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BAB III 

GAMBARAN UMUM MASJID AD- DUA KOTA BANDAR LAMPUNG 

A. PROFIL  MASJID AD- DU’A 

1. Sejarah Singkat Masjid Ad- Du’a 

Masjid Ad-Du’a terletak dilingkungan perumahaan Puri Way Halim, 

tepatnya dijalan sultan agung. Masjid Ad-Du’a dibangun atas inisiatif 

spontanitas warga sekitar, dengan pertimbangan bahwa perumahaan Way 

Halim Permai dan Puri Way Halim memang tidak ada fasilitas untuk ibadah 

umat Islam, sedangkan pemukimannya dominan umat islam. 

Masjid Ad-Du’a dibangun diatas tanah yang diperuntukan untuk fasus 

fasum oleh pengembangan dan disetujui oleh PEMDA dan tertera dalam 

gambar Lay Out Perumahan Puri Way Halim yang dipromosikan oleh 

pengembang.
1
 

Masjid Ad- Du’a dibangun dan berdiri pada tanggal 03 Oktober 1999 dan 

berada dilokasi kompleks Puri Way Halim, jalan Sultan Agung, Kelurahan 

perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung dan secara 

resmi digunakan untuk kegiataan shalat berjama’ah serta kegiatan-kegiataan 

keagaamaan dimasjid tersebut dimulai pada tanggal 18 juni 2000. Bangunan 

Masjid Ad-Du’a diatas areal seluas 12x12m, 4 meter untuk serambi dan 

belakang masjid 8 meter. 

                                                           
1
  Wawancara, Saluddin, S.H, M.Si, Ketua masjid Ad-du’a, Minggu 17 april 2016 
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Latar belakang berdirinya Masjid Ad- Du’a adalah karna dilingkungan 

Masjid atau dilingkungan Perumahan Puri Way Halim belum ada tempat 

ibadah, dan masyarakat sekitar Way Halim saat melaksanakan sholat 

berjama’ah menuju ke Masjid lain jaraknya sangat jauh, sehingga masyarakat 

tersebut sering terlambat mengerjakan sholat berjama’ah dan kurang efektif. 

Dengan berdirinya Masjid Ad- Du’a masyarakat Puri Way Halim maupun 

masyarakat sekitar Puri Way Halim dapat menjalankan ibadah lebih dekat dan 

terjangkau dari rumah menuju masjid. Dengan adanya Masjid Ad-Du’a saat 

ini, maka msyarakat sekitar Puri Way Halim memiliki kewajiban untuk 

memakmurkan masjid untuk mengembangkan siaran Agama Islam. Selain itu 

juga masyarakat disekitar Masjid Ad-Du’a lebih giat dalam melaksanakan 

ibadah maupun kegiataan-kegiataan keagamaan yang diadakan Masjid Ad-

Du’a seperti kegiataan pengajian Al -Qur’an setiap ba’da Magrib, pengajiaan 

umum setiap hari selasa ba’da isya , yasinan umum setiap malam jum’at 

ba’dah magrib , dan ta’lim ibu- ibu setiap hari sabtu , minggu kedua setelah 

ba’dah isya. 

Berdirinya Masjid Ad-Du’a diprakasai oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh 

masyarakat desa yang berada disekitar perumahaan Puri Way Halim. 

Pembangunan Masjid Ad-Du’a diresmikan oleh Bapak Drs.H.Suharto wali 

Kota Bandar Lampung pada tanggal 18 juni 2000. Sejak berdiri Masjid Ad-

Du’a, bangunan fisiknya mengalami perkembangan yang begitu pesat serta 

luasnya pun mengalami perubahaan semula dapat menampung 550 orang 
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jama’ah dan sekarang dapat menampung 1000 jama’ah. Masjid Ad-Du’a 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti sarana dan prasarana 

kegiataan : ada majlis ta’lim, sekretariat risma, dan perpustakaan. Renovasi 

Masjid Ad-Du’a dilakukan 3 kali sejak berdirinya masjid, 1999 hingga 

sekarang ini, mengenai pengecatan masjid untuk memperindah bangunan 

masjid serta membuat suasana masjid lebih nyaman dilakukan satu tahun 

sekali menjelang datangnya bulan suci ramadhan. Kepengurusan Ad-Du’a, 

sejak berdirinya sampai sekarang. 

Penulis dapat melihat gambaran Masjid Ad-Du’a yang telah penulis 

jelaskan diatas memperlihatkan bahwa Masjid tersebut mengalami 

perkembangan dari tahun ketahun, baik secara fisik (sarana) maupun secara 

non fisik (prasarana) dan kegiataan-kegiataan masjid yang bersifat keagamaan 

dan kemasyarakatan.  

