); macam (al-naw‟); ukuran (al-miqdar); bagian (al-qism); 

dan daerah (al-shufh). Dari makna-makna ini, al-nahiyah terlihat lebih luas dan 

lebih umum, sehingga ia relevan untuk diterjemahkan dengan pendekatan. Dalam 

kamus Al-Munjid dan Lisan al-‟Arab, al-manhaj berarti jalan yang jelas (Lewis 

Ma‟luf, 1986: 841; Ibnu Manzhur, 1990: II: 383); al-thariqah memiliki beberapa 

arti, yaitu perjalanan (al-sirah); keadaan (al-halah); pendapat (al-madzhab); garis 

dalam sesuatu (al-khath fi al-syai‟); 

tenunan yang panjang (nasijah mustathilah); dan tokoh terhormat 

dalam masyarakat (syarif al-qaum)( Lewis Ma‟luf, 1986: 465; Ibnu Manzhur, 

1990: X: 221); al-uslub mempunyai beberapa arti, yaitu suatu bidang (al-fann) 

 المادة من أهم الطريقة
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dari ucapan atau perbuatan; setiap jalan yang dibentangkan (kullu thariqah 

mumtad); pandangan (al-madzhab); arah (al-wajh) (Lewis Ma‟luf, 1986: 343; 

Ibnu Manzhur, 1990: I: 473 ); al-syakilah berarti arah atau sisi (al-nahiyah) 

yakni jalan yang bercabang-cabang dari jalan yang besar; cara (thariqah), 

karakter (khaliqah) (Lewis Ma‟luf, 1986: 399; Ibnu Manzhur, 1990: XI: 357). 

Untuk kajian metode dakwah ini, istilah-istilah dari Bahasa Inggris di 

atas lebih mudah dibedakan. Sedangkan istilah-istilah dari Bahasa Arab sering 

dipahami sama oleh beberapa penulis. Namun demikian, penulis telah 

mencoba menerjemahkan istilah dari Bahasa Inggris dengan istilah dari 

Bahasa Arab, sebagaimana tersebut di atas, meski tidak sepenuhnya tepat. 

Penulis belum menemukan penjelasan yang  membedakan istilah-istilah dari 

Bahasa Arab tersebut secara tegas. Oleh sebab itu, beberapa istilah di atas 

perlu didiskusikan lebih lanjut.  

 Jika istilah-istilah di atas dikaitkan secara keseluruhan maka 

pendekatan adalah langkah yang paling awal. Segala persoalan bisa dilihat 

atau dipahami dari sudut pandang tertentu. Sudut pandang inilah yang disebut 

pendekatan. Sebuah pendekatan melahirkan sebuah strategi yaitu semua cara 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Setiap strategi menggunakan 

beberapa metode; dan setiap metode membutuhkan teknik, yaitu cara yang 

lebih spesifik dan lebih operasional. Selanjutnya setiap teknik membutukan 

taktik, yaitu cara yang lebih spesifik lagi dari teknik.. Masing-masing istilah 

tersebut harus bergerak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Ada 

ketentuan umum yang diikuti oleh semua istilah dan ada pula ketentuan 

khusus yang berlaku untuk suatu istilah tertentu. Ketentuan ini dinamakan 

prinsip. 

Pembahasan  

Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap 

proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan didasarkan pada mitra 

dakwah dan suasana yang melingkupinya. Sjahudi Siradj (1989: 29-33) 

mengutarakan tiga pendekatan dakwah, yaitu pendekatan budaya, pendekatan 

pendidikan, dan pendekatan psikologis. Pendekatan-pendekatan ini melihat 

lebih banyak pada kondisi mitra dakwah. Oleh karenanya pendakwah, metode 

dakwah, pesan dakwah, dan media dakwah harus menyesuaikan pada kondisi 

mitra dakwah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Toto Tasmara. 

Menurutnya, pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan oleh 

seorang mubaligh (komunikator) untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas 

dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus 

bertumpu pada suatu pandangan human oriented dengan menempatkan 
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penghargaan yang mulia atas diri manusia (Toto Tasmara, 1987: 44-46). 

Pendekatan yang terfokus pada mitra dakwah lainnya adalah dengan 

menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Pendekatan 

dakwah model ini meliputi: pendekatan sosial-politik, pendekatan sosial-

budaya, pendekatan sosial-ekonomi, dan pendekatan sosial-psikologis. Semua 

pendekatan di atas bisa disederhanakan dengan dua pendekatan yaitu 

pendekatan dakwah struktural dan pendekatan dakwah kultural. Untuk 

membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan relijius, 

dakwah bisa menggunakan pendekatan struktural atau pendekatan politik. 

Harus ada para politikus dalam legislatif yang berjuang membuat undang-

undang yang menjamin kehidupan yang lebih Islami. Dibutuhkan pula 

politikus dalam eksekutif yang menjalankan pemerintahan berdasar produk 

hukum tersebut.  Bisa juga menggunakan pendekatan kultural atau sosial-

budaya  dengan membangun moral masyarakat melalui kultur mereka. 

Misalnya dengan memberdayakan ekonomi masyarakat, memberikan 

pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya manusia yang 

berkulaitas dan sebagainya.    

Sebagaimana definisi pendekatan dakwah di atas yaitu titik tolak atau 

sudut pandang kita terhadap proses dakwah, maka ada pendekatan lain yang 

melibatkan semua unsur dakwah, bukan hanya mitra dakwah. Kata proses 

dakwah berarti melibatkan semua unsur dakwah. Dari definisi ini, terdapat dua 

pendekatan dakwah, yaitu pendekatan dakwah yang Terpusat Pada 

Pendakwah    dan pendekatan dakwah yang Terpusat Pada Mitra Dakwah. 

Pendekatan yang pertama (terpusat pada pendakwah) menuntut unsur-unsur 

dakwah lainnya menyesuaikan atau bekerja sesuai dengan kemampuan 

pendakwah: pesan dakwah manakah yang mampu dikuasai pendakwah; 

metode dakwah manakah yang mampu digunakan oleh pendakwah; media 

dakwah manakah yang mampu dimanfaatkan pendakwah. Pendekatan yang 

kedua (terpusat pada mitra dakwah) menfokuskan unsur-unsur dakwah pada 

upaya penerimaan mitra dakwah. Siapakah pendakwah yang cocok bagi mitra 

dakwah dengan tipologi tertentu; manakah pesan dakwah yang paling 

dibutuhkan mitra dakwah; serta metode dan media dakwah yang 

bagaimanakah yang dapat menggugah hati mitra dakwah.  

Pendekatan yang terpusat pada pendakwah hanya bertujuan pada 

pelaksanaan kewajiban dakwah. Kewajiban pendakwah adalah menyampaikan 

pesan dakwah hingga mitra dakwah memahaminya (al-balagh al-mubin). 

Aspek kognitif (pemahaman) mitra dakwah terhadap pesan dakwah lebih 

ditekankan daripada aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku) 

mereka. Fokusnya terletak pada kemampuan pendakwah. Sedangkan targetnya 
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adalah kelangsungan berdakwah. Berdasar pendekatan ini, maka hukum 

berdakwah adalah fardlu „ain artinya setiap muslim wajib berdakwah sesuai 

dengan kemampuan masing-masing. Pertanyaan pokok yang diajukan 

pendekatan ini adalah bagaimana dakwah dapat diselenggarakan secara terus-

menerus? Sebagai kewajiban, dakwah harus tetap dilakukan sekalipun tidak 

jelas berhasil atau tidaknya. 

Pendekatan dakwah yang terpusat pada mitra dakwah berupaya 

merubah keagamaan mitra dakwah. Tidak hanya pada tingkatan pemahaman, 

tapi lebih dari itu, yaitu merubah sikap dan perilaku mitra dakwah. Dalam hal 

ini, semua unsur dakwah harus menyesuaikan kondisi mitra dakwah. Tidak 

semua orang bisa melakukan pendekatan ini. Karenanya, hukum berdakwah 

adalah  fardlu kifayah artinya hanya wajib bagi orang-orang yang telah 

memiliki kemampuan. Pertanyaan pokok pendekatan ini adalah bagaimana 

caranya meningkatkan keimanan mitra dakwah ? Sekali berdakwah tapi 

menghasilkan perubahan keagamaan orang lebih baik dan lebih signifikan  

daripada beberapa kali dakwah tetapi tidak menghasilkan apapun.  

Hadis terkait sebagaimana dibawah ini :  

 

4.  Pendekatan Dakwah : kekuasaan lisan dan hati  

ثَ َنا ُس  ْفَياُن، َع  ْن  - 2762 ثَ َنا َعْب  ُد ال  رَّْحَِن بْ  ُن َمْه  ِديٍّ قَ  اَل: َح  دَّ ثَ َنا بُ ْن  َداٌر قَ  اَل: َح  دَّ َح  دَّ
َم اخلُْطبَ َة قَ ْب َل الصَّ ََلِة َم ْرَواُن،  قَ ْيِ  ْبِن ُمْسِلٍم، َع ْن طَ اِرِ  بْ ِن ِا َهاٍب، قَ اَل: َأوَُّل َم ْن قَ دَّ

َم  ْرَواَن: َتاَلْف  َ  السُّ  نََّة، فَ َق  اَل: ََي فُ  ََلُن، تُ  ِرَ  َم  ا ُىَنالِ  َ ، فَ َق  اَل أَبُ  و فَ َق  اَم رَُج  ٌل فَ َق  اَل لِ 
ُ َعَلْي ِو َوَس لََّم 364َسِعيٍد: َأمَّا َىَذا فَ َقْد َقَضى َما َعَلْيِو، ]ص: ْعُ  َرُسوَل اّلَِّ َصلَّى اّلَّ [ َسَِ

ْ َيْس َتِطْع فَِبَقْلبِ  ِو، َم ْن رََأ  ُمْنَك  راا فَ ْليُ ْنِك ْرُه بِيَ »يَ ُق وُل:  َْ ْ َيْس َتِطْع فَِبِلَس انِِو، َوَم  ْن  َْ ِدِه، َوَم  ْن 
َعُف اإِلميَانِ  َْ َىَذا َحِديٌث َحَسنٌ « : َوَذِلَ  َأ  

 Imam Muslim meriwayatkan dari Thariq bin Syihab, bahwa orang 

yang pertama kali mendahulukan khutbah pada hari raya adalah 

Marwan. Seorang laki-laki mengingatkannya, “Khutbah dilakukan 

setelah shalat.” Marwan menjawab, “Yang demikian itu telah 

ditinggalkan.” Abu Sa‟id berkata, “Laki-laki ini telah melakukan 

tugasnya dalam usaha menyingkirkan kemungkaran. Aku pernah 

mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang melihat 

kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya dan jika tidak 

kuasa maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan 

hatinya maka yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. 

(sunan tirmidzi).  
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BAB 5 

MATERI DALAM BERDAKWAH 

 

Pendahuluan  

 

“Baru kali ini saya menyaksikan, dua orang Rabbi Yahudi, satu 

dari Israel, satunya lagi dari Denmark, berdebat seru Nabi kita tercinta 

SAW. Rabbi Israel mengerahkan ayat-ayat dalam kitab yang 

diyakininya sebagai Taurat, dan menyimpulkan bahwa kitab agama 

Yahudi itu tidak mengakui kenabian Muhammad SAW, sehingga 

kebenaran agama yang dibawahnya juga ditolak. Sedangkan yang dari 

Denmark juga menggunakan kitab yang sama, tidak kalah 

semangatnya menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah 

seorang nabi utusan Allah SWT. 

