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PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

      Judul merupakan aspek penting dalam penulisan karya ilmia, agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi yang penulis maksud, maka penulis 

perlu menjelaskan pengertian dan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini. 

Judul skripsi ini adalah “METODE DAKWAH MUJADALAH DALAM 

PENYAMPAIAN MATERI DAKWAH DI MASJID AD-DU’A KELURAHAN 

WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG.” Adapun penegasan judul yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

      Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang artinya cara 

atau jalan. Jadi, metode dakwah adalah jalan atau cara untuk mencapai tujuan dakwah 

yang dilaksanakan secara efektif dan efisien
1
. Ditinjau dari segi etimologi kata 

“Dakwah” berarti penggilan, seruan, atau ajakan. Bentuk perkataan tersebut dalam 

bahasa arab disebut mashdar. Sedangkan bentuk kata kerja (fi’il) nya adalah (da’a, 

yad’u, da’watan) yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak.
2
 Sedangkan 

mujadalah adalah berdiskusi dengan cara yang baik dari cara-cara berdiskusi yang 

ada.  
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      Menurut Toha Yahya Umar, secara terminology dakwah ialah mengajak manusia 

dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah tuhan, untuk 

kemaslahatan, dan kebahagian mereka di dunia dan diakhirat.
3
 Sayyid Qutb telah 

memandang dakwah secara holistik, yaitu sebuah usaha untuk mewujudkan sistem 

Islam dalam kehidupan nyata dari tataran yang paling kecil, seperti keluarga, hingga 

yang paling besar, seperti negara atau ummat dengan tujuan mencapai kebahagian 

dunia dan akhir untuk mewujudkan sistem tersebut.
4
  

      Dalam mewujudkan dakwah yang paripurna, agar terjadi ketertarikan terhadap 

kajian Islam yang lebih sempurna, diperlukan adanya kebebasaan cara berpikir objek 

dakwah yang dapat dituangkan dalam berbagai cara. Salah satunya adalah dengan 

cara Mujadalah. mujadalah adalah berdiskusi dengan cara yang baik dengan cara-

cara berdiskusi yang ada. Menurut Sayyid Qutb dalam buku A. Ilyas Ismail, kata 

Mujadalah merupakan bentuk dari kata jadal, yang dapat diartikan sebagai bentuk 

saling memberi dengan jalan saling melawan dan mengalahkan. Jadi hakikat 

Mujadalah adalah menguatkan sesuatu. Hal ini karena pada umum nya orang yang 

berdialog atau berdebat seakan-akan menguatkan pendapatnya masing- masing atau 

bisa juga pendapat orang lain.
5
 Mujadalah merupakan cara terakhir yang digunakan 

untuk berdakwah manakala kedua cara terakhir yang digunakan untuk orang-orang 

yang taraf berfikirnya cukup maju, dan kritis seperti ahli kitab yang memang telah 

memiliki bekal keagamaan dari utusan sebelumnya.oleh karena itu, Al-Qur’an juga 

                                                           
      

3
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telah memberikan perhatian khusus kepada ahli kitab,yaitu melarang berdebat 

dengan mereka kecuali dengan cara terbaik. 

      Dari definisi yang telah diuraikan tersebut penulis memaknai aplikasi dakwah 

mujadalah sebagai suatu penerapan cara dalam melakukan ajaran perubahan dari satu 

sisi pada sisi lain, dalam artian pemberian ajakan dalam bentuk anjuran maupun 

arahan untuk melaksanakan atau justru meninggalkan, yang metode penyampaiannya 

dengan mad’u  untuk mendalami Islam dengan bertanya, membantah, menanggapi, 

dan bisa juga mempertahankan argumennya dengan cara- cara yang baik. Melalui 

mujadalah (dialog), diharapkan objek dakwah akan lebih memahami ajaran Islam 

secara kaffa yang dengannya kebahagian dunia dan akhirat akan tercapai karena 

didukung keyakinan yang kuat.
6
 

      Penyampaian materi dakwah, materi adalah isi pesan (message) yang 

disampaikan oleh seorang subyek dakwah kepada mad’u. Materi dakwah yang 

dimaksudkan disini adalah ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari Al-Qur’an 