Dengan demikian penulis juga dapat menyimpulkan bahwa Masjid Ad--

Du’a termaksud masjid yang sudah makmur. Dilihat dari penjelasaan diatas 

ini adalah disebabkan pengurus yang profesional. Selain itu juga ini kerjasama 

antara pengurus masjid, seorang da’i dan masyarakat sekitar masjid memiliki 

keinginan dan kerja sama dengan baik dalam memakmurkan Masjid Ad-Du’a 

yang berada di Way Halim Kedaton Bandar Lampung. Paling tidak ada 11 ciri 

Masjid Ad-Du’a menurut jama’ah 
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1. Masjid Ad-Du’a menjadi pilihan jama’ah untuk sholat karena terletakn 

dipinggir jalan raya dengan areal parker mobil dan motor yang 

mencukupi, memadai, aman, dan nyaman. 

2. Memiliki iman sholat yang tetap serta bersuara merdu bacaan ayat-ayat 

nya berfariasi tartil, jernih dan jelas, sehingga jama’ah merasa nyaman 

dan lebih khusyu dalam sholat. 

3. Sesama jama’ah Masjid Ad-Du’a tidak menghiraukan perbedaan fiqih 

tata cara sholat dan do’a, sehingga jama’ah muslim aliran manapun bisa 

bersatu. 

4. Adanya pengajian membahas banyak topic fiqih, hadits, pada setiap 

malam rabu ba’dah sholat isya oleh Bapak Bukhori Muslim Lc, MA dan 

tahsin oleh Bapak Usd. Mardiansyah. 

5. Adanya pengajian bersama membaca Al-Qur’an setiap ba’dah magrib 

sampai menjelang adzan sholat isya, hal ini menjadi tempat bagi mereka 

yang ingin belajar membaca Al-Qur’an mulai pemula sekali sampai 

menengah, bukan sedikit yang membuat mereka makin beriman dan 

bertaqwa sekaligus bersilaturrahim. 

6. Ada kuliah subuh setiap tengah dan akhir bulan atau setiap dua minggu 

sekali, dengan penceramah bervariasi. Dan sekarang diadakan setiap 

minggu empat kali dalam sebulan. 

7. Masjid Ad-Du’a yang memiliki teras atau selasar terbuka cukup luas, 

yang diluar diwaktu sholat sering dipakai orang yang dalam perjalanan 
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untuk istirahat, ngobrol, berdagang, sampai jual beli tanah, hal ini 

dikemudian hari harus ditertibkan agar mereka memuliakan,  

memakmurkan dan menjaga Masjid Ad-Du’a. 

8. Bila bulan puasa tiba maka selain sholat lima waktu, maka berbuka 

puasa maupun dengan anak yatim serta sholat taraweh yang didatangi 

jama’ah dari lokasi yang jauh, karena dilengkapi dengan kultum, belum 

lagi kebersamaan membagi zakat harta atau mal dan beras zakat fitrah, 

I’tikaf bersama dilanjutkan kuliah subuh, kemeriahaan menyambut idul 

fitri. 

9. Penyembelihan qurban pada hari raya idul adha atau idul qurban yang 

dirasakan masyarakat cukup nyaman, tertib terkendali. 

10. Bahwa Masjid Ad-Du’a memberikan fasilitas dengan tetap membuka 

membuka masjid dari jam 08:00 menjelang sholat dzuhur untuk jama’ah 

yang akan melakukan sholat sunnah duha. 

11. Ada pula kegiataan ibu-ibu majelis Ta’lim. 

 

2. Struktur pengurus Masjid Ad- du’a 

a. Susunan pengurus tamir Masjid Ad-Du’a  Way Halim masa 

bahkti tahun 2016 -2018 

PELINDUNG : 

1. Kepala KUA Kecamatan Kedaton 

2. Camat Way Halim 
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3. Lurah Perumnas Way Halim 

 

DEWAN PEMBINA 

Ketua       :         Drs. Hi. M. Idris Ibrahim 

Anggota   :         1. Drs. Hi. Husni Anwar 

  2. Drs. Hi. Hanizar 

3. Dr . Ir. H. Yusuf Sulfarano Barusman, M.BA. 

  4. H. Mahyudin Ismail 

  5. Hi. Zulkifli Ritonga, S.E. 

 

DEWAN PENASEHAT: 

Ketua  : Drs. Mozes Herman 

Anggota  : 1. Hi. A. Buchori Muslim, LC, MA. 

  2. Hi. Mahmuddin Bunyamin, LC,.MA. 

  3. Ir. Hi. Mawardi Hakacata 

  4. Hi. Yoes Soetria K 

  5. dr. Hi. Suracmahman, Sp.A. 

 

PENGURUS 

Ketua  : Saluddin, S.H.,M.Si. 

Wakil Ketua : Hi. Puspo Riady 

Sekretaris  : Nasikin Notoprojo 

Wakil Sekretaris : Hi. Firmansyah 

Bendahara : Drs. Indra AK 

Wakil Bendahara : Asep Pasmin 

 

BIDANG-BIDANG 

1. BIDANG PENDIDIKAN DAN DAKWAH 
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Ketua : Hi. Sabilil Fikri 

Wakil Ketua : Marzuki 

Anggota : Nur’aini S.Kom 

  Ny. Muryani  

 

1. BIDANG PERINGATAN HARI BESAR ISLAM ( PHBI ) 

Ketua : Wijaya Priharjanto 

Wakil Ketua : Ir. Dwi Herianto, MT. 