Pemandangan seru itu saya saksikan di kota Seville, salah satu 

bagian dari wilayah Islam Andalusia, Spanyol. Di tahun 1492, kaum 

muslimin dan Yahudi di negeri ini dipaksa memilih: memeluk agama 

Katolik, atau dibantai habis tak pandang bulu. Minggu lalu, 514 tahun 

sesudah pembantaian kejam itu, saya menghadiri Konferensi 

Internasional Ulama Islam dan Yahudi untuk Perdamaian di Seville 

(19-23 Maret 2006). Konferensi ini adalah yang kedua kalinya dan 

diselenggarakan oleh Hommes de Parole, sebuah NGO yang bergerak 

di bidang hubungan Muslim-Yahudi. Konferensi pertama 

dilangsungkan bulan Januari 2005 lalu di Brussel. Sekitar 200-an 

ulama Islam dan Yahudi dari berbagai penjuru dunia serta lebih dari 

seratus peninjau, para ahli dari kalangan agama lain, dan akademisi 

hadir dalam acara tersebut” (M. Syamsi Ali, 2007: 75-76). 

Cerita di atas adalah pengalaman seorang pendakwah untuk masyarakat Amerika, 

M. Syamsi Ali. Dari cerita ini, kita semakin yakin bahwa pesan kebenaran Islam 

ada di mana-mana dan selalu hadir dalam masa apapun. Pesan keberadaan Nabi 

Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir telah ditulis dalam kitab Taurat dan 

Injil. Meski banyak orang yang ingin menutupi, merubah, atau mengganti pesan 

kebenaran Islam, namun, seperti janji Allah SWT dalam al-Qur‟an, kebenaran itu 

akan terkuak juga. Pesan kebenaran inilah yang harus disampaikan oleh para 

pendakwah. Agar kebenaran pesan dakwah dapat diterima oleh mitra dakwah 

dengan yakin, pendakwah harus menguatkannya dengan argumentasi logis dan 

fakta dari berbagai sumber. Ulama Islam yang ahli tentang ajaran agama Kristen 

(Kristolog) seperti Ahmad Deedat dan Abdullah Wasi‟an di Surabaya, selalu 

menunjukkan kebenaran pesan Islam tentang Nabi Isa bin Maryam a.s dengan 

ayat-ayat al-Qur‟an disertai keterangan dari Injil Markus, Matius, Lukas, dan 
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Yohanes dari kitab Injil yang diakui oleh kaum Kristiani. Dari sini, pesan dakwah 

tidak hanya berupa sumber utama, yakni ayat al-Qur‟an dan hadits saja, tetapi 

juga beberapa uraian dari sumber-sumber lainnya sebagai penguat.  

 

Pembahasan  

 

Dalam Ilmu Komunikasi pesan dakwah adalah massage yaitu simbol-

simbo. Dalam literatur berbahasa Arab, pesan dakwah disebut maudlu‟ al-

da‟wah ( ،َيَضَع ءنذع). Istilah ini lebih tepat dibanding dengan istilah “materi 

dakwah” yang diterjemahkan dalam Bahasa Arab menjadi maaddah al-

da‟wah (،َياد، ءنذع). Sebutan yang terakhir ini bisa menimbulkan 

kesalahfahaman sebagai logistik dakwah. Istilah pesan dakwah dipandang 

lebih tepat untuk menjelaskan ”isi dakwah berupa kata, gambar, lukisan dan 

sebagainya yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bahkan 

perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah” Jika dakwah melalui tulisan 

umpamanya, maka yang ditulis itulah pesan dakwah. Jika dakwah melalui 

lisan, maka yang diucapkan pembicara itulah pesan dakwah. Jika melalui 

tindakan, maka perbuatan baik yang dilakukan itulah pesan dakwah. 

Pada prinsipnya, pesan apapun dapat dijadikan sebagai pesan dakwah 

selama tidak bertentangan dengan sumber utamanya, yaitu al-Qur‟an dan 

Hadits. Dengan demikian, semua  pesan yang bertentangan terhadap al-Qur‟an 

dan hadits tidak dapat disebut sebagai pesan dakwah. Semua orang dapat 

berbicara tentang moral, bahkan dengan mengutip ayat al-Qur‟an sekalipun. 

Akan tetapi, jika hal itu dimaksudkan  untuk pembenaran atau dasar bagi 

kepentingan nafsunya semata, maka demikian itu bukan termasuk pesan 

dakwah. Pesan dakwah pada garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu pesan 

utama (al-Qur‟an dan hadits) dan pesan tambahan atau penunjang (selain al-

Qur‟an dan hadits). 

 

 

 

 

Hadis tentang matri atau pesan dakwah di antara lain adalah :  

5. Materi Dakwah  

ٌُْر ْبُن َحْرٍب، َحدَّثَنَا َوِكٌٌع، َعْن َكْهَمٍس، َعنْن 8) - 4 ٌْثََمةَ ُزَه ( َحدَّثَنًِ أَبُو َخ

ٌْدَةَ، َعْن ٌَْحٌَى ْبِن ٌَْعَمَر،  ٌْدُ هللاِ ْبُن ُمعَاٍذ اْلعَْنبَِريُّ َعْبِد هللاِ ْبِن بَُر ح وَحدَّثَنَا ُعبَ

ندَةَ، َعنْن ٌَْحٌَنى ْبنِن  -َوَهذَا َحِدٌثُهُ  - ٌْ َحندَّثَنَا أَبِنً، َحندَّثَنَا َكْهَمنٌس، َعنِن اْبنِن بَُر

، فَانْ  ًُّ َل َمْن قَاَل فًِ اْلقَدَِر بِاْلبَْصَرةِ َمْعبَدٌ اْلُجَهنِن ُُ أَنَنا ٌَْعَمَر، قَاَل: َكاَن أَوَّ َطلَْقن
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ٌِْن  ْحَمِن اْلِحْمٌَِريُّ َحاجَّ ٌْدُ ْبُن َعْبِد الرَّ ٌِْن  -َوُحَم فَقُْلنَا: لَْو لَِقٌنَا أََحدًا  -أَْو ُمْعتَِمَر

نا ٌَقُنوُل َهنُااَلِف فِنً  ٌِْه َوَسلََّم، فََسأَْلنَاهُ َعمَّ َمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

َق لَنَا َعْبندُ هللاِ ْبنُن ُعَمنَر ْبنِن اْلَخطَّناِب دَاِخنًم اْلَمْسنِجدَ، فَاْكتَنَْأتُنهُ أَنَنا اْلقَدَِر، فَُوفِّ 

ُُ أَنَّ َصناِحبًِ َسنٌَِكُل  نَْنن ََ َوَصاِحبًِ أََحدُنَا َعْن ٌَِمٌنِِه، َواْْلَخنُر َعنْن ِشنَماِلِه، فَ

:   ُُ ، فَقُْلنن ًَّ ْحَمنِ 73اْلَكننَمَم إِلَنن َََهننَر قِبَلَنَننا نَنناٌس  [: أَبَننا َعْبننِد الننرَّ إِنَّننهُ قَننْد 

ٌَْقَرُفوَن اْلقُْرآَن، َوٌَتَقَأَّنُروَن اْلِعْلنَم، َوذََكنَر ِمنْن َشنأْنِِهْم، َوأَنَُّهنْم ٌَْزُعُمنوَن أَْن اَل 

، قَناَل:  ٌٌ َُ أُولَئِنَك فَنأَْخبِْرُهْم أَنِّنً بَنِريٌف ِمنْنُهْم، »قَدََر، َوأَنَّ اأْلَْمَر أُنُن فَنِِذَا لَِقٌن

ٌُ بِِه َعْبدُ هللاِ ْبُن ُعَمنَر « َوأَنَُّهْم بَُرآُف ِمنًِّ لَنْو أَنَّ أِلََحنِدِهْم ِمثْنَل »، َوالَِّذي ٌَْحِل

ثُمَّ قَاَل: َحدَّثَنًِ أَبًِ ُعَمُر « أُُحٍد ذََهبًا، فَأَْنأَقَهُ َما قَبَِل هللاُ ِمْنهُ َحتَّى ٌُْاِمَن بِاْلقَدَرِ 

َُ ٌَْوٍم، إِْذ ٌْ  َْبُن اْلَخطَّاِب قَاَل: ٌِْه َوَسلََّم ذَا نََما نَْحُن ِعْندَ َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

نِه أَثَنُر  ٌْ نَا َرُجٌل َشِدٌدُ بٌََاِض الثٌَِّاِب، َشنِدٌدُ َسنَواِد الشَّنعَِر، اَل ٌُنَرل َعلَ ٌْ َطلََع َعلَ

ننِه َوَسننلََّم، السَّننأَِر، َواَل ٌَْعِرفُننهُ ِمنَّننا أََحنندٌ، َحتَّننى َجلَننَس إِلَننى ال ٌْ ِ َصننلَّى هللاُ َعلَ ًّ نَّبِنن

دُ أَْخبِْرنًِ  ٌِْه، َوقَاَل: ٌَا ُمَحمَّ ٌِْه َعلَى فَِخذَ ٌِْه، َوَوَضَع َكأَّ ٌِْه إِلَى ُرْكبَتَ فَأَْسنَدَ ُرْكبَتَ

ْسَمُم أَْن تَْشهَ دَ أَْن اَل  ٌِْه َوَسلََّم: »اْْلِ ْسَممِ ، فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ َعِن اْْلِ

ننَمةَ،  ننِه َوَسننلََّم، َوتُِقننٌَم الصَّ ٌْ نندًا َرُسننوُل هللاِ َصننلَّى هللاُ َعلَ إِلَننهَ إِالَّ هللاُ َوأَنَّ ُمَحمَّ

نِه َسنبًٌِم  ٌْ َُ إِلَ َُ إِِن اْسنتََطْع ن ٌْ َكاةَ، َوتَُصوَم َرَمَضناَن، َوتَُحن َّ اْلبَ ًَ الزَّ ، « َوتُْاتِ

ٌَمنانِ ،  قُهُ، قَناَل: فَنأَْخبِْرنًِ َعنِن اْْلِ ، قَاَل: فَعَِجْبنَا لَهُ ٌَْسأَلُهُ، َوٌَُصندِّ َُ قَاَل: َصدَْق

أَْن تُننْاِمَن بِنناوِ، َوَمَمئَِكتِننِه، َوُكتُبِننِه، َوُرُسننِلِه، َواْلٌَننْوِم اْْلِخننِر، َوتُننْاِمَن »قَنناَل: 

ْحَسانِ ، قَاَل: »أَْن  ، قَاَل: فَأَْخبِْرنًِ َعِن اْْلِ َُ هِ « ، قَاَل: َصدَْق ٌِْرِه َوَشّرِ بِاْلقَدَِر َخ

، قَنناَل: فَننأَْخبِْرنًِ َعننِن « تَْعبُنندَ هللاَ َكأَنَّننَك تَننَراهُ، فَننِِْن لَننْم تَُكننْن تَننَراهُ فَِِنَّننهُ ٌَننَراكَ 

قَنناَل: فَننأَْخبِْرنًِ َعننْن « َمننا اْلَمْسننئُوُل َعْنَهننا بِننأَْعلََم ِمننَن السَّننائِلِ »السَّنناَعِة، قَنناَل: 

أَْن تَِلنندَ اأْلََمننةُ َربَّتََهننا، َوأَْن تَننَرل اْلُحأَنناةَ اْلعُننَراةَ اْلعَالَننةَ ِرَعنناَف »أََماَرتَِهننا، قَنناَل: 

ُُ َمِلٌانا، ثُنمَّ قَناَل ِلنً: « الشَّاِف ٌَتََطاَولُوَن فًِ اْلبُْنٌَانِ  ٌَنا »، قَاَل: ثُمَّ اْنَطلََق فَلَبِثْن

: هللاُ َوَرُسولُ « ُعَمُر أَتَْدِري َمِن السَّائُِل؟ ُُ فَِِنَّهُ ِجْبِرٌُل أَتَناُكْم »هُ أَْعلَُم، قَاَل: قُْل