dan sunnah. Oleh karena itu, panggilan terhadap materi dakwah berarti panggilan 

terhadap Al-Qur’an dan hadits. Karena luasnya ajaran Islam, maka setiap da’i tidak 

ada jalan lain harus selalu berusaha dan tidak bosan mempelajari Al-Qur’an dan 

hadits. Materi dakwah yang dimaksud disini secara umum dikelompokkan menjadi 

tiga bagian Tauhid, Fiqh, serta Akhlak.
7
 

                                                           
      

6
 A.Ilyas Islam, Paradigma Dakwah Sayyid Qutb, (Jakarta: Penamadani, 2008), h.250-251. 
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      Masjid Ad-Du’a Kelurahan Way Halim Kota Bandar Lampung adalah salah satu 

tempat aktivitas ibadah umat Islam berupa masjid yang terletak dikelurahan Way 

Halim Kota Bandar Lampung. 

      Secara oprasional berdasarkan konsep diatas, maka judul skripsi ini adalah 

mengkaji penerapan dakwah Islamiah yang dilakukan oleh para da’i kepada para 

mad’u dengan diberikan peluang untuk bertanya, menanggapi, bahkan membantah 

jika terjadi hal yang dinilai agak menyimpang atau mungkin sulit dipahami oleh 

mad’u agar dapat semakin menguatkan serta lebih yakin dalam menjalankan pesan-

pesan dakwah. 

 

B. Alasaan Memilih Judul 

Adapun alasan Penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Masalah dakwah sebenarnya bukanlah hal yang tabu, bahkan manusia 

awampun memahami akan arti dakwah. Namun demikian fakta dilapangan 

dakwah masih dipandang sebelah mata, bahkan terkadang hanya sebagai 

seremoni belakang. Penyampaian yang menggebu-gebu dimimbar hanya 

sebagai pajangan dan tontonan tiada makna. Fenomena semacam ini 

memerlukan perhatian yang serius,karena terkadang kegagalan dakwah timbul 

akibat lemahnya atau kurang tepatnya memilih metode dakwah yang sesuai 

dengan tuntunan zaman.  

2. Dakwah mujadalah yang terlihat ekstrim untuk diaplikasikan karena 

mengundang pertentangan dan percekcokan karena salah paham, gagal paham, 



5 
 

atau bahkan tidak paham mengakibatkan para da’i lebih memilih metode lain 

dalam berdakwah. Padahal melihat dunia dan masa sekarang yang mana mad’u 

sudah sangat cerdas dan kritis, dakwah mujadalah sangat perlu diterapkan, 

karena dengan adanya perdebatan yang baik, justru pelaksanaan pesan dakwah 

akan lebih diyakini untuk dipedomani, mengingat apa yang disampaikan dapat 

diterima oleh mad’u berdasarkan nalar mereka yang telah terjawab. 

3. Judul ini sangat relevan dengan jurusan yang penulis ambil, selain itu literatur 

sangat mendukung, dan  tempat penelitian terjangkau. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

      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). 

      Sebagaimana kesalah pahaman tentang makna dakwah akan mengakibatkan 

kesalahan langkah dalam oprasional dakwah, demikian juga materi dakwah maupun 

metode yang tidak tepat justru akan mengakibatkan pemahamaan dan persepsi yang 

keliru tentang islam itu sendiri. Akibatnya, citra islam menjadi rusak justru oleh ulah 

umat islam sendiri yang pada mulanya dimulai dari kenyataan dakwah yang hanya 

bersifat rutinitas dan artifisial yang tanpa memberikan pengaruh apa-apa. Padahal, 
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tujuan dakwah adalah untuk mengubah masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik, 

lebih islami, lebih sejahtera lahiriah maupun batiniah.
8
 

      Tujuan dakwah demikian tampak sesuai dengan definisi komunikasi persuasif, 

yakni adanya perubahan situasi orang lain.
9
 Perubahan dimaksud bukan hanya 

sekedar perubahan yang bersifat sementara, melainkan perubahan yang mendasar 

berdasarkan kesadaran dan keyakinan. 