Anggota : Hi. Arsyad Jamal, S.H. 

  Hi. Nurhasan Saleh 

Hi. Arkadius  

Hi. Bambang Suhendar 

 

2. BIDANG PEMBINAAN RISMA DAN PEMUDA 

Ketua : Riri Asrul 

Wakil Ketua : Ronto Guntha Kubilah 

Anggota : Haikhal Salya Firdaus 

  Miko 

Gilang 

 

3. PEMBINAAN MAJELIS TA’LIM 

Ketua : Hj. Yarnis Alisyahbana 

Wakil Ketua : Hj. Minda Darmawarni 

Anggota : Hj. Kus Tri Hartati 

  Yanti 

 

4. BIDANG RUKUN KEMATIAN 

Ketua : Wirda Puspanegara 

Wakil Ketua : Hi. Mansun 

Anggota : Hi. Suhardi
2
 

                                                           
2
  Dokumen, Masjid Ad-du’a, Minggu 17 april 2016 
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Struktur kepengurusan Masjid Ad-Du’a terjadi dari dewan pembina 

atau penasehat dan pengurus harian. Adapun pengurus harian terdiri dari 

ketua dan wakil ketua, seketaris dan wakil seketaris, bendahara dan wakil 

bendahara serta dibantu oleh oleh beberapa seksi dan masing-masing 

seksi diketuai oleh satu orang dengan dibantu oleh beberapa angota dari 

masing -masing seksi itu.  

Adapun seksi-seksi itu sifatnya terkadang mengalami penambahan 

atau pengurangan sesuai dengan volume dan kebutuhan program kerja 

Masjid Ad-Du’a, berdasarkan kebijakan dari pengurus baru. Mengenai 

seksi- seksi yang terdapat dalam struktur pengurus Masjid Ad-Du’a terdiri 

dari : seksi peribadahan (ubudiyah), seksi pendidikan dan dakwah, seksi 

pengembangan fisik dan sarana (perlengkapan), seksi pemuda dan remaja 

masjid, seksi pembinaan wanita (muslimah) dan seksi usaha pembinaan. 

Struktur pengurus Ad-Du’a terlampir, memperlihatkan adanya 

pembagian tugas pokok serta fungsi masing-masing dan tanggung jawab 

yang telah ditentukan ketua atas kesepakatan bersama. Selain itu juga 

struktur pengurus yang telah dibentuk memperlihatkan adanya orang-

orang yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sesuai  

kemampuan atau bidang masing-masing dan secara koordinatif mereka 

harus saling bekerja sama dalam mewujudkan demi mensyiarkan masjid 
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demi tercapainnyakemakmuran masjid bagi pengurus, da’i dan jama’ah 

Masjid Ad-Du’a. 
3
 

 

3. Program Kerja Pada Masjid Ad-Du’a 

Sebagaimana tergambar dalam struktur pengurus Masjid Ad-Du’a, itu 

mewujudkan adanya pembagian tugas-tugas bidang pekerjaan dan tanggung 

jawabnya masing-masing.  

Adapun kegiataan pada Masjid Ad-Du’a merupakan kegiataan rutin yaitu 

pengajian Al-Qur’an, pengajian umum,yasinan umum, pengajian ta’lim ibu- 

ibu. Program kerja Masjid terbagi dua jenis yaitu program-program 

pembangunan fisik dan sarana (fasilitas masjid) dan program non fisik seperti 

ububiyah, khutbah jum’at, TPA, masjelis taklim, perayaan hari-hari besar 

dalam Islam. Adapun program yang bersifat rutinitas dan ada yang bersifat 

pengembangan, baik pengembangan sarana fisik maupun pengembangan non 

fisik (spiritual dan sosial) untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

mental dan akhlakul karimah jama’ah masjid juga masyarakat Islam 

sekitarnya.
4
 

Dalam bidang Ibadah (ubudiyah) bersifat rutinitas dan insidental 

bertujuan untuk meningkatkan amaliah ibadah shalat seperti shalat wajib dan 

sunnah, shalat jum’at sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha, serta shalat 

                                                           
3
  Wawancara, Saludin , SH M.Si, Ketua masji Ad-du’a, Senin 18 April 2016 

4
  Wawancara, Hi.Bambang Suhendar Bidang Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Senin 18 Apri 

2016 
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tarawih. Selain itu, bidang ubudiyah bertujuan untuk meningkatkan ibadah 

seperti kurban hewan pada saat idul adha, menunaikan zakat fitrah dan 

zakatmal infaq serta shadaqah, juga ibadah sosial lainnya. Adapun susunan 

program kerja atau jadwal program kerja dalam bidang ubudiyah sebagai 

berikut : 

a. Menyusun jadwal petugas khotib dan imam jum’at  

b. Mempersiapkan dan menyusun jadwal petugas khatib dan imam shalat 

idul fitri serta Idul Adha. 

c. Membimbing jama’ah dalam bidang peribadatan. 

d. Melaksanakan kegiataan / program lain yang dipandang perlu. 