«ٌُعَلُِّمُكْم ِدٌنَُكمْ   

“Dari Umar bin al-Khaththab Z, berkata: “Pada suatu hari kami 

berkumpul bersama Rasulullah T, tiba-tiba datang seorang laki-laki 

yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak kelihatan 

tanda-tanda kalau dia melakukan perjalanan jauh, dan tak seorangpun 

dari kami yang mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di 

hadapan Nabi T sambil menempelkan kedua lututnya pada lutut Nabi 

T. Sedangkan kedua tangannya diletakkan di atas paha Nabi T. Laki-

laki itu bertanya, “Wahai Muhammad beritahukanlah aku tentang 

Islam”. Rasulullah T menjawab, “Islam adalah kamu bersaksi tiada 

tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah SWT, 

mengerjakan shalat, menunaikan zakat, puasa pada bulan ramadhan 
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dan kamu haji ke Baitullah jika kamu telah mampu 

melaksanakannya”. Laki-laki itu menjawab, “Kamu benar”. Umar 

berkata, “Kami heran kepada laki-laki tersebut, ia bertanya tapi ia 

sendiri yang membenarkannya”. Laki-laki itu bertanya lagi, 

“Beritahukanlah aku tentang Iman”. Nabi T menjawab “Iman adalah 

engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para 

rasul-Nya, hari kiamat dan qadar (ketentuan) Allah yang baik dan 

yang buruk”. Laki-laki itu menjawab, “Kamu benar”. Laki-laki itu 

bertanya lagi, “Beritahukanlah aku tentang Ihsan.” Nabi T menjawab, 

“Ihsan adalah kamu menyembah Allah SWT seolah-olah kamu 

melihat-Nya, jika kamu tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya 

Ia melihatmu”. Kemudian orang itu pergi. Setelah itu aku (Umar) 

diam beberapa saat. Kemudian Rasulullah T bertanya kepadaku, 

“Wahai Umar siapakah orang yang datang tadi?” Aku menjawab, 

“Allah SWT dan Rasul-Nya lebih mengetahui”. Lalu Nabi T bersabda, 

“Sesungguhnya laki-laki itu adalah Malaikat Jibril AS. Ia datang 

kepadamu untuk mengajarkan agamamu”. (HR. Muslim: 9). 

 

 

 

 

BAB 6 

HAMBATAN DALAM BERDAKWAH 

_________________--________________________________ 

 

 

 

Pendahuluan  

Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu 

melalui sistem yang biasa (lazim), baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, 

maupun perilaku atau tindakan. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara 

lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada 

bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat 

dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, 

misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini 

disebut Komunikasi Nonverbal.  

Komunikasi Profetik merupakan istilah baru dalam khazanah ilmu 

komunikasi, yang mengacu pada pola komunikasi Kenabian Rasulullah 

Muhammad SAW yang sarat dengan kandungan Nilai dan Etika. Komunikasi 

Profetik merupakan kerangka baru praktik ilmu komunikasi dalam perspektif 

lslam yang terintegrasi-terintegrasi dengan kajian ilmu komunikasi yang sudah 

berkembang sebelumnya. 
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"Problem-Problem Dakwah" disini ialah Sejumlah problem, permasalahan 

dan tantangan yang ada, terjadi dan dihadapi oleh para pendakwah Islam, dan 

yang menjadi hambatan-hambatan serius di jalan dakwah mereka menuju tujuan-

tujuan yang harus dicapai. 

 

 

 

 

Pembahasan  

 HAMBATAN-HAMBATAN DAKWAH 

 )يَكْت ءنذعَ،(

Mafhum (pengertian): Yang dimaksud dengan istilah "Hambatan-hambatan 

Dakwah" disini ialah: Sejumlah problem, permasalahan dan tantangan yang ada, 

terjadi dan dihadapi oleh para pendakwah Islam, dan yang menjadi hambatan-

hambatan serius di jalan dakwah mereka menuju tujuan-tujuan yang harus 

dicapai. 

Hambatan-hambatan dakwah tersebut mencakup dan meliputi dua macam. 

Pertama, problem-problem dakwah internal (يَكْت ءنذعَ، ءنذءخهيأ), yakni problem-

problem, permasalahan-permasalahan, dan hambatan-hambatan dakwah yang 

bersumber dan berasal dari lingkup internal kaum muslimin sendiri. Dan kedua, 

problem-problem dakwah eksternal (يَكْت ءنذعَ، ءنخاس يأ), yakni problem-

problem, hambatan-hambatan, dan tantangan-tantangan dakwah yang bersumber 

dan berasal dari berbagai kalangan dan pihak ummat manusia di luar lingkup 

kaum muslimin. 

Adanya problem, permasalahan, hambatan, tantangan, dan semacamnya, baik 

internal maupun eksternal, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tabiat 

jalan perjuangan dakwah. Karena itu memang telah menjadi salah satu 

sunnatullah bagi setiap dakwah kebenaran. Sehingga sepanjang sejarah, setiap 

pembawa risalah dakwah kebenaran, baik dari kalangan nabi dan rasul 'alaihimus-

salam maupun dari kalangan para pengikut dan pelanjut perjuangan mereka, 

pastilah selalu menemui dan menghadapi bermacam ragam problem, persoalan, 

hambatan dan tantangan yang menghambat dan menghadang jalan perjuangan 

dakwahnya.  
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Oleh karenanya, mengenal, memahami, dan memperhatikan Hambatan-hambatan 

dakwah dengan kedua macam dan sisinya (internal dan eksternal) merupakan 

bagian dari cakupan dan tuntutan fiqih dakwah yang sangat penting. Seperti 

seseorang yang akan atau sedang menempuh sebuah perjalanan menuju suatu 

tujuan, dimana ia mesti mengenal dengan cermat dan mengantisipasi dengan baik 

segala problem, persoalan, hambatan, tantangan dan semacamnya yang mungkin 

terjadi, ditemui dan dihadapi dalam perjalanannya itu. Karena jika tidak, maka 

perjalanannya akan terhambat atau bahkan terhadang sama sekali sehingga ia 

tidak bisa sampai ke tujuan. Maka demikian pula dengan seorang dai yang sedang 

menempuh perjalanan dakwah yang sangat panjang. Iapun mesti mengenali, 

memahami dan menguasai secara memadai setiap problem, permasalahan, 

hambatan, tantangan, dan semacamnya, yang mungkin terjadi dan bisa 

menghambat, menghalangi dan menghadangnya di jalan dakwah. Tujuannya 

adalah agar ia bisa menyiapkan diri sejak awal, mengantisipasi secara dini, dan 

selalu berupaya keras untuk mencari solusi-solusi yang diperlukan. Karena jika 

tidak, maka akan sulitlah baginya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan besar 

dakwah yang dicita-citakannya. 

Pada prinsip dan dasarnya, kedua macam dan jenis Hambatan-hambatan dakwah 

di atas, yakni internal dan eksternal, haruslah sama-sama mendapat perhatian dari 

para pegiat dan aktivis dakwah. Namun demikian fokus dan prioritas haruslah 

tetap lebih diarahkan kepada perhatian dan upaya-upaya penanganan, 

penyelesaian dan pencarian solusi bagi problem-problem internal daripada 

problem-problem eksternal. Karena penyelesaian problem internal itu sendiri 

sebenarnya merupakan bagian langkah terpenting dari penyelesaian problem 

eksternal. Disamping itu, dan bahkan sebelum itu, arahan Al-Qur'an sendiri sangat 

menekankan hal itu. Perhatikanlah, misalnya, firman-firman Allah (yang artinya) 

berikut ini: 

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal 

kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat (kepada musuh-musuhmu pada 

peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana datangnya (kekalahan) ini?" 

Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri". Sesungguhnya Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu" (QS. Ali 'Imraan: 165). 

"Apa saja kebaikan yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja 

keburukan yang menimpamu, maka itu adalah dari (kesalahan) dirimu 

sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah 

Allah menjadi saksi" (QS. An-Nisaa' [4]: 79). 
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"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh 

perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari 

kesalahan-kesalahanmu)" (QS. Asy-Syuuraa [42]: 30). 

Problem-problem, hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan dakwah yang 

bersifat eksternal tentu saja banyak dan beragam sekali, namun secara umum bisa 

kita ilustrasikan dan ringkaskan dalam empat poin di bawah ini: 

1. Berupa makar yang terus-menerus dan bertubi-tubi dari musuh-

musuh Islam dan kaum muslimin (lihat: QS.Al-Anfaal [8]: 30; QS. 

Ar-Ra'd [13]: 42; QS. Ibrahim [14]: 46; QS. Saba' [34]: 33; QS. 

Ath-Thaariq [86]: 15-17; Dan lain-lain). 

2. Kerja sama mereka dalam membuat dan melaksanakan konspirasi 

terhadap Islam, dakwah Islam dan kaum muslimin (QS. Al-Anfaal 

[8]: 73; QS. An-Naml [27]: 48-53). 

3. Keragaman cara mereka dalam dalam upaya-upaya menghambat, 

menghadang dan menghentikan setiap laju dakwah Islam. 

4. Kekuatan, kecanggihan dan kemodernan sarana dan prasarana yang 

mereka pakai dan gunakan dalam membuat dan melaksanakan 

makar dan konspirasi mereka terhadap Islam, dakwah, pergerakan 

dan kaum muslimin.  

Sementara itu untuk menghadapi semua problem, tantangan dan makar dari luar 

tersebut, Al-Qur'an memberikan dua kata kunci utama, yaitu: taqwa dan sabar. 

Meskipun di tataran aplikasi dan implementasinya, tentu saja dibutuhkan 

penjabaran yang panjang. Perhatikan misalnya firman-firman Allah (yang artinya) 

berikut ini: 

"Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak 

akan mendatangkan kemudharatan sedikitpun kepadamu. Sesungguhnya 

Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan" (QS. Ali 'Imraan: 120). 

"Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) 

kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab (Ahli 

Kitab) sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, 

gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Dan jika kamu bersabar dan 

bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang 

patut diutamakan" (QS. Ali 'Imraan [3]: 186). 

Dan setelah memaparkan berbagai ujian dan cobaan yang dialami Nabi Yusuf 

'alaihis-salaam, Allah-pun berfirman (yang artinya): "Sesungguhnya barang 
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siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan 

menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik" (QS. Yusuf [12]: 

90). 

Sedangkan Hambatan-hambatan internal tentu juga sangat banyak, beragam dan 

bertingkat-tingkat, yang bisa kita klasifikasikan ke dalam lima kelompok dan 

kategori. Pertama, problem-problem, permasalahan-permasalahan, dan hambatan-

hambatan dakwah internal yang bersumber dan berasal dari kondisi internal diri 

setiap dai sendiri. Kedua, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal setiap 

kelompok, golongan, organisasi, jamaah, dan gerakan dakwah yang ada di tubuh 

kaum muslimin. Ketiga, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal 

kalangan para dai dan jamaah dakwah secara umum. Keempat, yang bersumber 

dan berasal dari kondisi internal ummat Islam Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah. Dan 

kelima, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal kaum muslimin secara 

keseluruhan. 

Dan yang harus dilakukan terhadap Hambatan-hambatan internal tersebut secara 

umum meliputi minimal tiga langkah. Pertama, dengan mengenali dan memahami 

setiap problem internal dengan benar, tepat dan proporsional. Kedua, 

mengklasifikasikannya sesuai dengan kategori dan peringkat serta tingkat 

prioritasnya. Ketiga, mencarikan solusi dan penyelesaian dengan mendahulukan 

dan mengutamakan yang lebih penting dan urgen berdasarkan urutan tingkat 

prioritasnya. 