      Masalah strategi ditentukan oleh kondisi objektif komunikan dan keadaan 

lingkungan pada saat proses komunikasi tersebut berlangsung. Dalam kegiataan 

dakwah, maka hal-hal yang mempengaruhi sampainya pesan dakwah ditentukan oleh 

kondisi obyektif obyek dakwah dan kondisi lingkungannya dengan demikian mangka 

strategi dakwah yang tepat ditentukan oleh dua faktor tadi. Sekedar contoh : antara 

orang desa dan kota tentu berbeda metode penyampaian pesan yang dipakai. 

Demikian pula antara petani, pegawai, mahasiswa, sarjana, anak-anak, remaja, 

dewasa, orang tua, wanita, buruh, orang miskin, dan orang kaya dan lain sebagainya. 

      Sedangkan masalah isi atau substansi pesan ditentukan oleh seberapa jauh 

relevansi atau kesesuaian isi pesan tersebut dengan kondisi subyektif komunikan, 

yaitu “needs” (kebutuhan) atau permasalahan mereka. Dalam dakwah perlu diketahui 

kebutuhan apa yang mereka rasakan, dan seberapa jauh pesan dakwah menyantuni 

kebutuhan dan permasalahan tersebut. Relevansi antara isi pesan dakwah dengan 

kebutuhan tersebut hendaknya diartikan sebagai ketersantunan yang proporsional, 

                                                           
      

8
 Didin Hafiduddin, Dakwah Aktual, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 67. 

      
9
 Syekh al-Baby al-Khuly, Tazkirah al-Du’ah, (Mesir:Dar al-Kitab al-Arabi,1952), h. 27. 



7 
 

artinya pemecahan masalah atau pemenuhan yang tidak asal pemenuhan, tetapi yang 

dapat mengarahkan atau lebih mendekatkan obyek dakwah pada tujuan dakwah itu 

sendiri, dan bukan sebaliknya. Untuk itu maka pengolahan pesan dakwah dari 

sumbernya (Al-Qur’an dan sunnah rasul) akan saat menentukan.
10

 

      Pada umumnya mad’u sebagai obyek dakwah lebih cendrung banyak bertanya, 

lebih suka diajak aktif untuk bertanya atau membantah. Artinya ketepatan dakwah 

yang disampaikan justru akan lebih terlihat pengaruhnya dari pada dakwah yang 

hanya didominasi oleh da’i tanpa memberikan ruang berdialog bagi para mad’u . 

berdasarkan uraian ringkas diatas, dalam aplikasinya penulis melihat ada salah satu 

tempat yang unik untuk dikaji sebagai badan penulisan skripsi penulis. 

      Tempat yang penulis maksud adalah masjid Ad-Du’a Kelurahan Way Halim Kota 

Bandar Lampung. Pada malam tertentu biasa diadakan pengajian rutin khusus bapak-

bapak. Dalam praktiknya penulis melihat materi yang disampaikan sangat singkat dan 

terlihat berurutan, namun dalam sesi tanya jawab pertanyaan tidak dibatasi sesuai 

materi. Bahkan anehnya penulis menyaksikan ada jama’ah yang disitu bukan bertugas 

sebagai da’i atau ustadz yang menyampaikan materi dakwah pun diperkenankan 

memberikan tanggapan.
11

  

      Terlihat sederhana memang apa yang penulis teliti tersebut. Namun demikian ada 

sisi metode dakwah mujadalah yang jika diteliti lebih dalam akan menemukan 

banyak kajian yang tidak hanya bersifat teoritis namun sudah dalam tataran praktis. 