Program pendidikan Islam dan dakwah juga bersifat rutin bertujuan untuk 

meningkatkan kegiataan dan kualitas jama’ah masjid dalam melaksanakan 

kegiataan pengajian atau majelis taklim seperti majelis taklim khusus ibu-ibu, 

majelis taklim bapak-bapak, majelis taklim umum (pengajian akbar) dan 

risma. Bidang pemuda dan risma bertujuan untuk meningkatkan aktifitas dan 

kreatifitas jama’ah risma dalam memakmurkan masjid yaitu dengan 

meningkatkan ibadah dan amaliyah serta mengembangkan kearah perilaku 

yang lebih baik.
5
   

Dengan demikian menciptakan remaja-remaja yang berakhlakqul karimah 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dalam bidang ini menjadikan 

                                                           
5
  Wawancara, Nur’aini S.Kom Bidang Pendidikaan dan Dakwah, Senin 18 April 2016 
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wahana mengembangkan minat dan bakat dikalangan pemuda dan remaja 

Masjid Ad-Du’a agar mereka siap menjadi manusia yang mandiri, berguna 

dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, 

sertabertanggung jawab terhadap agamanya.
6
 Sehingga pada saat menghadapi 

kehidupan sekarangdan masa yang akan datang memiliki pegangan hidup 

didunia dan akhirat. Dalam bidang pendidikan, ada program kerja Masjid Ad- 

Du’a adalah sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan pengajian anak-anak melalui Taman Pendidikan 

Qur’an ( TPA ) 

b. Menyelenggarakan pengajian taklim ib- ibu 

c. Menyelenggarakan pengajian mingguan. 

 

4. Visi dan Misi Masjid Ad- du’a 

1. Visi Masjid Ad-Du’a 

      Jangka panjang bersifat global, menjadikan masjid tempat muslim 

beribadah berdo’a berdzikir belajar untuk mendapatkan ilmu agama yang 

benar dari rosulullah dengan pemahaman salafush shalih atau sahabat 

rosul. 

 

 

                                                           
6
  Wawancara, Ronto Guntha Kubilah Bidang Pembinaan Risma dan Pemuda, Minggu 17 

April 2016 
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2. Misi Masjid Ad-Du’a 

a. Memberikan pemahaman tentang Aqidah atau Tauhid atau keimana 

dengan memperbanyak contoh- contoh yang terjadi dimasyarakat 

sehari- hari. 

b. Memberikan contoh atau tata cara beribadah khususnya wudhu dan 

sholat dengan fiqih yang benar sesuai sunnah rasul. 

c. Mengajarkan Akhlaq yang mulia kepada sesama muslim, kepada 

mukmin dimasjid apa lagi dalam lingkungan tetangga. 

d. Mengajarkan cara bemuamalah sesuai Al-Qur’an dan Hadits. 

e. Mempersiapkan fisik atau fasilitas masjid untuk kepentingan 

kelancaran berlang sungnya ibadah harian,mingguan,bulanan dan 

tahunan. 

f. Bersama-sama saling membangun dalam pengurusan masjid ihlas 

karena Allah.
7
 

 

B. Aktifitas Da’i dalam Dakwah di Masjid Ad-Du’a 

Masjid Ad-Du’a perumahan Puri Way Halim merupakan pusat kegiataan 

keagamaan dan kemasyarakatan jama’ahnya yang tidak hanya berfungsi sebagai 

pusat ibadah semata, melainkan juga merupakan sentral kegiatan seorang da’i 

                                                           
7
  Dokumen, Masjid Ad-dua, dicatat 20 April 2016 



56 
 

untuk menyiarkan Islam. Masyarakat sekitar Masjid Ad-Du’a seratus persen 

beragama Islam. Meskipun Masjid Ad-Du’a sudah terlihat makmur, dilihat dari 

bangunanny,fasilitas parkir area yang luas maupun fasilitas lainnya. Aktifitas-

aktifitas yang sudah ada pada Masjid : 

a. Pengajian Bapak- Bapak 

Pengajian bapak-bapak diselenggarakan setiap hari sehabis ba’dah magrib, 

acaranya terdiri dari pembacaan Al-Qur’an (belajar membaca Al- Qur’an) 

dibawakan oleh pengurus masjid yang diikuti oleh para jama’ah sekitar 

Perumahan Puri Way Halim secara bergilir bertempatkan pada masjid Ad-du’a. 

