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ABSTRAK 

 

RETORIKA DAKWAH K.H MUHAMMAD DAINAWI DALAM 

PENYAMPAIAN PESAN DAKWAH PADA JEMA’AH  

MAJLIS TA’LIM A’ISYAH ULAU PANGGUNG,  

SEMENDO DARAT LAUT,  

SUMATERA SELATAN 

 

OLEH : 
SARWINDA 

 

      Retorika merupakan kegiatan untuk menarik perhatian orang lain, lewat 

kepandaian berbicara, khususnya berbicara di depan umum, dengan demikian , peran 

retorika sangat besar dalam menyampaikan informasi dan komunikasi. Demikian pula 

dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan ( Dakwah ) diperlukan kepandaian 

retorika yang handal. 

      Retorika dakwah adalah keterampilan menyampaikan ajaran Islam secara lisan 

kepada masyarakat agar pesan dakwah lebih bisa diterima, dipahami oleh para 

jama’ah, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini : pertama, Bagaiman Retorika Dakwah K.H.Muhammad 

Dainawi dalam menyampaikan pesan dakwah pada Jama’ah Majlis Ta’lim A’isyah 

Pulau Panggung Semendo Darat Laut, Sumsel.? Adapun manfaat dan tujuan 

Penelitian ini untuk menemukan Retorika Dakwah K.H.Muhammad Dainawi dalam 

menyampaikan pesan Dakwah kepada  Jama’ah Majlis Ta’lim A’isyah Pulau 

Panggung Semendo Darat laut. Dan mengetahui bagaiamana Respon para Jama’ah 

Majlis Ta’lim A’isyah Pulau Panggung dalam memahami pesan dakwah yang 

disampaiakn. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan( field research ) dan 

bersifat deskriptif analisis, yakni Mendeskripsikan obyek penelitian sebagaimana 

adanya. Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode dokumentasi sebagai metode utama, dan dilengkapi dengan metode 

observasi partisipan dan wawancara.  

   Adapun hasil penelitian ini diperoleh temuan bahwa dalam menyampaikan pesan 

dakwah sebagaian besar K.H.Muhammad Dainawi sudah menggunakan kaidah-

kaidah retorika yang ada, seperti, mengucapkan kata yang jelas dan sederhana, 

berkata benar dengan cara menarik, mudah dipahami, dan tidak terlalu cepat, dan 

diselingi dengan humor dan himbauan yang dimulai dari permasalahan hingga 

membuat cara pemecahannya ( solusi ).  

   Adapun respon para jama’ah  terhadap dakwah K.H.Muhammad da’i adalah baik, 

baik dalam bahasa, mudah dipahami, jelas dan humor yang tidak berlebihana. Dan 

selain itu, beliau sosok seorang da’i yang dermawan dan memiliki suara yang jelas, 

tegas, walau usia beliau sudah tua. 