Andaipun tidak atau belum mampu menyelesaikan suatu problem dan 

permasalahan tertentu, namun setidaknya kita mesti memiliki pemahaman dan 

persepsi yang jelas, serta penyikapan yang benar, tepat dan proporsional 

terhadapnya. Jadi minimal tidak bingung, lebih-lebih tidak malah salah persepsi 

dan salah sikap.  

Selanjutnya berikut ini sekadar contoh beberapa problem internal itu: 

1. Problem: Kelemahan, kekurangan dan kesalahan yang ada dalam diri sang 

dai atau daiyah, baik pada ilmu dan pemahaman, sifat dan karakter, amal 

dan praktik, metode dan cara dakwah tertentu, maupun pada kemampuan-

kemampuan dan potensi-potensi lain yang memiliki pengaruh penting 

dalam aktivitas dakwah yang diperankannya. 

Solusi: 1. Masing-masing harus mengenali dan menyadari sisi-sisi 

kelemahan dan kekurangan dalam dirinya; 2. Berupaya optimal 

semampunya untuk menutup kelemahan dan kekurangan itu; 3. Membatasi 

aktivitas dakwah dalam bidang dan aspek yang sesuai dengan kemampuan 
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dan kelebihan dirinya, serta di saat yang sama menghindar secara hikmah 

dari bidang dan aspek dakwah lain, dimana ia lemah dan kurang 

kemampuan disitu. 

2. Problem: Masalah penyikapan terhadap fenomena perbedaan dan 

perselisihan madzhab fiqih. Solusi: Secara umum memahami dan 

berkomitmen dengan kaidah-kaidah fiqhul ikhtilaf (lihat: materi fiqhul 

ikhtilaf). Ringkasan sikap sebagai berikut: 1. Memahami, menerima dan 

mengakui perbedaan madzhab fiqih sebagai sebuah keniscayaan yang 

ditolerir; 2. Memilih madzhab dan pendapat fiqih dalam suatu masalah 

secara prosedural sesuai dengan kadar dan tingkap kemampuan yang 

dimiliki; 3. Dalam masalah-masalah khilafiyah yang bersifat personal 

individual, masing-masing bisa dan berhak mempraktikkan pendapat atau 

madzhab pilihannya; 4. Meskipun lebih afdhal jika untuk praktik pribadi, 

ia mengamalkan pendapat atau madzhab ihtiyath (yang lebih berhati-hati), 

demi menghindari perselisihan; 5. Ketika berhubungan dengan orang lain 

dan dalam masalah-masalah yang bersifat kejamaahan, kemasyarakatan 

dan keummatan secara umum, maka yang harus ditonjolkan adalah sikap 

toleransi dan kompromi.    

3. Problem: Masalah penyikapan terhadap fenomena keragaman kelompok, 

jamaah dan gerakan dakwah dalam lingkup manhaj Ahlus-Sunnah wal-

Jama'ah.. Solusi: Secara umum menyikapi fenomena keragaman 

kelompok dan jamaah dakwah, secara hampir sama dengan fenomena 

perbedaan madzhab fiqih (lihat: materi fiqhul jama'at wal-harakat). 

Ringkasan sikap sebagai berikut: 1. Memahami, menerima dan mengakui 

fenomena dan realita keragaman sebagai sebuah keniscayaan yang tidak 

terhindarkan; 2. Memilih dan bergabung dengan salah satu kelompok, 

organisasi atau jamaah dakwah yang ada, yang dianggap atau dinilai atau 

diyakini lebih atau paling baik; 3. Masing-masing fokus pada upaya-upaya 

riil dan praktis, dengan semangat fastabiqul-khairaat, untuk membuktikan 

sebagai yang lebih atau yang paling baik!; 4. Minimal masih mau 

menyisakan pengakuan, husnudz-dzan dan toleransi bagi yang lain; 5. 

Atau sikap adilnya sebagai berikut: Masing-masing mesti menyikapi dan 

memperlakukan orang lain, kelompok lain atau jamaah lain, sebagaimana 

ia, kelompok dan jamaahnya ingin disikapi dan diperlakukan. Dan 

selanjutnya tidak menyikapi dan memperlakukan orang, kelompok atau 

jamaah lain, dengan sikap dan perlakuan, yang tidak ia inginkan bagi 

dirinya, kelompoknya atau jamaahnya!   

4. Problem: Masalah penyikapan terhadap fenomena firqah-firqah sempalan. 

Solusi: Secara umum memahami dan menyikapi firqah-firqah sempalan 

sesuai manhaj, kaidah dan prinsip baku Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah. 
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Ringkasan sikap sebagai berikut: 1. Membekali diri dengan ilmu standar 

minimal untuk bisa dan mampu membedakan antara fenomena perbedaan 

madzhab-madzhab fiqih dan keragaman jamaah-jamaah dakwah yang 

ditolerir, dan antara fenomena perselisihan dan perpecahan firqah-firqah 

sempalan dan sesat yang tertolak dan tidak ditolerir; 2. Waspada dan hati-

hati agar tidak sampai terpengaruh dan terjerumus ke dalam 

penyimpangan dan kesesatan firqah sempalan; 3.Merujuk, mengacu dan 

berpegang pada sikap, pendapat dan fatwa para ulama ahli yang 

berkompeten, misalnya fatwa dan sikap resmi MUI; 4. Tidak bingung, 

tidak terpengaruh dan tidak terbawa arus  fenomena pro-kontra berbagai 

pihak yang tidak berkompeten dalam menyikapi firqah-firqah sempalan; 5. 

Meyakini kesesatan firqah-firqah sempalan dan menunjukkan sikap baraa' 

(membenci dan menjauhi) secara ideologis  dan akidah; 6. Tapi di saat 

yang sama tidak melakukan sikap dan tindak apapun yang bersifat anarkis 

terhadap firqah sempalan manapun. Melainkan justru lebih menampakkan 

dan mengedepankan sikap lahiriah yang berorientasi dakwah. 

Sebagaimana kita wajib memiliki sikap baraa' secara akidah terhadap 

setiap orang kafir, namun di saat yang sama harus pula lebih 

mengedepankan sikap lahiriah yang berorientasi dakwah terhadapnya; 7. 

Lebih menfokuskan dan memprioritaskan upaya-upaya pembekalan dan 

pembentengan ummat dengan akidah yang haq dan ilmu pemahaman 

agama yang murni, agar tidak mudah terpengaruh pemahaman, pemikiran 

dan ideologi yang sesat atau menyimpang. 

5. Problem: Problem berdakwah di tengah-tengah bi-ah (lingkungan) yang 

sangat tidak islami dan sangat tidak kondusif. Dimana seringkali nilai-nilai 

kebaikan dan kebenaran yang didakwahkan oleh sang dai atau daiah 

dimentahkan oleh pengaruh negatif bi-ah dimana obyek dakwah berada 

dan tinggal.Solusi: 1. Dakwah 'aammah (seperti tabligh dan semacamnya) 

harus berorientasi mempengaruhi dan membentuk opini umum masyarakat 

yang akan mengarah pada perbaikan bi-ah; 2. Harus ada ta'awun (kerja 

sama) tertentu, atau setidaknya tafahum (kesefahaman) tertentu di antara 

para dai dan daiyah ke arah terwujudnya tujuan tersebut; 3. Dakwah harus 

berorientasi dan bersifat tarbiyah dan pembinaan secara intensif dan 

komprehensif, dan tidak sekadar temporal dan parsial saja; 4. Para dai dan 

daiyah harus selalu berupaya untuk mengadakan atau memilihkan 

miniatur-miniatur bi-ah yang "islami" atau kondusif bagi para mad'u 

(obyek dakwah); 5. Materi-materi dakwah jangan hanya berisikan norma-

norma idealistis yang bersifat teoritis belaka, namun juga harus dilengkapi 

dengan arahan dan pembekalan aspek aplikasi dan implementasinya di 

tengah-tengah bi-ah yang tidak islami dan tidak kondusif seperti saat ini. 
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6. Dan problem-problem dakwah internal lain yang tentu saja sangat 

banyak dan beragam sekali, namun tentu tidak bisa disebutkan semuanya 

disini. Semoga beberapa yang telah disebutkan di atas cukup sebagai 

contoh pengingat bagi problem-problem yang lainnya, dan sekaligus 

penyemangat bagi pencarian solusi-solusi yang benar untuknya. Wallahu 

a'lam.  

Adapun hadis terkait hambatan dakwah sebagaimana dibawah ini :  

6. Hambatan Dakwah  

ثَ َنا َ بِ  ٌ ، َع   ثَ َنا َحَّ  اُد بْ  ُن َس  َلَمَة، َح  دَّ ثَ َنا َى  دَّاُب بْ  ُن َتالِ  ٍد، َح  دَّ ْن َعْب  ِد ال  رَّْحَِن بْ  ِن أََِ َح  دَّ
ِْ َص  لَّى ُْ َعَلْي  ِو َوَس  لََّم قَ  اَل: ِ َك  اَن َمِل  ٌ  ِف  يَمْن َك  اَن  لَ  ى، َع  ْن ُص  َهْيٍب، َأنَّ َرُس  وَل  لَي ْ

َلُكْم، وََكاَن َلُو َساِحٌر، فَ َلمَّا َكِِبَ، قَاَل ِلْلَمِلِ : ِإّّنِ قَ ْد َك ِِبُْت، فَابْ َع ْث ِإَ َّ غُ  ََلما ا ُأَعلِّْم ُو قَ ب ْ
السِّ  ْحَر، فَ بَ َع  َث ِإلَْي  ِو ُغََلما  ا يُ َعلُِّم  ُو، َفَك  اَن ِ، َطرِيِق  ِو، ِإَذا َس  َلَ  رَاِى  ٌب فَ َقَع  َد ِإلَْي  ِو َوَسَِ  َع  

َذا أَتَ ى السَّ احِ  ََ َربَُو، َكََلَمُو، فََأْعَجَبُو َفَكاَن ِإَذا أََتى السَّاِحَر َمرَّ َِبلرَّاِىِب َوقَ َع َد ِإلَْي ِو، فَ َِ َر 
َفَشَكا َذِلَ  ِإََل الرَّاِىِب، فَ َقاَل: ِإَذا َتِشيَ  السَّاِحَر، فَ ُقْل: َحَبَسِِن َأْىِل ي، َوِإَذا َتِش يَ  
يَم  ٍة قَ  ْد َحَبَس  ِ   ِِ َنَم  ا ُى  َو َك  َذِلَ  ِإْذ أَتَ  ى َعلَ  ى َدابَّ  ٍة َع َأْىلَ  َ  فَ ُق  ْل: َحَبَس  ِِن السَّ  اِحُر، فَ بَ ي ْ

: اْليَ ْوَم َأْعَلُم آلسَّاِحُر َأْفَضُل َأِم الرَّاِىُب َأْفَض ُل  فََأَت َذ َحَج راا، فَ َق اَل: اللُه مَّ النَّاَس، فَ َقالَ 
ابَّ َة، َح  َّ مَيِْض َي النَّ اُس،  ِإْن َكاَن َأْمُر الرَّاِىِب َأَحبَّ ِإلَْيَ  ِمْن َأْم ِر السَّ اِحِر فَاقْ تُ ْل َى ِذِه الدَّ

َض  ى النَّ  اُس، فَ  أََتى الرَّاِى  َب فَ  َأْتبَ َرُه، فَ َق  اَل لَ  ُو الرَّاِى  ُب: َأْي بُ   َِنَّ أَنْ  َ  فَ َرَماَى  ا فَ َقتَ َلَه  ا، َومَ 
ِن ابْ ُتِليَ  فَ ََل تَ ُدلَّ َعلَ يَّ  تَ َلى، فََِ ، َقْد بَ َلَغ ِمْن َأْمِرَ  َما َأَر ، َوِإنََّ  َستُ ب ْ ، اْليَ ْوَم َأْفَضُل ِمِنِّ

