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BAB IV 

RETORIKA DAKWAH K.H.MUHAMMAD DAINAWI DALAM 

MENINGKATKAN PESAN DAKWAH PADA MAJLIS  

TA’LIM A’ISYAH 

 

 

A. Retorika Dakwah Terhadap Ceramah K.H.Muhammad Dainawi 

1. Membuka ceramah 

1. Senyum 

      Senyum merupakan ibadah dan juga gambaran hati yang 

menggerakan perasaan dan memancarkan pada wajah dengan penuh 

berseri-seri. Sehingga hati yang mendengar akan merasa terpikat. 

Karena senyum yang dibuat-buat tidaklah sama dengan senyuman yang 

tulus dan ikhlas. 

       Inilah yang dilakukan oleh K.H.Muhammad Dainawi sebelum 

beliau melakukan dakwahnya kepada masyarakat, walaupun wajah dan 

usia yang sudah lanjut, namun semangat dalam berdakwah tetap 

diutamakan supaya masyarakat tidak dalam kebodohan. 

2. Salam  

      Salam adalah salah satu bentuk sesorang peduli satu sama lainnya, 

karena salam adalah do’a. Mengucapkan salam kepada orang yang 

dikenal maupun tidak dikenal akan membangkitkan rasa aman, 

mempererat ikatan dan menumbuhkan rasa persaudaraan. 
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       Mengucap dan menjawab ( assalamua’alaikum warahmatullahi 

wabarakatuh ), salam akan dapat memberi gambaran seberapa jauh 

orang itu i’tizam ( komitmen ) dengan ajaran islam lantas dijawab 

dengan salam ( wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ) 

      Ucapan salam yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, yang 

penuh dengan rasa ikhlas ketika hendak ceramah, itulah yang dilakukan 

oleh K.H.Muhammad Dainawi ketika akan memebuka ceramahnya. 

3. Penghormatan dan Ungkapan Terimakasih 

      Dengan rasa saling menghormati dengan sesama, baik dengan 

pemerintah yang hadir maupun dengan masyarakat biasa, beliau selalu 

mengucapkan pernghormatan kepada yang hadir pada setiap aktivitas 

dakwah beliau. 

      Selain beliau yang menjadi penasehat , beliau juga adalah pengasuh 

pengajian A’isyah, jadi beliau mengucapkan ribuan maaf terhadap para 

tamu-tamu,dan  jama’ah pengajian yang hadir pada majelis ta’lim. 

2. Karaktristik Olah Vokal 

a. Kejelasan Artikulasi  

Dalam melafalkan kata demi kata K.H.Muhammad Dainawi selalu 

mengucapkan dengan artikulasi yang sangat jelas apalagi terhadap kata-

kata yang perlu ditegaskan, seperti tentang hukum fiqih, tentang ibadah,  

lebih tegas lagi tentang bacaan sholat.  
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      Vocal Penceramah yang baik harus memiliki vocal yang mantab, hal 

itu harus dibedakan vocal untuk qiro’ah ,malah harus bening dan 

melengking. Untuk peneceramah malah dibutuhkan justru vocal yang 

agak berat, agak ngebas, begitulah kira-kira, vocal yang mantap akan 

memiliki pengaruh yang besar terhadap audiens. 

b. Keragaman ( Variety ) 

Suaranya stabil dan penuh penghayatan dalam mengatur intonasi, 

tingi rendanya, sehingga orang tidak jenuh mendengarkan ceramahnya.  

      Adapun retorika dakwah K.H.Muhammad Dainawi adalah beliau 

menggunakan intonasi yang bervariasi dan berbicara sesuai dengan 

kondisi jama’ah serta mampu menyampaikan dakwahnya sesuai dengan 

klasifikasi audiens . hal ini dapat dilihat dalam peroses retorika dakwah, 

yaitu berusaha melibatkan emosi dan rasio dari pihak mad’unya agar 

mereka merasa terlibat pada masalah persoalan yang disajian. 

B. Retorika Dakwah K.H.Muhammad Dainawi  

1. Efektif Penuh Makna 

      K.H.Muhammad Dainawi menggunkan kata-kata yang singkat, jelas, 

luas dan sederhana namun bermakna sangat dalam . Adapun retorika 

dakwah K.H.Muhammad Dainawi adalah beliau menggunakan intonasi 

yang bervariasi dan berbicara sesuai dengan kondisi jama’ah serta mampu 

menyampaikan dakwahnya sesuai dengan klasifikasi audiens . hal ini dapat 

dilihat dalam peroses retorika dakwah, yaitu berusaha melibatkan emosi 
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dan rasio dari pihak mad’unya agar mereka merasa terlibat pada masalah 

persoalan yang disajian 

2. Berkata Benar Dengan Cara Yang Menarik. 

       Pesan dakwah meskipun benar namun jika disampaikna dengan cara 

yang tepat maka tidak akan sampiakan pada tujuan, oleh karena itu 

K.H.Muhammad Dainawi selalu memperhatikan kondisi dan kepada siapa 

beliau berdakwah sehingga kata-kata dapat disampaikan dengan kemasan 

yang menarik dan tanpa unsur menyinggung perasaan orang lain. 

