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 BAB  IV 

METODE DAKWAH MUJADALAH DALAM PENYAMPAIAN MATERI 

DAKWAH DI MASJID AD- DU’A KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

A. Metode Dakwah Mujadalah di Masjid Ad-du’a  

Seperti di BAB I bahwa metode dakwah mujadalah adalah 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 kaffah yang dengannya kebahagian dunia dan akhirat akan tercapai karena 

didukung keyakinan yang kuat.  

Pada BAB II juga telah dikemukakan bahwa, Metode dakwah mujadalah ini 

sebenarnya lebih mengarah pada perlawanan yang tujuannya untuk 

mempertahankan pendapat yang paling benar. Anjuran dakwah dengan metode 

mujadalah diperintahkan dalam Al-Qur’an karena memang pada umumnya 

manusia memang senang berdebat. Mujadalah ini sebenarnya akan dapat 

berjalan tanpa pertentangan yang berakibat fatal jika kedua belah pihak bisa 

saling menghormati. Secara umum para ulama mendefinisikan mujadalah pada 

tiga cara : 
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a. Usaha yang dilakukan seseorang dalam mempertahankan argumennya 

untuk menghadapi lawan bicaranya. 

b. Cara yang berhubungan dengan pengukuhan pendapat atau madzhab. 

c. Membandingkan berbagai dalil untuk mencari jalan yang paling tepat. 

      Debat merupakan tabi’at manusia yang sulit dihindari karena ini memang 

merupakan fitrah. Kesenangan akan berdebat dapat mengarah pada dua sisi baik 

dan tidak baik. Jika karakter yang dimiliki baik, maka perdebatan yang dilakukan 

tentu tujuannya untuk mencari kebenaraan, dan bukan sebaliknya. Berdebat 

dengan kata dan cara yang lebih baik dan bersahabat dengan dialog memang 

dianjurkan dalam Al-Qur’an. 

      Agar penyampaian materi dakwah dengan cara dialog dapat menemukan sisi 

positif, dalam arti mencari kebenaraan maka ada beberapa etika yang perlu 

diperhatikan, diantaranya : 

1. Berkenaan dengan tujuan dan cara berdakwah yang sesuai dengan 

tuntunan yang benar. 

2. Menyampaikan sanggahan dengan sopan bukan dengan maksud 

menyudutkan. 

3. Mencari solusi serta hasil dari debat untuk lebih yakin dalam menjalankan 

ibadah, bukan menonjolkan kepintaraan. 

Dan metode debat juga mempunyai banyak keutamaan diantara lain: 

1. Berpegang pada ilmu pengetahuan, Allah melarang hambanya untuk 

berdebat tanpa ilmu pengetahuaan. 



71 
 

2. Menegakkan argumen pada lawan. metode ini sangat menekankan 

argument yang kuat dan baik untuk memenangkan perdebatan. Adalah 

kekeliruan jika seseorang berdebat tanpa argument yang kuat. Berkenaan 

dengan ini Ibnu taimiyah mengungkakan jika seseorang tidak mendebat 

orang etais atau ahli bid’ah, mereka bukan seorang muslim yang baik, 

tidaklah ilmu dan imannya dikatakan sempurna, karena tidak 

menghasilkan ucapan yang menyejukan hati dan tidak menghasilkan 

keyakinan. 

3. Memiliki factor pendukung yang beragam 

a. Faktor kepuasaan jiwa dalam berdebat karena orang akan merasa puas 

jika pemikirannya dapat diterima orang lain yang dinilai tepat. 

b. Faktor ilmiah adalah merupakan kebiasaan manusia untuk mengetahui 

apa-apa yang belum ketahuinya, serta mendiskusikan tentang berbagai 

argumen untuk mencari yang paling tepat dalam tema bahasan 

tertentu. 

c. Faktor social seperti semangat fanatisme kelompok, mahzab atau 

tradisi yang dipegang teguh oleh nenek moyang mereka. Semua ini 

sangat penting untuk diketahui oleh juru dakwah. sebab, dengan 

demikian dia dapat berhasil dalam dakwahnya dengan 

mempertimbangkan berbagai motif tersebut sehingga mengetahui 

betul cara yang tepat untuk keberhasilan dakwahnya. 
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       Untuk melihat metode dakwah mujadalah baik secara teori maupun 

oprasional, diperlukan analisa data dengan cara menganalogikan kajian yang ada 

pada beberapa literatur yang secara narasi telah ditulis di bab II dengan kajian 

lapangan, dalam hal ini pada Masjid Ad-Du’a Kelurahan Way Halim Kota 

Bandar Lampung. 