َُ اْ َكْ  َم  َو َواْ َبْ   َرَص، َويُ  َداِوي النَّ  اَس ِم  ْن َس  ائِِر اْ َْدَواِ ، َفَس  ِمَع َجِل  يٌ  وََك  اَن اْلَلُ  ََلُم يُ   ِْبِ
َتِِن،  َ  ُع، ِإْن أَنْ َ  َا  َفي ْ ْْ ٍََة، فَ َق اَل: َم ا َىاُىنَ  ا لَ َ  َأ ُه ِاَ َداََي َكثِ   ََ ِلْلَمِل ِ  َك اَن قَ  ْد َعِم َي، فَ  َأ

َا َيشْ  ا ِإَّنَّ َْ َفَش َفاَ ، فَ ََمَن فَ َقاَل: ِإّّنِ ًَل َأْاِفي َأَحدا ِِ َدَع ْوُت  ْن أَْنَ  آَمْن َ  َِب ُْ، فََِ ِفي 
ُْ، فَأََتى اْلَمِلَ  َفَجَلَ  ِإلَْيِو َكَما َكاَن ََيِْلُ ، فَ َقاَل َلُو اْلَمِلُ : َمْن َردَّ َعَلْي َ  ِِ َفَشَفاُه   َِب
بُ  ُو  ُْ، فََأَت  َذُه فَ لَ  ْم يَ   َزْل يُ َعذِّ َِْي  قَ  اَل: َرَِّ َورَبُّ  َ   ، قَ  اَل: َولَ  َ  َربّّ غَ   َبَص  َرَ   قَ  اَل: َرَِّ
َح َّ َدلَّ َعلَ ى اْلَلُ ََلمِ ، َفِج يَ  َِبْلَلُ ََلِم، فَ َق اَل لَ ُو اْلَمِل ُ : َأْي بُ  َِنَّ قَ ْد بَ لَ َغ ِم ْن ِس ْحِرَ  َم ا 
ُْ، فََأَت َذُه  َا َيْشِفي  ا، ِإَّنَّ َُ اْ َْكَمَو َواْ َبْ َرَص، َوتَ ْفَعُل َوتَ ْفَعُل، فَ َقاَل: ِإّّنِ ًَل َأْاِفي َأَحدا تُ ِْبِ
بُوُ  ]ص:2444[ َح َّ َدلَّ َعَلى الرَّاِىِب، َفِج يَ  َِبلرَّاِى ِب، َفِقي َل لَ ُو: اْرِج ْع  فَ َلْم يَ َزْل يُ َعذِّ
َََع اْلِمْئَشاَر ِ، َمْفِرِ  رَْأِسِو، َفَشقَُّو َح َّ  َوَقَع ِاقَّاُه،  َعْن ِديِنَ ، فََأََب، َفَدَعا َِبْلِمْئَشاِر، فَ َو
ََ َع اْلِمْئَش اَر ِ، َمْف ِرِ  رَْأِس ِو،  ُثَّ ِجيَ  ِبَِليِ  اْلَمِلِ  َفِقيَل َلُو: اْرِجْع َع ْن ِدينِ َ ، فَ َأََب فَ َو
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قَّاُه، ُثَّ ِجيَ  َِبْلَُلََلِم َفِقيَل َلُو اْرِجْع َعْن ِدينِ َ ، فَ َأََب َفَدفَ َع ُو ِإََل نَ َف ٍر َفَشقَُّو ِبِو َح َّ َوَقَع اِ 
َذا بَ َلَْل ُتْم ُذْرَوتَ  ُو، ِمْن َأْصَحاِبِو، فَ َقاَل: اْذَىُبوا ِبِو ِإََل َجَبِل َكَذا وََكَذا، فَاْصَعُدوا ِبِو اْْلََبَل، فََِ

ْن رََجَع َعْن ِديِنِو، َوِإًلَّ فَاْطَرُحوُه، َفَذَىُبوا ِبِو َفَصِعُدوا ِبِو اْْلََبَل، فَ َقاَل: اللُهمَّ اْكِفِنيِهْم ِبَا  فََِ
ِا  ْئَ ، فَ َرَج  َف ِاِ  ِم اْْلَبَ  ُل َفَس  َقُطوا، َوَج  اَ  مَيِْش  ي ِإََل اْلَمِل  ِ ، فَ َق  اَل لَ  ُو اْلَمِل  ُ : َم  ا فَ َع  َل 

 ُْ ُلوُه ِ، َأْصَحاُبَ   قَاَل: َكَفانِيِهُم  ، َفَدفَ َعُو ِإََل نَ َف ٍر ِم ْن َأْص َحاِبِو، فَ َق اَل: اْذَىبُ وا بِ ِو فَ احِْ
ْن رََج َع َع ْن ِدينِ ِو َوِإًلَّ فَاقْ ِذُفوُه، فَ َذَىُبوا بِ ِو، فَ َق اَل: اللُه مَّ   قُ ْرُقوٍر، فَ تَ َوسَُّطوا بِ ِو اْلَبْح َر، فَ َِ

ِم السَّ   ِفيَنُة فَ ََلرِقُ   وا، َوَج   اَ  مَيِْش   ي ِإََل اْلَمِل   ِ ، فَ َق   اَل لَ   ُو اْكِفنِ   يِهْم ِبَ   ا ِا   ْئَ ، فَاْنَكَف   َأْت ِاِ   
ُْ، فَ َق  اَل ِلْلَمِل  ِ : ِإنَّ  َ  َلْس  َ  ِبَق  اتِِلي َح   َّ  اْلَمِل  ُ : َم  ا فَ َع  َل َأْص  َحاُبَ   قَ  اَل: َكَف  انِيِهُم 

اَس ِ، َصِعيٍد َواِحٍد، َوَتْصُلُبِِن َعَلى ِجْذٍع، تَ ْفَعَل َما آُمُرَ  ِبِو، قَاَل: َوَما ُىَو  قَاَل: ََتَْمُع النَّ 
ِْ َربِّ اْلَلُ ََلِم، ُثَّ  ََِع السَّ ْهَم ِ، َكبِ ِد اْلَق ْوِس، ُثَّ قُ ْل: َِبْس ِم   ُثَّ ُتْذ َسْهماا ِمْن ِكَناَنِِت، ُثَّ 

نََّ  ِإَذا فَ َعْلَ  َذِلَ  قَ تَ ْلَتِِن، َفَجَمَع النَّاَس ِ،   َصِعيٍد َواِح ٍد، َوَص َلَبُو َعلَ ى ِج ْذٍع، اْرِمِِن، فََِ
ِْ، َربِّ اْلَلُ ََل  َََع السَّْهَم ِ، َكْبِد اْلَقْوِس، ُثَّ قَ اَل: َِبْس ِم  ِم، ُثَّ َأَتَذ َسْهماا ِمْن ِكَنانَِتِو، ُثَّ َو

ََ  َع يَ  َدُه ِ، ُص  ْدِغِو ِ، مَ  َِ ِع السَّ  ْهِم َفَم  اَت، فَ َق  اَل ُثَّ َرَم اُه فَ َوقَ  َع السَّ  ْهُم ِ، ُص ْدِغِو، فَ َو ْو
: النَّ  اُس: آَمنَّ  ا بِ  َربِّ اْلَلُ  ََلِم، آَمنَّ  ا بِ  َربِّ اْلَلُ  ََلِم، آَمنَّ  ا بِ  َربِّ اْلَلُ  ََلِم، فَ  ُأِلَ اْلَمِل  ُ  َفِقي  َل لَ  وُ 

ِْ نَ َزَل ِبَ  َحَذُرَ ، َقْد آَمَن النَّاُس، فَ َأمَ  َر َِبْ ُْت ُدوِد ِ، َأفْ  َواِه َأرَأَْيَ  َما ُكْنَ  َُتَْذُر  َقْد َو
ْ يَ ْرِج ْع َع ْن ِدينِ ِو فَ َأْحُوُه ِفيَه ا، َأْو ِقي َل لَ ُو:  َْ ََاَن، َوقَاَل: َم ْن  َرَم النِّ َْ َكِ ، َفُخدَّْت َوَأ السِّ

ا، فَ َق  اَل ذَلَ  ا اقْ   َتِحْم، فَ َفَعلُ  وا َح   َّ َج  اَ ِت اْم  َرَأٌة َوَمَعَه  ا َص  ِلّّ ذَلَ  ا فَ تَ َقاَعَس  ْ  َأْن تَ َق  َع ِفيَه  
نَِّ  َعَلى احْلَقِّ        اْلَُلََلُم: ََي ُأمَّْو اْصِِبِي فََِ

Inti dari hadis di atas adalah adanya ancaman , tantangan, hambatan 

dan gangguan bagi seorang da‟i. Seorang da‟i harus merasakan 

beberapa siksaan demi mempertahankan agama dan menyebarkan 

agamanya. Hasil yang gemilang didapatkan oleh seorang pemuda di 

atas dengan meng Islamkan penduduk suatu negeri.  
.  

ثَ َنا اْ َْعَمُش، َعْن  - 3424 ثَ َنا وَِكيٌع قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اّلَِّ ْبِن َّنٍََُْ قَاَل: َحدَّ َحدَّ
ُُر ِإََل َرُسوِل اّلَِّ َصلَّى ُْ َعَلْيِو َوَسلََّم، َوُىَو ََيِْكي نَ اَ  ، قَاَل: َكَأّّنِ أَنِْ ِبيِّا ِقيٍق، َعْن َعْبِد اّلَِّ
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َم َع ْن َوْجِه ِو، َويَ ُق وُل:  َََربَُو قَ ْوُمُو، َوُىَو مَيَْسُح الدَّ ن َّهُ »ِمَن اْ َنِْبَياِ ،  ْم َربِّ اْغِف ْر ِلَق ْوِمي فَ َِ
«ًَل يَ ْعَلُمونَ   

Beliau rasul bercerita tentang nabi dari beberapa nabi Allah SWT. 

Kaumnya memukulya dan dia mengusap darah dari wajahnya dan 

seraya berkata Wahai tuhanku ampunilah kaumku sesungguhnya 

mereka tidak tahu apa-apa. (  Sunan Ibnu Majah). 

 

 

 

 

 

BAB 7 

METODE DAN TEHNIK DAKWAH 

  

________________________-_____________________ 

 

 

Pendahuluan   

 

MASYARAKAT merupakan sebuah komunitas yang tak dapat dipisahkan 

dari  budaya. Budaya itu yang kemudian membedakan antar satu komunitas 

dengan komunitas yang lain. Budaya berpengaruh pula terhadap adat kebiasaan, 

pola pikir serta sikap setiap individu yang tergabung di dalamnya. Orang sunda 

berbeda dengan orang batak dari berbagai sisi, mulai bahasa, etika serta standar 

kepribadiannya. Begitu pula dengan etnis-etnis lain yang ada di Indonesia bahkan 

di dunia. 

Di era Nabi Muhammad, masyarakat Arab kala itu tersusun atas klan-klan 

suku. Nabi Muhammad terlahir dan besar di tengah suku yang terpandang di 

jazirah Arab kala itu, yakni Quraisy. Islam datang sebagai agama yang 

“menuntun” masyarakat Arab agar melaksanakan perintah Tuhan Allah, serta 

meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka yaitu dewi-dewi banatullah Al-

Latta, Al-Uzza dan Al-Mannat. Dakwah Nabi ini tidak mudah sebab setiap klan 

tidak menyetujui ajaran monotheisme yang diajarkan Nabi Muhammad. Dengan 

kegigihannya, Islam pun berkembang hingga saat ini. 