Jumlah jama’ah antara 15-30 orang jama’ah sekitar masjid Ad-du’a Perumahan 

Puri Way Halim. Untuk perkembangan saat ini bapak- bapak yang belajar Al- 

Qur’an sudah lancar dibandingkan sebelumnya. Dan saya sebagai jama’ah 

merasa senang dapat belajar membaca Al-Qur’an pada masjid Ad-du’a guna 

untuk bekal hidup didunia maupun akhirat. Selain pengurus masjid peduli dengan 

jama’ah dan juga sabar mengajari kami. 

 

b. Pengajian Rutin 

Pengajian Rutin yang dilaksanakan setiap hari selasa malam rabu setelah 

ba’da isya diikuti jama’ah Masjid Ad-du’a serta jama’ah diluar Masjid, yaitu 

tentang tafsir hadis sohih dan tentang fiqih amalia yang disampaikan oleh da’i 
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Bapak Hi. Buchori Muslim,Lc.Ma. Acara ini membedah masalah tafsir-tafsir 

hadits sohih. Adapun kegiataan ini dilaksanakan bertujuan : membina agar para 

jama’ah mengerti tentang hadist serta mengerti hadist sohih dan hadist tidak 

sohih, dan  menambah wawasan para jama’ah sekitar masjid Ad- du’a.
8
 Maka 

dari itu, seorang da’i  juga berkesempatan dalam menyatukan perbedaan- 

perbedaan yang suatu permasalahan juga bagi seorang da’i. Dengan adanya 

interaksi antara da’i dengan jama’ah sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan 

dan satu tujuan. Seperti Bapak Soetomo mengatakan kami sangat senang para 

da’i dalam memberikan pembinaan kepada kami seperti belajar tentang hadist 

karena kegiataan ini bukan hanya tentang hadist saja yang kami dapat pembinaan 

akhlaq dan lain- lain dengan begitu kami sedikit tahu dan menambah wawasan.
9
 

Ceramah atau tema yang dibawakan juga berbeda- beda. Dan da’i dalam 

membawakannya membuat kami mudah memahami dan mengerti selain itu juga 

da’i dekat  dengan jama’ah. 

 

 

c. Yasinan Umum 

Pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu yang diselenggarakan setiap kamis 

(malam jum’at). Acaranya terdiri dari pembacaan surat yasin dan tahlil diikuti oleh 

para jama’ah dan sekitar Masjid Ad-du’a Perumahan Puri Way Halim. Dengan 

                                                           
8
  Wawancara, Hi. Buchori Muslim,Lc.Ma Dewan Penasehat sekaligus Da’i, Rabu 20 April 2016. 

9
  Wawancara, Soetomo, Jama’ah, Rabu 20 April 2016. 
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adanya kegiataan pengajian yasinan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa 

kesadaraan jama’ah terhadap kemakmuran masjid, menjalani ukhuah islamiah, dan 

saling menjalanin kerjasama antara da’i, jama’ah dan pengurus masjid demi 

tercapainnya kemakmuran masjid, seperti Bapak Syapril terlihat rajin shalat 

berjama’ah dalam lima waktu, rajin mengikuti acara- acara pengajian yang 

diadakan oleh pengurus masjid.
10

 

d. Taklim Ibu-Ibu 

Taklim ibu-ibu ini diselenggarakan setiapa hari sabtu, minggu kedua setiap 

ba’da ashar. Acara ini terdiri dari pembukaan, pembacaan kalam ilahi, shalawat 

dan dilanjutkan dengan ceramah agama serta tanya jawab oleh da’i Bapak Usd. 

Hi. Buchori LC.MA bertempat di Masjid Ad-Du’a. Jumlah majelis taklim ibu-ibu 

sebanyak 50 orang kurang lebih. Materi yang disampaikan yaitu, tentang Ilmu 

Tafsir, Fiqih,dan tentang mengupas masalah Al-Qur’an.
11

 

 

C. Metode Dakwah Mujadalah dalam Penyampaian Materi Dakwah Di 

Masjid Ad-Du’a 

a. Materi ( Pesan Dakwah ) yang Disampaikan Oleh Da’i 

     Adapun penyampaian materi dakwah yang dilakukan oleh para da’i 

dalam meningkatkan metode dakwah mujadalah berjalan dengan baik, 

                                                           
10

  Wawancara, Marzuki Bidang Pendidikan dan Dakwah, Selasa 19 April 2016. 
11

  Wawancara, Nur;aini, S.Kom Bidang Pendidikan dan Dakwah, Senin 18 April 2016. 
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pengajian bapak-bapak yang dilaksanakan pada hari selasa malam rabu ba’da 

isya.
12

 

      Materi yang digunakan oleh da’i dalam menyampaikan pesan dakwah 

nya adalah bersumber dari Al-Qur’an, dan hadis (sohih). Sumber ini mereka 

gunakan sebagai pedoman dalam menyampaikan bermacam materi agama 

Islam yang meliputi berbagai macam bidang seperti, akidah, fiqih, dan tafsir 

hadist. Dan tujuan utama para da’i dalam dakwahnya yaitu semata-mata 

memperoleh ridho Allah, menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, serta 

menjadikan masyarakat hidup rukun dan damai. 