                                                           
      

10
 Ibid. h. 27. 
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 Observasi pada Masjid Ad-Du’a Bandar Lampung tanggal 08 Januari 2016. 
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D. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana metode dakwah mujadalah dalam penyampaian materi dakwah di 

Masjid Ad-Du’a Kelurahan Way Halim Kota Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana tanggapan jama’ah pengajian terhadap metode dakwah mujadah di 

Masjid Ad-Du’a Kelurahan Way Halim kota Bandar Lampung?  

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui metode  dakwah mujadalah dalam penyampaian materi 

dakwah di Masjid Ad-Du’a kelurahan Way Halim Kota Bandar Lampung. 

2) Untuk mengetahui tanggapan jama’ah pengajian terhadap metode dakwah 

mujadah di Masjid Ad-Du’a Kelurahan Way Halim Kota Bandar 

Lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

1) Teoritis  

     Sebagai sumbangsih pemikiran penulis terkait dengan ilmu komunikasi 

dan memberikan informasi mengenai proses komunikasi dakwah dalam usaha 

menungkatkan ukhuwah Islamiyah dan menyampaikan ajaran agama pada 

jamaah Masjid Ad-Du’a Kelurahan Way Halim kota Bandar Lampung. 
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2) Praktis  

     Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan 

motivasi khususnya bagi penulis dan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi pada umumnya untuk lebih mengetahui tentang dakwah 

mujadalah. 

3) Akademis 

      Sebagai pelaksanaan tugas akademis, yaitu sebagai tambahan informasi 

yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai satu sumber 

referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama 

atau  terkait dimasa yang akan datang guna memperoleh gelar Sarjana 

Komunikasi Islam pada Institut Agama Islam Negri Lampung (IAIN). 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

      Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research), yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data 

dan informasi mengenai permasalah dilapangan.
12

 Adapun penelitian ini akan 

dilaksanakan di Masjid Ad-du’a Kelurahan Way Halim Kota Bandar Lampung. 

                                                           
      

12
 M. Ahmad Anwar, Prinsip- Prinsip Metodologi Researc, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 

22. 
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      Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian 

yang hanya mengambarkan, melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu 

keadaan objek penelitian.
13

 Dari pengertian ini, maka penelitian yang gagas hanya 

ditujukan untuk melukiskan, mengambarkan, dan melaporkan kenyataan-

kenyataan yang lebih terfokus pada masalah metode dakwah yang 

mengedepankan dialog atau debat di Masjid Ad-Du’a Way Halim Kota Bandar 

Lampung. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

      Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli atau pihak pertama. Data primer yang penulis dapatkan bersumber 

dari hasil observasi dan interview. 

b. Data sekunder 

      Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder biasanya digunakan 

sebagai pendukung data primer. Sumber data ini bisa didapat dari berbagai 

sumber misalnya perpustakaan, jurnal buku, laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (dokumentasi), baik yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan yang mendukung dalam penelitian ini. 

                                                           
      

13
 Ibid, h. 33. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

      Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

akan diduga, yang dimaksudkan untuk diteliti
14

. Sedangkan menurut sudjana 

populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasilnya menghitung atau 

pengukur, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari 

semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya.
15

 

      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. 

b. Sampel 

      Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan 

mengguanakan teknik tertentu.
16

 Dalam penelitian ini, tidak semua populasi 

akan dijadikan sumber data, melainkan dari sampel saja, pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode non random sampling, yaitu tidak 

                                                           
      

14
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991), h. .220. 

      
15

 Sudjana, Metode Statistik, (Bandung: Tarsito, 2002), h. 6. 

      
16

Ali Muhammad, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 

193. 
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semua individu dalam populasi di beri peluang sama untuk ditugaskan 

menjadi anggota sampel.
17

 

       Lebih jelasnya, teknik non random sampling ini penulis menggunakan 

jenis purposive sampling, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada ciri-

ciri dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
18

 

      Ciri-ciri yang penulis maksud dalam penentuan sampel adalah sebagai 

berikut:  

a) Da’i yang sering menyampaikan materi dakwah minimal 2 kali dalam 

1 minggu 

b) Jama’ah yang paling sering menanggapi dan bertanya dalam setiap 

pertemuan. 