Contohnya, seorang istri berbicara kasar dengan suami Dosa, tidak 

memenuhi panggilan orang tua dosa, tidak mau berzakat dosa, judi dosa, 

kata-kata tersebut beliau ucapkan dengan sedikit canda, juga nada suara 

yang menarik orang untuk mendengarkannya. 

       Mendakwakan kebenaran itu mesti dikemas dengan cara yang cantik, 

the fower of contec. seseorang yang memiliki pemahaman yang benar 

terhadap islam. Dalam ucapan harus bisa bertuturkata yang lemah lembut, 

karena walaupun ucapan kita benar dan mempunyai dalil baik Al-qur’an 

dan Al-hadits, jika tidak dikemas dengan bahasa yang baik, dan tidak 

menarik,  bahkan menyinggung perasaan para audiensnya, maka hal 

tersebut akan berakibat patal, karena para audiens tidak akan 

mendengarkan pesan dakwah yang disampaikan oleh da’i, bahkan para 

jama’ah akan benci kepada seorang da’i tersebut. Oleh sebab itu seorang 

da’i harus pandai menyampaikan pesan dakwah dengan cara lema-lembut, 
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sopan dan menarik, agar para jama’ah tidak bosan dan memahami pesan 

dakwah yang disampaikan oleh seorang da’i. 

3. Mudah Dipahami dan Bercita Rasa Tinggi 

       Pada hakikatnya pesan dakwah K.H.Muhammad Dainawi sangat 

mudah dipahami oleh semua kalangan. Ini menjadi seni para da’i untuk 

menunjuki bagi jiwa yang tersesat, membuka jalan hati yang buta, 

mengobati yang luka, menggugah yang kalah, menyuarakan kebenaran 

dengan kesegaran, mudah dipahami dan kaya hati. 

       Seorang Da’i dalam menyampaikan pesan dakwah harus memberikan 

cara yang  mudah dipahami dan bercitra rasa tinggi agar para audiens tidak 

merasa terpaksa mengikuti ajakan seorang Da’i.   

4.  Ritmik Tidak Terlalu Cepat 

       Dalam mengucapkan kata-kata yang perlu di tegaskan nada bicara 

beliau ritmik sehingga setiap huruf pun sangat jelas terdengar apalagi bila 

membacakan ayat Al-Qur’an dan Al-Hadits. Menurut beliau Bicara itu 

perlu seni karena Seni dapat dinikmati dan berkesan dihati, seperti Nabi 

berbicara dengan perkataan yang jelas, bahkan sangking jelasnya maksud 

perkataanya, rasulullah bisa mengulangi perkataannya hingga tiga kali 

terutama perkataan yang sulit dan pesan dakwah beliau yang memang 

sangat ditekankan.  

      Para audiens yang mendengarkan pesan Dakwah K.H.Muhammad 

Dainawi memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Baik dari usia, 
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pendengaran dan daya penalaran. Oleh sebab itu seorang Da’i dalam 

menyampaikan pesan dakwah harus baik dan tidak terlalu cepat. 

       Sedangkan untuk memusatkan perhatian apara audiens biasanya beliau 

mengguakan jeda dengan mengarahkan pandangan kearah audiens kurang 

lebih 3detik. 

       Ceramah K.H.Muhammad Dainawi menyesuaikan dengan kondisi dan 

tingkat kejenuhan mad’u, berkisar antara satu atau sampai setengah jam, 

oleh karena itu harus pintar menyiasatinyaa dengan humor untuk 

mengembalikan konsentrasi jama’ah.  

5. Humoris Dalam Kebenaran 

       Dalam kondisi tertentu, ketika kejenuhan melanda audienssituasi kacau 

sehingga audiens sulit diarahkan perhatiannya maka hunor atau kisa-kisah 

lucu dapat dijadikan sarana untuk menarik perhatian. homur yang berbobot 

adalah homor yang mengandung logika dan kebenaran yang rasional serta 

tidak mengandung unsur kebohongan. 