      Materi yang disampaikan oleh para da’i di Masjid Ad-Du’a mencakup 

ruang lingkup yakni fiqih yang membahas umrah dan haji,dan tafsir hadist.  

      Dari penjelsaan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa, materi dakwah 

yang disampaikan para da’i pada segih,akidah, fiqih, dan hadist shohih. Da’i 

menekankan pentingnya nilai ketaatan dalam setiap pelaksanaan fiqih dan 

hadist (shohih). 

      Bertujuan : membina agar para jama’ah mengerti tentang hadist serta 

mengerti hadist sohih dan hadist tidak sohih, dan  menambah wawasan para 

jama’ah sekitar masjid Ad-Du’a. Maka dari itu, seorang da’i  juga 

berkesempatan dalam menyatukan perbedaan- perbedaan yang suatu 
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permasalahan juga bagi seorang da’i. Dengan adanya interaksi antara da’i 

dengan jama’ah sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan satu tujuan.
13

 

b. Metode Dakwah Mujadalah dalam Penyampaian Materi Dakwah  

      Secara etimologi kata mujadalah berarti munaqasyah dan khashamah 

(diskusi dan perlawanan), atau metode dalam berdiskusi dengan 

mempergunakan logika yang rasional dengan argumentasi yang berbeda. 

Jadala (dengan memanjangkan huruf “ja”) artinya berbantah-bantah, berdebat, 

bermusuh-musuh, bertengkar. Kalau dibaca jadala (tanpa memanjangkan 

huruf “ja”) artinya memintal, memilin, atau dapat juga dikatakan berhadapan 

dalil dengan dalil. Sedangkan mujadalah diartikan dengan berbantah-

bantahaan dan memperundingkan, atau perundingan yang ditempuh melalui 

perdebatan dan pertandingan, atau penyimpangan dalam berdiskusi dan 

kemampuan mempertahankannya. Sedangkan menurut istilah, terdapat 

beberapa pendapat dikalangan ulama antara lain: Ibnu Sina (980-1037M) 

sebagai dikutip oleh Zahiri Ibn Iwad al-alama’i, berpendapat bahwa makna 

jidal ialah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk 

mengalahkan lawan bicara. Sedangkan menurut Al-Jurjani, jidal adalah 

mengkokohkan pendapatnya masing-masing dan berusaha menjatuhkan lawan 

bicara dari pendirian yang dipeganginya. Sedangkan Abi al-Biqai dalam 

Muhamad Abu al- Fatah al-Bayanuni, jidal dimaknai dengan ungkapan dalam 
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penolakan kepada seseorang dengan cara membantahnya karena rusaknya 

perkataan dengan suatu hujjah.  

      Memperhatiakan pengertian diatas, maka ditemukan dua bentuk jidal, 

yaitu jidal yang terpuji dan yang tercela. Adapun jidal yang terpuji bertujuan 

untuk menegakan dan membela kebenaran, dilakukan dengan ushlub yang 

benar dan relevan dengan masalah yang dijadikan pokok bahasan. Sedangkan 

jidal yang membawa kepada kebatilan, maka jidal seperti itu adalah tercela. 

Terkait adanya jidal yang tercela, maka al-Qur’an mengatur jidal tersebut 

dengan cara yang lebih baik, sejalan dengan pendekatan dakwah yang 

ditetapkan oleh nash, karena cara ini merupakan pendekatan metode akal yang 

paling konkrit dan diekspresikan dalam bentuk diskusi, perbandingan, 

percakapn, dan istilah lain yang menunjukan kepada makna tersebut 

berdasarkan tempatnya. 

      Sedangkan dalam memahami kata mujadalah dalam surat al-Nahl 125 

adalah dengan arti berbantah-batahan, sebab jika diambil arti bermusuh-

musuhan, bertengkar, memintal dan memilin, tampaknya tidak memenuhi apa 

yang dimaksud oleh ayat tersebut secara keseluruhan. Agaknya bila diambil 

dari kata mujadalah tersebut, secara lugas, untuk memahami dakwah, maka 

pengertiannya akan menjadi negatif, akan tetapi setelah dirangkai dengan kata 

hasanah (baik), maka artinya menjadi positif. Dalam hal ini Muhamad Khairul 

Ramadhan Yusuf mengemukan bahwa mujadalah al-latihiyah ahasan ialah: “ 
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ungkapan dari suatu perdebatan antara dua sudut pandangan yang 

bertentangan untuk menyampaikan kepada kebenaran yang kebenaran tersebut 

bertujuan membawa kepada jalan Allah Swt.” 