      Berdasarkan ciri-ciri tersebut diperoleh, Bidang dakwah. Ditambah 2 

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

4. Metode  Pengumpul Data  

a. Obsevasi  

      Pengertian observasi adalah sebagai pengamat dan mencatat dengan 

sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi 

                                                           
      

17
 Sutrisno Hadi, Op.Cit. h. 80. 

      
18

 Ibid. h. 80. 
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sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan baik yang dilakukan secara 

langsung ataupun tidak langsung, seperti melalui angket dan tes.
19

 

      Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi  partisipasif, 

metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan, 

baik data tentang kondisi, sarana dan perasarana serta fasilitas yang berkaitan 

dengan penelitian. Metode ini adalah sebagai alat pendukung dalam 

pengumpulan data. Dengan observasi penulis akan berupaya mengamati 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan da’i dan juga jama’ah Masjid Ad-Du’a 

Kelurahan Way Halim Kota Bandar Lampung, dalam hal penyampaian pesan 

dakwah. 

b. Interview 

      Metode interview merupakan salah satu teknik mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan sumber data. Hal ini dijelaskan oleh Sutrisno 

Hadi sebagai berikut : “ interview dapat dipandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan 

sistematis dan berlandaskan kepda tujuan penyelidikan. Pada umumnya dua 

orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu.”
20

 Dalam hal 

ini penulis berusaha melakukan pengumpulan data melalui wawancara, atau 

                                                           
      

19
 Kartono Kartini, Pengantar Riset Sosial, (Bandung: CV,Mandar Maju, 1996), h. 49. 

      
20

 Ibid, h.193. 
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dialog terhadap orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, 

dengan cara bertanya langsung kepada responden. 

      Menurut jenisnya interview dibedakan menjadi tiga yaitu : “interview 

terpimpin, interview tidak terpimpin dan interview bebas terpimpin, dimana 

pelaksanaan wawancara yang terpatokan pada daftar yang disusun dan 

responden dapat memberikan jawabannya secara bebas atau tidak dibatasi 

ruang lingkupnya, selagi tidak menyimpang dari pertanyaan yang telah 

disediakan sebelumnya. Interview dalam penelitian ini adalah sebagai alam 

pengumpul data utama (primer).  

c. Dokumentasi  

      Menurut Suharsimi Arikanto, metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal- hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.
21

 

       Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang membahas 

masalah sejarah berdirinya Masjid Ad-Du’a Kelurahan Way Halim Kota 

Bandar Lampung serta aspek- aspek yang berkaitan didalamnya. 

      Agar lebih lengkap, dalam hal ini penulis mengunakan dua sumber data 

yaitu primer melalui interview dan sekunder melalui observasi serta 

                                                           
      

21
 Ibid,  h. 131. 
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dokumentasi.
22

 Dengan dokumentasi diharapkan data- data seperti sejarah 

berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi,serta hal- hal yang terkait dengan 

kegiatan di Masjid Ad-Du’a Kelurahan Way Halim Kota Bandar Lampung. 

d. Analisa Data 

      Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data yang 

telah disebutkan di atas lalu diolah, dipilih- pilih dan dikelompokan menurut 

jenisnya masing- masing, yaitu data tentang bentuk upaya, materi, metode, 

bentuk, pelatihan, hambatan, faktor pendukung, baik didapat dari observasi, 

interview,maupun dokumentasi, sesudah diolah data tersebut kemudian 

dianalisis. Penelitian ini penulis mengguanakan analisis data kualitatif yaitu 

analisis yang digunakan terhadap data yang bukan berwujud angka- angka 

melainkan yang jumlahnya hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud 

kasus- kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur 

klasifikasi). 

                                                           
      

22
 Cholid Nurboko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 43. 