Dakwah memerlukan metode agar pesan yang dibawa tersampaikan 

dengan baik. Metode-metode yang terkandung di dalam nash-nash ini perlu dikaji 

dan diterapkan di dalam aktifitas dakwah. Begitupun, secara historis da‟i perlu 

melihat perjuangan Rasul agar dakwah dapat diterima dengan baik. 
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Pengertian Metode Dakwah 

 

SEBAGAIMANA telah dibahas oleh kelompok sebelumnya, dakwah merupakan 

suatu proses upaya mengubah suatu situasi yang lebih baik sesuai ajaran Islam 

atau proses mengajak manusia ke jalan Allah SWT yaitu agama Islam. Para ulama 

memberi definisi sesuai pemikiran masing-masing sebagaimana diungkapkan oleh 

Syekh Al-Babiy Al-Khuli bahwa dakwah adalah upaya memindahkan situasi 

manusia kepada situasi yang lebih baik. Pada prinsipnya, dakwah adalah kegiatan 

yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat 

kepada Allah Subhaanahu wa ta'ala sesuai dengan garis aqidah, syari'at dan akhlak 

Islam. Kata dakwah merupakan masdar (kata benda) dari kata kerja da'a yad'u 

yang berarti panggilan, seruan atau ajakan (wikipedia.org). 

Sementara kata “metode”, dari aspek etimologi atau kebahasaan berasal 

dari dua kata, yaitu meta (melalui) dan hodos (jalan, cara). Dalam bahasa Yunani 

kata “metode” berasal dari kata “methodos” artinya jalan. Metode disebut sebagai 

manhaj atau thariqat dalam bahasa Arab yang berarti tata cara, sedang dalam 

kamus bahasa Indonesia kata “metode” berarti cara yang teratur dan sigtimatis 

untuk pelaksanaan sesuatu; cara kerja (kamus ilmiah populer, Pius A Partanto, M. 

Dahlan Al-Barry, Arkola Surabaya). Jika digabungkan dengan kata “dakwah” 

maka metode dakwah yaitu cara-cara atau langkah-langkah sistematis dalam 

menyampaikan atau menyeru umat ke jalan Allah SWT sehingga dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Cara-cara ini disesuaikan dengan kondisi-kondisi mad‟u (penerima 

dakwah) agar pesan dapat diterima secara maksimal oleh mad‟u tersebut. Dalam 

hal ini perlunya dakwah dihubungkan dengan ilmu-ilmu lain seperti antropologi, 

psikologi, sosiologi, filosofi, sejarah dan lainnya. Apabila pesan dakwah diterima 

baik, maka dakwah tersebut bisa dikatakan berhasil.  

 

Bentuk-Bentuk Metode Dakwah 

 

                                 

                         

Artinya: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-

Nahl 16 ayat 125). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Allah
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah seyogyanya 

menggunakan cara-cara walau ayat di atas secara implisit tidak menngungkapkan 

metode-metode ilmiah sebagaimana dikaji dewasa ini. Di dalam bagian ayat di 

atas disebutkan: 

1.      Seru dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

2.      Bantah dengan cara yang baik 

3.      Tuhan lebih tahu kondisi keimanan manusia. 

 

Para pakar keilmuan menyimpulkan dari pengertian ayat di atas bahwa ada 

tiga metode dalam menyampaikan dakwah. Pertama ialah bi al-Hikmah, kedua bi 

al-Mauidhati al-Hasanah dan ketiga bi al-Lati hiya ahsan. 

Sebelum menjabarkan lebih jauh mengenai  metode yang disampaikan 

oleh para pakar, perlu diperhatikan metode-metode dakwah lainnya selain teknis 

dalam menyampaikannya. Dampak dakwah merupakan kunci selain esensi 

dakwah sebagai penyampai pesan. Dalam ayat di atas disebut secara gamblang 

bahwa menyampaikan dakwah dan membantah pendapat lainnya harus 

menggunakan cara yang baik. Cara-cara yang baik umumnya tidak menyakitkan 

pihak yang lain sehingga kata tersebut sering diartikan sebagai diskusi. Segala hal 

(benar atau salah) diserahkan kepada Allah SWT melalui penegasan di akhir ayat: 

...Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” 

Ketegasan firman tersebut memberi gambaran atas fenomena yang terjadi 

belakangan ini, di mana beberapa kelompok sparatis radikal yang 

mengatasnamakan agama menyerukan dakwah dengan segala cara, sehingga 

penyampaian agama lebih mirip dengan penyampaian politik. Kelompok-

kelompok tak sepaham dianggapnya kafir. Umumnya orang seperti ini menutup 

telinga dari argumentasi yang disampaikan oleh orang lain. Hal ini bertentangan 

dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl tersebut di atas. 

Selanjutnya akan dibahas metode-metode dakwah yang disusun oleh para 

pakar keilmuan. 

 

a. Metode Dakwah Al-Hikmah (Bi Al-Hikmah) 

Dakwah bi al-hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah 

yang dilakukan atas dasar persuasif. Artinya dakwah di sini dilakukan tanpa 

adanya paksaan. Kata “hikmah” bermakna arif dan bijaksana. Beberapa ulama 

mengartikan hikmah sebagai berikut 

-          Syekh Mustafa Al-Maroghi 

Perkataan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang dapat mempertegas 

kebenaran dan dapat menghilangkan keragu-raguan. 
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-          Syekh Muhammad Abduh 

Mengetahui rahasia dan faedah di dalam tiap-tiap hal.  

-          Imam Abdullah bin Ahmad Mahmud an-Nafasi 

Menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan 

kebenaran dan menghilangkan keraguan. 

 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa al-hikmah 

merupakan kemampuan penyampai dakwah (da‟i) dalam menyelaraskan teknik 

dakwah dengan kondisi mad‟u, sesuai situasi dan kondisi (muthabaqah li al-

muqtadla al-hal). Sehingga pesan dapat diterima oleh mad‟u dengan baik. 

Mengenai efektifitas dakwah atau keberhasilan dakwah merupakan rahasia Tuhan. 

Hikmah merupakan pokok awal yang harus dimiliki oleh seorang da‟i berdakwah. 

Dengan hikmah seorang da‟i dapat berperan secara objektif melihat kondisi 

mad‟unya sehingga tidak menimbulkan konflik. Semisal di sebuah tempat terbiasa 

melakukan ritual-ritual yang berbeda dengan apa yang dipahaminya, maka yang 

sebaiknya dilakukan oleh da‟i ialah mempelajari perilaku masyarakat tersebut dan 

diteliti melalui kacamata syar‟i. Mempelajari masyarakat ini memerlukan ilmu-

ilmu lain, sesuai konsentrasinya. 

Da‟i yang sukses biasanya tak lepas dari kemampuan beretorika dan 

memilik kata. Modal penting ini diperlukan dalam menarik peserta dakwah seperti 

yang dicontohkan oleh beberapa da‟i di negara ini. 

 

b. Metode Dakwah Al-Mau‟idzatil Hasanah 

Kata Al-Mauidzatil Hasanal kerap melekat dalam pengajian-pengajian dan 

berbagai kegiatan keagamaan yang di dalam acara tersebut terdapat ceramah. 

Ceramah ini yang disebut sebagai mauidzah hasanah dan mendapat porsi yang 

khusus sebagai acara yang “ditunggu-tunggu.” 

Secara bahasa mauidzah hasanah terdiri dari dua kata bahasa Arab yakni 

mauidzah dan hasanah. Mauidzah berarti nasihat, bimbingan, pendidikan dan 

peringatan. Sedang hasanah berarti baik, kebaikan. Maka secara terminologi 

mau‟idzah hasanah ialah nasihat atau peringatan yang membawa kebaikan. 

Menurut Imam Abdullah bin Ahmad an-Nasai, mauidzah hasanah adalah 

perkataan-perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka (mad‟u), bahwa engkau 

(da‟i) memberikan nasihat dan menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan 

al-Qur‟an. 

Menurut Abdul Hamid Al-Bilali, mauidzah hasanah merupakan salah satu 

metode dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan cara memberikan 

nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka (mad‟u) mau berbuat 

baik. Dari dua pendapat ini dapat dirumuskan bahwa mauidzah hasanah terdiri 

dari beberapa model, di antaranya nasihat, tabsyir wa tanzir dan wasiat. 
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Diantara metode dan tehnik dakwah dalam hadis ada beberapa metode 

penyampaian menurut hadis nabi diantaranya adalah sebagaimana hadis-hadis 

dibawah ini.   

 

7. Metode dan Tehnik Dakwah. 

- Khatbah 

ذُ  َٔحذَّصَُِٙ ًَّ ٍُ  ُيَح ، ْث ضََُّٗ ًُ َّْبةِ  َعْجذُ  َحذَّصََُب اْن َٕ ٍُ  اْن ِجٛحِذ، َعْجذِ  ْث ًَ ٍْ  اْن ٍِ  َجْعفَحشِ  َعح  ْثح

ٍذ، ًَّ ٍْ  ُيَح ، َع ِّ ٍْ  أَثِٛ ٌَ : قَحبلَ  للاِ، َعْجحذِ  ْبنِ  َجبثِشِ  َع ِّ  للاُ  َطحهَّٗ للاِ  َسُعحٕلُ  َكحب ح ْٛ  َعهَ

دْ  َخَطتَ  إِرَا َعهَّىَ َٔ  شَّ ًَ َُبُِ، اْح ْٛ َعَل  َع رُُّ، َٔ ْٕ اْشزَذَّ  َط ُ  َحزَّٗ َيَضجُُّ، َٔ حِزسُ  َكأَََّّ ُْ  ُي

ٍْٛش  َيغَّحبُكىْ  َطحجََّحُكىْ : »َٚقُٕلُ  َج َٚقُحٕلُ  ، «َٔ انغَّحبَعخُ  أَََحب ثُِعضْحذُ : »َٔ َٔ  ٍِ ْٛ حبرَ َٓ  ، «َك

 ٌُ َْٚقُش َٔ  ٍَ ْٛ ِّ  ثَ ْٛ ْعَطٗ،َٔ  انغَّجَّبثَِخ، إِْطجَعَ ُٕ َٚقُٕلُ  اْن ب: »َٔ ٌَّ  ثَْعذُ، أَيَّ ْٛحشَ  فَئِ  اْنَححِذٚشِ  َخ

ححشُ  للاِ، ِكزَححبةُ  ْٛ َخ ححذَٖ َٔ ُٓ ححٍذ، ُْححذَٖ اْن ًَّ َشححشُّ  ُيَح ب، اْْلُُيححٕسِ  َٔ َٓ ُكححمُّ  ُيْحححذَصَبرُ  ثِْذَعححخٍ  َٔ

نَحٗ أَََحب: »َٚقُحٕلُ  صُىَّ  «َضَلنَخٌ  ْٔ ٍٍ  ثُِكحمِّ  أَ ٍْ  ُيحْؤِي ، ِيح ِّ ٍْ  ََْفِغح ، َيحبل   رَحَش َ  َيح ِّ ِهح ْْ َ  فَِِل

 ٍْ َي ُ ب رََش َ  َٔ ْٚ ْٔ  دَ َّٙ  َضَٛبع ب أَ َّٙ  فَئِنَ َعهَ َٔ » . 