      Akar kata (j,d,l) dalam al-Qur’an ditemukan sebanyak 29 kali dalam 

berbagai bentuk dan tersebar dalam 15 surat, yaitu surat Makkiyah sebanyak 

10 surat dan Madaniyah 5 surat. Jidal yang berkaitan dengan bahsan ini 

ternyata didapati 10 kali berada pada surat Makkiyah dan 5 kali pada surat 

Madaniyah. Indikasi ini menunjukan bahwa metode dakwah mujadalah lebih 

banyak digunakan dikalangan masyarakat mekah. Hal ini sesuai dengman 

situasi dan kondisi mekah saat itu, dimana masyarakatnya sangat radikal 

dengan persoalan akidah(kemahaesaan Allah), meliputi tentang keesaan Allah 

SWT., penetapan kerosulan, hari kebangkitan dan pembalasan, hari akhirat 

dengan segala keadaanya, neraka dengan segala siksaan azabnya, surga 

dengan segala nikmatnya dan bantahan orang-orang kafir dengan dalil akal 

dan melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat pada alam. Selain 

persoalan akidah, juga meletakkan dasar-dasr syariat secara umum, budi 

pengerti yang mulia sebagai dasar pembinaan masyarakat, kebiasaan-

kebiasaan yang jelek dari orang-orang musyrik, seperti pertumpahan darah, 

memakan harta anak yatim secara zolim, membunuh anak dan lain 

sebagainya. Sedangkan pada surat Madaniyah ayat-ayat nya lebih banyak 

mempersoalkan aspek ibadah, mu’amalah, hukum, aturan keluarga, warisan, 
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keutamaan jihat, sholat jama’ah, masalah politik dan perang, damai serta 

persoalan kemasyarakatan. 

      Memperhatikan kondisi sosial masyarakat diatas sejalan dengan tingkat 

perkembangan dan kemajuan manusia, maka ada dua bentuk mujadalah, yaitu 

mujadalah al-su’i dan mujadalah ahsan. Mujadalah ahsan agaknya dapat 

diterjemahkan dengan berdiskusi dengan baik untuk menemukan kebenaran, 

melalui tukar pikiran, atau dalam bahasa komunikasi disebut dengan 

komunikasi dua arah (two way comunication) yaitu terjadi dua komunikasi 

antara komunikator dengan komunikan. 

      Para mufasir dalam memahami surat al-Nahl 125 mempunyai pendapat 

yang sama, walaupun dalam redaksi yang berbeda, yaitu bantahan yang 

membawa kepada petunjuk dan kebenaran. Artinay melakukan dakwah 

dengan debat terbuka (transfaran), sehingga sanggahan atas tanggapan para 

audiens dapat diterimanya dengan senang hati, tanpa menimbulkan kesan 

yang tidak baik terhadap juru dakwah. Bila terdapat tanggapan balik, maka 

jawabanya harus dengan argumentasi yang logis dan jelas, sehingga antara 

kedua belah pihak yang sedang bermujadalah sampai pada suatu kebenaran, 

tanpa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Kalimat jadilhum bi al-latih 

hiyah ahsan dapat diartikan dengan bertukar pikiran dengan baik, ilmiah, 

rasional, dan objektif. 
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Metode mujadalah al-latih hiyah ahsan ini meliputi dua bagian, yaitu: 

1) Al-Ahsilah wa al- Ajwibha (tanya jawab). 

Bentuk al-ahsilah ajwibah yang dimaksud disini adalah suatu bentuk 

metode dakwah mujadalah bi al- latih Hiya Ahsan yang digunkan dalam 

bentuk memberi jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan oleh 

umat  islam yang belum mereka dapati atau mereka dapati, atau belum 

mereka ketahui secara pasti hakikat atau penjelasanya. Dengan kata lain 

metode ini berbentuk tanya jawab, saling tukar pikiran antara sasaran 

dakwah dan pelaksanaan dakwah. 

Metode ini dilakukan dengan cara seseorang atau kelompok yang pandai 

berhadapan langsung dengan orang pandai lainnya. Bentuk metode ini 

menyatakan hal-hal yang belum diketahui sebelumnya oleh lawan 

pembicaranya kepada orang yang diaanggap mengetahui dan sekaligus 

bisa memberikan jawaban-jawaban memuaskan hatinya, sedangkan 

diskusi berbentuk tukar pikiran antara objek dakwah dengan subjek 

dakwah yang keduanya sudah sama-sama mengetahui materi yang 

didiskusikannya. 

2) Al-hiwar (dialog). 

      Kata Hiwar berasal dari bahasa arab dari akar kata (h,w,r, yuhawiru, 

muhawaratan) yang berarti perdebatan yang memerlukan jawaban, atau 
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tanya jawab terkait satu objek tertentu yang mendekati kepada munaqasah 

dan mubahastah terhadap suatu persoalan dan peristiwa yang terjadi. 

Selanjutnya Muhamad Khair mengemukakan bahwa hiwar adalah seni 

atau metode dari beberapa metode moderen dengan mempergunakan 

pikiran atau beberapa objek dalam upaya menyampaikan kepada suatu 

kesimpulan. 

Metode mujadalah al-lati hiyah ahsan, tidak hanya berbicara sebatas 

konsep, namun al-Qur’an telah mengaplikasikannya melalui petujuk al-

Qur;an dalam melaksanakan dakwah islam. Mujadalah hasanah itu 

dipahami dengan bertukar pikiran atau berdiskusi dengan baik, maka 

mujadalah telah bersifat aplikatif (diterapkan). 