        Penerapan retorika dakwah yang efektif  menurut  K.H.Muhammad 

Dainawi, seperti disabdakan oleh baginda Rasul SAW, “”sebaik-baiknya 

ucapan itu singkat padat“” tatkala jama’ah mendekati kebosanan karena 

suda larut malam, maka seorang da’i jangan menyampaikan pesan dakwah 

terlalu panjang, tetapi berilah dakwah atau nasehat yang singkat dan padat, 

sehingga para jama’ah memahami pesan dakwah yang disampaikan, maka 

jika seorang da’i menyampaikan pesan dakwah dengan tanpa memakai 
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retorika maka dakwah tersebut akan membosankan, dan para jama’ah akan 

mengatakan, Dia ngomong apa sih ? sangat membosankan.  

       Dakwah yang beliau pakai bersifat informatif yaitu memeberi 

informasi kepada para jama’ah, education yaitu memebri pendidikan, 

terbukti pada majlis-majlis ta’lim yang beliau asuh. Persuasion mampu 

mengemas materi dengan cara baik dan menarik, dam intertaimen, dalam 

berdakwahpun beliau menggunakan canda, gaya , agar pesan yang 

disamapaikan dapat diterima oleh mad’unya.  Dakwah dengan cara canda ( 

humor ), gaya, akan terlihat sanatai dan baik. 

      Humor merupakan bagian dari dakwah para da’I , terkadang dalam 

berdakwah para da’I memilih dengan gaya bercanda, sehingga lebih 

memudahakn para jama’ah menerima pesan yang disampaikan, namun 

perlu difahami bahwa humor digunakan hanya sebatas selingan dan hanya 

untuk menyegarkan suasana, sehingga dakwah kita tidak monoton. 

       Adapun contoh humor beliau yang berkenaan dengan tema yaitu 

sholat berjma’ah lebih baik dari pada sholat sendirian. “diawali dengan 

pertanyaan seorang ibu wati.  Seorang yang sudah ditinggal oleh 

suaminya (meninggal), sedangkan anak-anaknya tidak ada yang serumah 

dengannya, sedangkan seorang ibu janda ini ingin sekali selalu sholat 

jama’a, seperti ia bersama suaminya dahulu. Pertanyaannya bagaimana 

solusinya agar ibu janda ini bisa sholat jama’ah stiap waktu? Beliau pun 

menjawab dengan mudah, solusi pertam , cari suami baru lagi , namun 
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harus sesuai dengan niat, karena ingin ibadah, ingin sholat selalu 

berjama’ah, taat kepada suami, bukan hanya karena nafsu belaka. Maka 

kita keluarganya,sahabatnya, tetangganya harus membantu untuk 

mencarikan imam yang baik untuk seorang ibu janda tersebut, solusi 

kedua, jika ibu janda ini sudah tua, umur sudah di atas 80 tahun, berjalan 

saja tidak sanggup, maka anak-anaknya yang harus merawatnya. Jangan 

dipaksa untuk mencari suami baru. Maka disinilah peran anak sangat 

dibutuhkan, jangan sayang sama orang tua dikala muda saja, namun mau 

tua, muda, kencang kulitnya atau sudah keriput kulitnya, orang tua tetap 

harus disayangi dan dihormati.  

        Dari uraian diatas tentang retorika K.H.Muhammad Dainawi dapat 

disimpulkan bahwah beliau berhasil dalam melaksakan yang sesuai dengan 

apa yang ada dalam retorika itu sendiri, materi yang disampaikan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, bahasa yang mudah dipahami serta ilustrasi 

yang sesuai dengan tema dan memahami situasi dan kondisi para jama’ah 

atau masyarakat. 

      Menurut K.H.Muhammad Dainawi, humor itu tergantung pada situasi 

dan kondisi, melihat para jama’ah yang sudah jenuh atau ngantuk, ataupun 

ribut. Maka kita boleh memakai humor kita, namun jangan terlalu sering 

memakai humor, dikhawatirkan para jama’ah hanya mengingat 

humor,canda, gaya, kita saja, dan tidak mendengarkan pesan dakwah yang 
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kita samapaikan. Maka humor dipakai saat diperlukan dan diusahakan pula 

berdakwah dengan sanatai. 

      Oleh sebab itu menurut penulis seorang da’i harus menguasai retorika 

agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh jama’ah yang 

mendengarkan, sebagaimana tujuan dari retorika dalam berdakwah adalah 

mengutarakan pesan dakwah lewat bahasa lisan dengan menganjurkan 

jama’ah mengikuti ajaran islam agar jama’ah lebih paham dan lebih 

berkesan,  untuk mengikuti apa yang disampaikan. 

      Seorang da’i memulai pidatonya dengan mengajak, menghimbau 

jama’ah dengan cara santai dan ceria atas menyampaikan materi  yang akan 

disampaikan agar menarik perhatian para jama’ah. jika seorang da’i 

mengawali dakwahnya dengan bahasa lembut, baik dan indah, maka 

jama’ah akan menerima pesan yang kita sampaikan, namun jika seorang 

da’i awalnya menyampaikan pesan dakwah dengan penuh dengan berapi-

api dan kasar, maka para jama’ah pun tidak akan mendengarkan pesan 

dakwah yang kita sampaikan, bahkan jama’ah akan menolak setiap ajakan 

yang kita lakukan. 

