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      Islam sebagai agama yang dari penyebutan namanya saja mencerminkan suatu 

janji bagi pemeluknya berupa keselamatan tentu saja dalam ekspansinya memerlukan 

peran serta para aktivis dakwah. Entah itu disebut mubaligh, da’i, ulama dan lain 

sebagainya. Dalam memperkenalkan Islam para da’i memerlukan kemampuan yang 

mendukung aktifitas dakwahnya agar pesan yang disampaikan dapat mengerti dan 

diterima oleh penerima dakwah (mad’u). 

      Dakwah merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. Dakwah ini 

disampaikan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi jama’ah yang 

didakwahinya. Adapun kegiataan dakwah yang dilaksanakan pengurus masjid Ad-

du’a,  khususnya bidang tafsir, fiqih, hadist muslim (shohih ) dan al-qur’an. Pengajian 

ini dilaksanakan setiap hari selasa malam rabu. Untuk itu penulis perlu mengetahui 

lebih lanjut tentang bagaimana metode dakwah mujadalah dimasjid Ad-Du’a, serta 

bagaimana tanggapan jama’ah terhadap pelaksaan dakwah yang menggunakan 

metode dakwah mujadalah dimasjid Ad-Du’a. 

      Dimasjid Ad-Du’a penulis melihat antara para da’i dan jama’ah terjadi 

komunikasi interaktif positif, sehingga mereka memiliki keinginan yang besar untuk 

memakmurkan masjid, Hal ini terlihat saat peneliti saat mengadakan observasi 

partisipasif yang penulis lakukan, hanya mengamati ketika kegiataan dakwah 

berlangsung. 

      Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang hanya 

menggambarkan, melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan objek 

penelitian, dengan menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi yang 

merupakan pelengkap. Sedangkan penelitian ini menggunakan populasi dan sample. 

 Adapun yang menjadi populasi penulis dalam penelitian ini adalah jama’ah dan da’i 

di Masjid Ad-Du’a Kelurahan Way Halim Kota Bandar Lampung, yang berjumlah 

108 orang ditambah 4 da’i yang rutin menyampaikan materi dakwah. Sampel adalah 

sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili 



terhadap seluruh populasi dan diambil dengan mengguanakan teknik tertentu. Dalam 

penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber data, melainkan dari 

sampel saja, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non 

random sampling, penulis menggunakan jenis purposive sampling, yaitu metode 

penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri dalam populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya 2 orang da’i serta 7 orang jama’ah pengajian. Jadi sampelnya 9 orang. 

       Berdasarkan hasil penelitian terhadap metode dakwah mujadalah di Masjid Ad-

Du’a Kelurahaan Way Halim Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa pelaksanaan 

dakwah dengan menggunakan metode dakwah mujadalah telah berjalan baik, dalam 

penelitian ini tanggapan jama’ah pengajian terhadap pengajian rutin yang da’i nya 

menggunakan metode dakwah mujadalah adalah sangat baik. Hal ini terlihat dari 

tanggapan jama’ah, baik dari jama’ah mengenai penggunaan metode mujadalah 

maupun dari da’i mengenai materi Tanya jawab, diskusi dan debat secara baik-baik. 

Sebagai penunjang pelaksanaan dakwah diantaranya, yaitu dari dukungan tokoh-

tokoh agama, pemerintah kota, dan jama’ah yang mengikuti pengajian rutin. 