      Metode dakwah mujadalah adalah cara yang digunakan da’i untuk 

menyampaikan pesan dakwah atau serentetan kegiataan untuk mencapai 

tujuan dakwah. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat 

penting perannya, suatu pesan walaupun tujuannya baik tetapi disampaikan 

dengan cara yang tidak benar maka pesan tersebut bisa saja ditolak oleh si 

penerima pesan mad’u. Oleh sebab itu metode dakwah hendaklah 

menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan kondisi mad’u sebagai 

penerima pesan dakwah. metode dakwah yang digunakan da’i dimasjid Ad-

Du’a adalah metode dakwah mujadalah. 
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      Untuk mengungkap metode dakwah mujadalah, yang telah diterapkan di 

masjid Ad-du’a kelurahan Way Halim kota Bandar Lampung, penulis merasa 

tidak akan cukup mengungkap data jika hanya dilaksanakan melalui observasi 

pada saat pengajian berlangsung saja, mengingat pengajian ini hanya 1 kali 

dalam 1 minggu, tepatnya setiap sabtu malam minggu. Artinya dalam satu 

bulan hanya terjadi 4 kali pengajian rutin. 

      Ketika penulis melakukan wawancara kepada ustadz Bapak Usd Hafi 

Suyanto,Lc,terkait metode dakwah yang diterapkan dimasjid Ad-du’a 

kelurahan Way Halim kota Bandar Lampung, beliau menyatakan bahwa, jika 

mengacu pada teori, dakwah mujadalah adalah suatu cara atau jalan yang 

digunakan oleh da’i dalam mengajak para jama’ah dengan melalui ceramah, 

pidato, dialogh, obrolan,diskusi, tanya jawab, menyanggah. Itu baru penalaran 

secara umum. Dalam praktinya pada masjid Ad-du’a kelurahan Way Halim 

kota Bandar Lampung lebih diarahkan pada cara penyampaian pesan dakwah 

yang dilakukan oleh da’i yang dalam penyampaian bisa dalam waktu 

bersamaan. Artinya cara dakwah ini tidak terbagi dalam pertemuan mingguan 

pertama hanya ceramah, minggu kedua tanya jawab, dan seterusnya. Secara 

umum metode dakwah mujadalah pada masjid Ad-dua kelurahan Way Halim 

kota Bandar Lampung dilakukan dengan 3 macam, dengan ceramah, tanya 

jawab, diskusi. 

      Menurut jama’ah pengajian yang sering mengikuti pengajian rutin ini ia 

mengatakan bahwa da’inya kontenporer ilmia, materi yang dibawakan juga 
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berlandaskan dasar-dasar hukum yang ada. Yang dibahas dari ayat pertama 

alfatehah sampai ayat terakhir dan skrng sudah masuk juz 30 surat Al-Ma’un. 

Jama’ah mengaku ia senang dengan adanya pengajian ini dan responnya pun 

positif ia juga setuju dengan adanya metode mujadalah mereka beranggapan 

dengan adanya metode dakwah mujadalah ini akan lebih mengkaji tentang Al-

Qur’an dan hadis (sohih) secara tepat lagi. Dan dengan adanya metode 

dakwah mujadalah ini para jama’ah bisa lebihh intelektual lagi dalam 

mengeluarkan pendapat, tanggapan, argument, tanya jawab, diskusi, ataupun 

sanggahan. Da’i yang membawakan materi juga baik dan bagus apalagi dari 

setiap ayat yang dibawakan langsung diterjemahkan dengan landasan dasar-

dasar yang ada hukumnya. Para jama’ah juga bisa mengeluarkan pendapat 

yang ingin di keluarkannya. Penyampaian materi yang dilakukan para da’i 

juga bagus dan mudah untuk dipahami oleh jama’ah karena da’i nya pun 

sudah profesional dan tahu betul dengan materi yang akan disampaikan. 

      Dakwah yang dilakukan dimasjid Ad-du’a dilakukan sehabis magrib 

pertama-tama da’i membacakan dan memaparkan materi dakwah nya 

menggunakan LCD setelah da’i selesai memaparkan materi dakwahnya, Da’i 

mempersilahkan dan membuka tanya jawab atau bila ada yang ingin menyaga 

atau mengeluarkan pendapatnya diperbolehkan. Setelah selesai da’i 

memaparkan materinya hingga selesai da’i membuka sesi tanya jawab, ada 

dua orang jamaah yang bertanya dan ada satu orang jama’ah yang menyangga. 
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Dalam menyampaikan materi dakwah metode yang digunakan sangatlah 

sistematis, bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami serta 

didukung oleh alat modern seperti adanya LCD materi. Selain itu dalam 

materi juga saat berdiskusi terdapat tanya jawab dan jama’ah dapat 

menyampaikan pendapatnya. 

 