      Berbicara masalah definisi metode dakwah mujadalah sebagaimana telah 

dibahas, nampaknya tidak jauh berbeda dengan apa yang dipahami baik oleh da’i 

maupun jama’ah. Secara umum pada bab II dijelaskan bahwa metode dakwah 

mujadah merupakan cara penyampaian materi dengan cara tanya jawab, 

argumen, dialog antara da’i dan mad’u. 

      Dalam analisa ini metode dakwah mujadalah pada Masjid Ad-Du’a 

Kelurahan Way Halim kota Bandar Lampung penulis melihat cara dakwah yang 

digunakan sangatlah bersahabat. Bahasa yang digunakan sederhana dan biasa-

biasa saja. Memang dalam dakwah sebenarnya yang dibutuhkan bukanlah suatu 

pujian namun lebih kepada memberikan pemahamaan agar apa yang disampaikan 

dapat dilaksanakan dengan baik.  

      Adapun penyampaian materi dakwah yang digunakan oleh da’i dalam 

menyampaikan pesan dakwah adalah bersumber dari Al-Qur’an dan hadist 

(shohih), sumber ini mereka gunakan sebagai pedoman dalam menyampaikan 

berbagai macam materi agama Islam yang meliputi berbagai macam 
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bidang,seperti akidah, fiqih, dan tafsir hadist. Dan tujuan utama para da’i semata-

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

menjadikan jama’ah yang mempunyai argumen, pendapat, yang berpegang pada 

ilmu Al-Qur’an dan hadist. 

      Demikian dalam metode dakwah mujadalah melihat keefektifan dan 

ketepatan menjelaskan metode dakwah mujadalah akan efektif apabila da’i 

memiliki kemampuan dan keahlian dalam menyampaikan materi dakwah. 

Kemampuan dan keahlian da’i dalam menyampaikan materi dakwah melalui 

metode dakwah mujadalah dapat dilihat dari segi penguasaan materi dakwah 

yang hendak disampaikan oleh da’i, memiki kemampuan untuk menghadapi dan 

memberikan penjelasaan yang mudah dipahami, sehingga para jama’ah yang 

merima materi dakwah dapat melaksanakan dengan kesadaraan dan keikhlasaan 

tanpa adanya keterpaksaan. 

      Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dan keahlian da’i di 

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

dikatakan sebagai da’i profesional, atau dengan kata lain kemampuan dan 

keahlian da’i di masjid Ad-Du’a Kelurahan Way Halim Kota Bandar Lampung 

sudah dikatakan baik. Hal ini terlihat dari penguasaan materi dakwah oleh da’i 

sudah mampu menjawab dan memberikan penjelasaan kepada para jama’ah yang 

bertanya. 
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       Selain itu, metode dakwah mujadalah yang digunakan oleh da’i dapat 

dikatakan berhasil secara maksimal. Metode yang digunakan da’i adalah metode 

dakwah mujadalah hal ini dilihat dari tanya jawab, diskusi, dan argumen. 

      Berhasilnya metode dakwah mujadalah oleh da’i dimasjid Ad-Du’a 

Kelurahan Way Halim Kota Bandar Lampung disebabkan karena pemberian 

materi yang berbeda dengan materi yang disampaikan sebelumnya, sehingga 

membuat para jama’ah tidak jenuh dan tidak bosan terhadap penyampaian materi 

dakwah oleh da’i.     

B. Tanggapan Jama’ah Pengajian Terhadap Metode Dakwah Mujadalah di 

Masjid Ad-Du’a 

 

      Sebagaimana yang telah diterangkan di BAB III , bahwa tanggapan jama’ah 

banyak yang setuju dengan adanya metode dakwah mujadalah ini, 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. Dan kualitas da’i yang menyampaikan materi juga bagus hal ini 

bersumber dari alasan bahwa da’i menguasai materi yang akan disampaikan 

dengan jama’ah dan da’inya pun sudah bisa dikatakan sebagai da’i yang 

profesional. 