Dari saydina jabir dia berkata : Ada rasulullah SAW ketika khatbah 
merah kedua matanya, tinggi suaranya, sangat marahnya, seolah-olah 
orang yang menakut-nakuti tentara. Bersabda belia aku di utus seperti 
dua jari-jariku dan mengumpukan kedua telunjuknya. Setelah ini 
ingatlah sesungguhnya sebaik-baiknya  perkataan adalah kitab Allah dan 
sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan sejelek-
jeleknya perkara adalah yang baru, dan setiap bid’ah adah adalah sesat. 
Kemudian berkata lagi aku lebih utama dari setiap orang mu’min dari 
dirinya barangsiapa yang meninggalkan harta maka untuk keluarganya 
dan barangsiapa yang meninggalkan agama maka untuk aku dan atas 
aku. (Hr. Muslim) 

- Mauidah 
ثَ َنا اْلَولِي ُد بْ ُن ُمْس  ِلٍم  - 32 َمْش ِقيُّ َح  دَّ َِ بْ  ِن ذَْك َواَن الدِّ ثَ َنا َعْب ُد اّلَِّ بْ ُن َأْحَ  َد بْ ِن َبِش  َح دَّ

َثِِن ََيْ  ََي بْ  ُن أََِ اْلُمطَ  اِع، قَ  اَل: ثَ َنا َعْب  ُد اّلَِّ بْ  ُن اْلَع  ََلِ  يَ ْع  ِِن ابْ  َن زَبْ  ٍر قَ  اَل: َح  دَّ  قَ  اَل: َح  دَّ
ََ بْ  َن َس  ارِيََة، يَ ُق  وُل: قَ  اَم ِفينَ  ا َرُس  وُل اّلَِّ َص  لَّى ُْ َعَلْي  ِو َوَس  لََّم َذاَت يَ   ْوٍم، َسَِ  ْع  ُ  اْلِع  ْرََب

 : َه ا اْلُعيُ وُن، َفِقي َل ََي َرُس  وَل اّلَِّ َه ا اْلُقلُ  وُب، َوَذَرفَ ْ  ِمن ْ فَ َوَعَِنَ ا َمْوِعَِ ةا بَِليَلَ ةا، َوِجلَ ْ  ِمن ْ
ِْتَ َنا مَ  َنا ِبَعْهٍد، فَ َقاَل: َوَع ََِة ُمَودٍِّع، فَاْعَهْد ِإلَي ْ ، َوالسَّ ْمِع َوالطَّاَع ِة، »ْوِع َعلَ ْيُكْم بِتَ ْق َو  اّلَِّ

ا، فَ َعلَ  ْيُكْم ِبُس  نَِِّت، َوُس  نَِّة اخْلَُلَف  اِ   ا َحَبِش  يِّا، َوَس  تَ َرْوَن ِم  ْن بَ ْع  ِدي اْتِتََلفا  ا َا  ِديدا َوِإْن َعْب  دا
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ُك ْم َواْ ُُم وَر اْلُمْح َدَ ِت، فَ َِنَّ ُك لَّ ِبْدَع ٍة الرَّاِاِديَن الْ  َه ا َِبلن ََّواِج ِذ، َوِإَيَّ َمْهِديِّنَي، َعضُّوا َعَلي ْ
«ََََلَلةٌ   

“Irbad bin sarayah berkata pada suatu hari rasul berdiri dikalangan 

kami kemudian beliau memberikan mauidah kepada kami dengan 

sebuah  maidah yang sampai, takut dengannya beberapa hati, mengalir 

dengannya air mata. Dikatakan wahai rasulullah engkau telah 

memberikan mauidah kepada kami dengan sebuah maidah yang 

tertancap dalam hati, maka berikan janji kepada kami dengan sebuah 

janji. Maka rasul berkata : Wajib atas kalian untuk bertakwa kepada 

Allah SWT, mendengarkan dan patuh padanya sekalipun engkau 

adalah seorang budak, setelah aku kalian kelak akan melihat 

perbedaan yang sangat. Maka wajib atas kalian berpegang teguh atas 

sunnahku dan sunnah khulafaurrasidyin gigitlah dengan kuat, dan 

takutlah kalian atas barunya perkara maka sesungguhnya setiap bid‟ah 

itu adalah sesat. (Sunan Ibnu majah) 

 

ثَ َنا ََيْ ََي بْ ُن ََيْ ََي، َأْتبَ  َرََن ُىَش ْيٌم، َع ْن ِإَْسَاِعي َل بْ ِن أََِ 355) - 772  َتالِ ٍد، َع ْن ( َوَحدَّ
ِْ َص  لَّى ُْ َعَلْي  ِو َوَس  لََّم  ، قَ  اَل: َج  اَ  رَُج  ٌل ِإََل َرُس  وِل  قَ   ْيٍ ، َع  ْن أََِ َمْس  ُعوٍد اْ َْنَص  اِريِّ

َص لَّى فَ َقاَل: ِإّّنِ َ ََتََتَُّر َعْن َصََلِة الصُّ ْبِح ِم ْن َأْج ِل فُ ََلٍن، ِ َّ ا يُِطي ُل بِنَ ا َفَم ا رَأَيْ ُ  النَّ ِلَّ 
ََي أَي َُّه  ا النَّ  اُس ِإنَّ »ُْ َعَلْي  ِو َوَس  لََّم َغِض  َب ِ، َمْوِعَِ  ٍة قَ  ِمُّ َأَا  دَّ ِ َّ  ا َغِض  َب يَ ْوَمئِ  ٍذ فَ َق  اَل: 

ََ، َوالضَِّعيَف َوَذا احْلَاجَ  «ةِ ِمْنُكْم ُمنَ فِّرِيَن، فَأَيُُّكْم َأمَّ النَّاَس، فَ ْلُيوِجْز فََِنَّ ِمْن َورَائِِو اْلَكِب  

Dari saydina Abi Masud Al-anshari berkata : datang seorang laki-laki 

kepada Rasul SAW seorang laki-laki itu berkata sesungguhnya aku 

mengakhirkan dari shalat subuh disebabkan sifulan bin fulan, dia 

memnjangkan shalatnya. Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah 

SAW marah dalam sebuah maidah sama sekali kecuali pada hari ini. 

Rasul berkata Wahai manusia sesungguhnya diantara kalian ada orang 

orang yang lari dari kalian takutlah kalian ketika menjadi imam 

manusia ringankanlah shalat kalian maka sesungguhnya dibelakang 

kalian ada orang-orang yang sepuh dan orang yang mempunyai hajat. 

(HR.Muslim). 

 

 

 

-  Nasehat  
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 ٍْ ٍُ أَثِٙ َحبِصٍو َع ُْٛظ ْث بِعَٛم قَبَل َحذَّصَُِٙ قَ ًَ ٍْ إِْع َحذَّصََُب ُيَغذَّدٌ قَبَل َحذَّصََُب َْٚحَٛٗ َع

 ٍِ ِ قَححبَل ثَب َعْب  دِ َجِشٚححِش ْثحح َعححهََّى َعهَححٗ إِقَححبِو اَّللَّ َٔ  ِّ حح ْٛ ُ َعهَ ِ َطححهَّٗ اَّللَّ َْٚعححُذ َسُعححَٕل اَّللَّ

انُُّْظحِ ِنُكّمِ ُيْغِهى َٔ َكبحِ  إِٚزَبِء انضَّ َٔ َلحِ  ٍٍ انظَّ  

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah 

menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il berkata, telah 

menceritakan kepadaku Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah 

berkata: "Aku telah membai'at Rasulullah untuk menegakkan shalat, 

menunaikan zakat dan menasehati kepada setiap muslim". 

(HR.Bukhari.) 

  

اََخَ  َٕ ٌِ قَبَل َحذَّصََُب أَثُٕ َع ب ًَ ْعُذ َجِشٚحَش َحذَّصََُب أَثُٕ انُُّْع ًِ ٍِ ِعَلقَخَ قَبَل َعح ٍْ ِصَٚبِد ْث َع

قَحبَل  َٔ  ِّ ح ْٛ أَصَُْحٗ َعهَ َٔ  َ حذَ اَّللَّ ًِ ٍُ ُشحْعجَخَ قَحبَو فََح ِغَٛشحُ ْثح ًُ َو َيبَد اْن ْٕ ِ َٚقُُٕل َٚ ٍَ َعْجِذ اَّللَّ ْث

انغَّحِكَُِٛخ حَ  َٔ قَبِس  َٕ اْن َٔ ْحذَُِ َل َشِشَٚك نَُّ  َٔ  ِ ُْٛكْى ثِبرِّقَبِء اَّللَّ حب َعهَ ًَ زَّحٗ َٚحأْرَُِٛكْى أَِيٛحٌش فَئََِّ

حب ثَْعحذُ فَحئَِِّٙ َٕ صُىَّ قَبَل أَيَّ ٌَ ُِٚحتُّ اْنعَْف ُ َكب ٌَ صُىَّ قَبَل اْعزَْعفُٕا ِْلَِيِٛشُكْى فَئََِّّ ْٜ  َٚأْرُِٛكْى ا

ْعححَلِو فَ  َعححهََّى قُْهححُذ أُثَبِٚعُححَك َعهَححٗ اْ ِ َٔ  ِّ حح ْٛ ُ َعهَ َّٙ َطححهَّٗ اَّللَّ ححُذ انَُّجِحح ْٛ َ َّٙ أَر َشححَشَع َعهَحح

ْغحِجِذ إَِِّحٙ نََُبِطحٌح نَُكحْى صُحىَّ  ًَ حزَا اْن َْ َسّةِ  َٔ حزَا  َْ انُُّْظحِ ِنُكّمِ ُيْغحِهٍى فَجَبَْٚعزُحُّ َعهَحٗ  َٔ
َََضلَ  َٔ  اْعزَْغفََش 

Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah 

menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Ziyad bin 'Alaqah 

berkata; saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata ketika Al 

Mughirah bin Syu'bah meninggal, sambil berdiri dia memuji Allah 

dan mensucikan-Nya, berkata: "Wajib atas kalian bertakwa kepada 

Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya, dan dengan penuh 

ketundukan dan ketenangan sampai datang pemimpin pengganti, dan 

sekarang datang penggantinya, " kemudian dia berkata: 

"Mintakanlah maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat 

pemimpin kalian ini (Al Mughirah), karena dia suka memberi maaf." 

Lalu berkata: "Amma ba'du, sesungguhnya aku mendatangi Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam kemudian aku berkata: "Aku membai'at 

engkau untuk Islam". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi 

syarat dan menasehati kepada setiap muslim, maka aku membai'at 

Beliau untuk perkara itu, dan demi Pemilik Masjid ini, sungguh aku 

akan selalu memberi nasihat kepada kalian" Kemudian dia 

beristighfar lalu turun dari mimbar. (HR.Bukari) 

 

- Ta‟llim dan tandib.  