 

C. Bahasa Yang Mudah Dipahami 

       Bahasa dakwah adalah bahasa tutur atau bahasa lisan. Bahasa lisan 

bercirikan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh  manusia dan diterima oleh telinga 
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khalayak lalu ditafsirkan oleh otak khalayak. Yaitu bahasa yang di kuasai oleh 

audiens. 

Adapun yang sering beliau gunakan dalam ceramah adalah  

1.  Bahasa Indonesia 

       Bahasa Indonesia bahasa yang menyatukan setiap bahasa yang ada di 

Indonesia, dengan bahasa Indonesia akan mempermudah para jama’ah 

memahami isi pesan dakwah yang disampaikan oleh da’i.  

      K.H.Muhammad Dainawi adalah salah seorang da’i yang sudah usia 

lanjut, namun bahasa yang beliau ucapkan masih bisa untuk dicerna oleh 

mad’u karena ada sebahagian da’i atau komunikator yang biasanya terlalu 

sulit untuk dicerna disepan mad’u. Jadi salah satu kelebihan beliau, beliau 

juga bisa mengerti akan kebutuhan mad’u jadi bahasa beliau pun mengatur 

sedemikian rupa agar bahasa beliau lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. 

2. Bahasa semendo 

     Penggunaan bahasa dalam berdakwah harus sesuai dengan para 

jama’ahnya,  karena bahasa merupakan pokok dari keberhasilan dalam 

berdakwah. Jadi bahasa yang dipakai harus jelas, seperti kata-kata yang harus 

menarik, selain menarik harus jelas, tepat dan menarik, kata-kata juga harus 

menimbulkan kesan yang kuat, hidup dan merebut perhatian khalayak atau 

para jama’ah. 
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      Penggunaan bahasa, mimik dan intonasi Retorika K.H.Muhammad 

Dainawi mampu meyakinkan para mad’unya dalam pelaksanaan dakwah bil-

lisan. Dakwah seperti ini sangat besar resikonya jika hanya berani 

mengucapkannya dan tidak melaksanakannya, oleh sebab itu seorang da’i 

harus mampu melaksanakan apa yang da’i sampaikan , karena seorang da’i 

bukan hanya untuk  mengimbau, mengingatkan  atau menyuruh untuk berbuat 

kebajikan, namun wajib untuk melaksanakn apa yang menjadi perintah Allah 

SWT. 

      Bahasa yang beliau gunakan saat ceramah adalah bahsa indonesi, bahasa 

semendo, namun kebanyakan memakai bahasa indonesia, para mad’u di 

daerah saya akan lebih memahami dari apa yang disampaikan oleh beliau. 

Menurut analisis saya beliau memakai Bahasa Indonesia didalam dalam 

pidatonya karena beliau tau, tidak semua orang dari daerah yang sama seperti 

dari daerah sunda, jawa, dan padang. Dengan dmikian bahasa Indonesia, 

bahsa beliau yang akan lebih dipahami oleh setiap mad’u. kecuali pada daerah 

yang semuanya berbagasa semenod seperti di semendo darat laut, semenedo 

darat tengah, semendo darat ulu. 

 

D.  Sikap Persuasif 

       Yang dimaksud dengan sikap persuasif ini adalah suatu sikap yang akan 

mengundang simpati orang( Pendengar ), apabila orang sudah simpatik, hatinya 

sudah terpikat, itu merupakannkeberhasilan dalam memainkan Retorika sebab 
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hakikat Retorika adalah tidak lebih untuk mengundang atau menarik simpati 

pendengar terhadap ceramah yang disajikan. Oleh karena itu seorang da’i 

dituntut untuk mengetahui Prinsip-Prinsip untuk menarik perhatian jama’ah. 

      Jadi sebelum beliau ( K.H.Muhammad Dainawi ) ceramah atau berdakwah 

itu sudah terlihat rasa simpati para pendengar untuk mendengarkan pesan 

dakwah yang disampaikannya. 

      Beliau salah seorang kiyai yang memiliki sifat yang peduli sehinnga para 

jama’ah aktif dan sangat memerlukan beliau terlebih dalam urusan keagamaan. 

Keberhasilan dalam berdakwah bukan hanya terlihat lewat penyampaian pesan 

dakwah atau ceramah saja, namun keberhasilan dalam menarik simpati orang 

lain atau pendengar untuk menyimpak apa saja yang menjadi ajakannya. 

. 

        