Ta‟lim 
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ثَ َنا احْلَا -  ثَ َنا َأْزَىُر ْبُن َمْرَواَن قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعاِص ُم ابْ ُن بَ ْهَدلَ َة، َحدَّ َهاَن قَاَل: َحدَّ ِرُث ْبُن نَ ب ْ
ِتيَ ارُُكْم َم ْن »َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلَِّ َصلَّى ُْ َعَلْيِو َوَسلََّم: 

َُ َوَأَتَذ بَِيِدي، فََأقْ َعدَ »، قَاَل: « تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّموُ  «ّن َمْقَعِدي َىَذا ُأْقِر  

 
Rasul berkata : “Sebaik baiknya kalian adalah yang mempelajari 

Alquran dan yang mengajarkannya. Mus‟ab berkata Rasul memegang 

kedua tanganku duduk bersama aku ditempat dudukku. (Ibnu Majah ) 

 
- tandib 

ثَ َنا ََيْ  7547) - 73 بَ  ُة يَ ْع  ِِن ابْ  َن َس  ِعيٍد، َوابْ  ُن ُحْج  ٍر، قَ  اُلوا: ( َح  دَّ ََي بْ  ُن أَيُّ  وَب، َوقُ تَ ي ْ
ِْ َص لَّى ثَ َنا ِإَْسَاِعيُل ُىَو اْبُن َجْعَفٍر، َعِن اْلَعََلِ ، َع ْن أَبِي ِو، َع ْن أََِ ُىَريْ  َرَة، َأنَّ َرُس وَل   َحدَّ

ْنَساُن انْ َقَطَع َعْنُو َعَملُ ُو ِإًلَّ ِم ْن َثََلثَ ٍة: ِإًلَّ ِم ْن َص َدَقٍة ُْ َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَل: ِ ِإَذا َماَت ا إْلِ
تَ َفُع ِبِو، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُو   َجارِيٍَة، َأْو ِعْلٍم يُ ن ْ

Dari Abu Khurairoh  Rasul berkata : “Tatkala anak adam meninggal 

dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara  

Shadakoh jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat dan 3. Anak shaleh yang 

medoakan kedua orang tuannya” (HR.Bukhari)  

- Hikayat  

 

َ ددد،ي َحدددُزو ا 0552) - 8 ُي  ُواددد زَددددََُ  َ   َ َ ددد،ي َ دددُري َب  َ  ُي  ُواددد نَدَ ُ َا َُ َا  َحددد  ُ َ ددد،ي َحددد ُي  ددد نَدَ ُ زيَ رد  َُ  ( َحددد
ريواَ،  َع،  َ ِبو  ُي َ ،ي سو نَدَ ُ ُميََم َُ َ   و ُىَريْ  َرةَ َح ََ  ادَدََِْفَ  ََ  :َدََُلْ ي  َو َ َسدَ    َعد،و لن َديو و َلدَ ُ عي َعَ ر د

ْ   َ َ ُ َ د،ي َرد ُو إوََّل َنََلنٌَة عورَسدُ ل ل  7711لن َمه  ُب دَُا ٌ، َر يدَلب َعَُود دَُا ،ا   ََادَُب  ي ُي  ي [  َ َلدُحو
دددج فَُ َ و  ير و دددَُا ،ي فَدَقدددََُلْ َب َر ْ َب  ي دددَة ايَاددد  وج  فَدَقُنَدددا  َي َ  ي َي  يرلددد ْ ددد َرَفةب  َفَِفدددَُب فورَهدددُ  َفمَهَد ََّتَدددَص َلدددة 

ْ َب  ددَة ايَادد  وج  فَدَقُنَددا  َي َ  ي ْ دد ُو  َهَد ددَ، لن ََدد ََ َع َددُ َلددََلهوَو  فَُت َاددََُفا   فَدَ َمددُ َاددَُب رو زَدد َ َلددََل،و  َفمَ:د 
ددَُا ،ي فدَ  َي  ي ْ دد ُو  َهَد ددَ، لن ََدد ََ َع َددُ َلددََلهوَو  فَُت َاددََُفا   فَدَ َمددُ َاددَُب رو زَدد ددج َ َلددََل،و  َفمَ:د  َ و  ير و َقددََُلْ َب َر

 ََ ْ لن هي ََ َعَ ُ َلََلهوَو  فَدَقَُنا  َز َ و  ير وج َ َلََل،و  َفمَ:د  َُا ،ي فَدَقََُلْ َ ي  َر ْ َب  ي  َ  يَة ايَا  وج فَدَقَُنا 
َي  َودج   ََّل ُتيوْ  ََ ٌٌ دََُ  َي  ََاَُتاو لر  َُْي بُ َ عوَزَُدَه ََ  ي َُلئور  َحََّت اَد  ظيَُ إوََل  ي يةهو لن ميةروَسُتو  فَدََْصلَاَُ ََد ية إوس 

ِودا  إونَرد   َ  اَد  َْ َي  فَد َد َْدا  نَد َ   :َدََُلْ فَدَْدَفَُ د َي َنِفي َ  ََلَف ْو َد َد ْي ئد  ْ إوب  شو يس  وَهُ  فَدَقَُنا  َي ِبو ُ  َفمَهَدا  َهداديََْمَث
َُت  :َ  َهُ َفَحَمَ ا   فَدَ َمُ َ نَد َهُ  فَدَةَ:َع َعَ رد  ِ سو َي رو،  تَد َِف َدْ  َو  َفَمر  َرَفْو ْ رَلعوربُ َاَُب ََي  وي إوََل َلة  ُنَدا 
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َي فَدَقددََُلْ َرددُ َشدد ُوَيةَت دد  َ َي َ َ َف يددةل َا َرَفَْ ريةل َلددة  َُ َُنيةهي َ َ دد ددَْد د  ددَُا ،ا  فَددمَهَدة هي فَُس  دد،   ي ددَة رو ؟ :َددُنيةلْ  ي  َ م تيِفي
َو  فَدَقدََُلْ َدعيدة و َحدََّت  يَلد  و  ل؟ َفَءدُ ي ل َود َُت  رو  َك  فَدَقدََُلْ  َا دَ، لنَاديو َوج و  فَدَةَن  لن َز

َصوهو َج  َزتَدر َا ِبو
َيدددةَ ؟ :َدددَُلَ  َو  َ :َدددََُلْ َب ليدددََل ي َرددد،  َ  ِ  وددد ََِفدددَ،  و ََ َ َف ْ فيدددََلٌب َفَادددَ ُ  فَدَ َمدددُ لت َادددََُا  َهَدددُ لنَاددديو

ددد،   َرَفََْك رو َو  َ :َدددُنيةلْ تَدز ددد و نَدددَك َلدددة  َي َ اَدََْمَسدددحيةَب َوددد دددَُا ،ا اديَقز و يةتَددد َُلعودددج  :َدددََُلْ فَدددمَ:د زَد يةل َع َدددُ  ي  لن
َو  َفَمدَُ  د َْدعي رود،   ير و  ُ َ ُ َليو  اَد َف يةل. َ ََدرد  َِ ُي َ ُ رو،  طونيا َاَمُ َاَُتا   فَد ُا  :َََُلْ ََّل   َعور ٌَ َذَ  د َر ي
ََ َ دَصل  فَدَْددََُ  لنثَد ث د َ د و رو َو ل َفد ََ ل   د َيْ لن هي ٌُ َعَ ُ َدلََةا فَُروَ ةا  َ َشدَُرٌا َحَسدَ ةا  فَدَقُنَدا   يرلد َي رَلاو  ُ

اوَو َفَءفَ   ُ ََ َعَ ُ َن َز َ  َ:د  َي  ُثي ثد َ  ََ ََّل ََت َف   و رو َو  فَدَقََُلْ لن هي َو  فَدَ َظَُ إونَر  ََ إونَر  َز عي ي. :َََُلْ َ  َ:د  َو ُ َه ََ اَد
دَزفوَو لنَسدَزََُةو  َي ِوول  ََدَُع ََ َ  يَة ََي ِفودج لر هو َو َ َسَ  َو  َفَِفَم  و  َت ظيُي إوََل َرسيةَلو عو َلَ ُ عي َعَ ر  د   و َفمو

ُوَيةتَدَهُ َ اَدقيةنيدددةَبْ َزتدَ  دد  َ َ  َا ددد َُرواَدددةا َ  ي ََ َُيالدددَهُ  :َدددََُلْ ي َ َرددُل ل  و ْ َفَءَفدد دددَج هَدقيدددةَلي ر ددداو  َسددَُ: او  َ  و
َُ  َ َتظَددَُ إو  دد َْ ثد َ َهددُ  فَدَْدددََُ  لنَُ َ دد و رو َو ل ََ ََّل ََت َفدد دد َيْ لن هي َي  فَدَقُنَددا   يرلدد ََ لن ةَاوردد َ عي َ توف دد دديو َهددُ  َحس  نَرد 

ْ َح  َقدد ُواَ:  فَدَقُنَددا  َدد  َ َُلَ َفددُ ل ثد َ َهددُ  فَدهي َددَُ  هَد َف  دد و رو ََ ل   دد ئَددةو فَدَقددََُلْ لن هي َرد  ٌَ َحَسدد،ي لئ  دد ُ َرددَُ َر ي
  َ د ََردةو َ  ي َدصوهو لَل  َي  َ َردُل ل ِبو ثد َ  ََ ََّل ََت َف   و رو َي  فَدقي  َاْ لن هي ثد َ  َ  و رو َو ل َف ََ ل   ْ لن هي ُوَيةتَدَهُ فَدقي  اي د  َ َا

ثد َ َهُ َ  و رو َو ل ََ ََّل ََت َف ْ لن هي ثد َ َهدُ  :َدََُلْ  َ اَدقيةنيةَب َزتَدر او  َسَُ: او  فَدقي  اي َف  د و رو ََ ل   د فَدقي  َاْ لن هي
َي  َ إوَب َ دصوهو اَدقيةنيدةَب َئَدُ َزتَدر داو  ثد َ  ََ ََّل ََت َف   و رو ْ لن هي ََ َاَُب َ َزُربل  فَدقي  اي ََ  هَددُ بو  إوَب َذلَ  لنَُ ي  َ

ْ ُوق  فَدقي  اي ََ  َهس  ََ  َ َسَُ: او َ  ثد َ  َف   و رو ََ ل   لن هي .  

Inti dari hadis ini adalah tehnik dakwah nabi dengan menceritakan 

seorang pemuda dizaman bani Israil yang tidak menghiraukan 

panggilan ibundanya. Sampai suatu hari si ibu mendoakan anaknya 

agar diberi fitnah. Fitnah yang datang pada pemuda ini adalah difitnah 

telah menghamili seorang pelacur dan akhirnya tempat 

peribadatannya dihancurkan oleh masyarakat setempat.
1
(HR.Muslim)  

 

- Risalah (mengirim Surat kepada Raja Hirqla) 

 

ٍِ َعجَّححبٍط  ٍْ اْثحح ِْ  َعحح َعححهََّى َكزَححَت إِنَححٗ  َٔ  ِّ حح ْٛ ُ َعهَ َّٙ َطححهَّٗ اَّللَّ ٌَّ انَُّجِحح ححٍذ أَ ًَّ ٍْ ُيَح َشْقححَم ِيحح

َشْقَم َعِظِٛى  ِْ ِ إِنَٗ  ُٓذَٖ لنُل  و َسُعِٕل اَّللَّ ٍْ ارَّجََع اْن ٍْ  َعَلٌو َعهَٗ َي ٍُ َْٚحَٛٗ َع قَبَل اْث

ِّ صُحىَّ  ح ْٚ ٍَ َٚذَ ْٛ َشْقحَم فَأَْجهََغحَُب ثَح ِْ ٌَ أَْخجَحَشُِ قَحبَل فَحذََخْهَُب َعهَحٗ  ٌَّ أَثَب ُعْفَٛب ٍِ َعجَّبٍط أَ اْث

ِحِٛى دََعب ثِ  ٍِ انحشَّ ًَ ْح ِ انحشَّ ِّ ثِْغحِى اَّللَّ َعهََّى فَحئِرَا فِٛح َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َطهَّٗ اَّللَّ ِكزَبِة َسُعِٕل اَّللَّ

                                                           
1 Terkait Hadis yang membahas Hikayat ini  bisa mengambil beberapa contoh 
hadis lain.  
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حب  حذَٖ أَيَّ ُٓ ٍْ ارَّجَحَع اْن ِٔو َعحَلٌو َعهَحٗ َيح َشْقَم َعِظِٛى انحشُّ ِْ ِ إِنَٗ  ٍذ َسُعِٕل اَّللَّ ًَّ ٍْ ُيَح ِي

 ثَْعذُ 

Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW pernah menulis secarik surat 

kepada Heraklius yang berbunyi: "Dari Muhammad Rasulullah, 

kepada Heraklius Kaisar Romawi. Salam sejahtera bagi orang yang 

mengikuti petunjuk...." Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Abu Sufyan 

mengabarkannya, ia berkata, "...lalu kami masuk menemui Heraklius, 

dan ia mempersilahkan kami duduk di hadapannya, kemudian ia 

memanggil seseorang untuk membacakan surat dari Rasulullah SAW, 

maka ia mendapatkan di dalamnya berbunyi, "Dengan nama Allah 

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad 

Rasulullah SAW kepada Heraklius, Kaisar Romawi, salam sejahtera 

bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du." (HR.Bukhari) 
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