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ABSTRAK 
 

OLEH 
ANGGUN EKAWATI 

 
Komunikasi persuasif adalah “ komunikasi yang bersifat mempengaruhi 

audience atau komunikannya, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan 
oleh komunikator.” Yang dikehendaki dalam komunikasi persuasif  adalah perubahan 
perilaku, keyakinan, dan sikap yang lebih mantap seolah-olah perubahan tersebut 
bukan atas kehendak komunikator akan tetapi justru kehendak komunikan sendiri. 
Komunikasi persuasif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah komunikasi yang 
dilakukan komunikator (Da’i) untuk mempengaruhi sikap,perilaku atau keyakinan 
komunikan(Mad’u) yang berbeda mazhab untuk menjadi lebih baik sesuai yang 
diharapakan oleh Da’i. 

Masalah penelitian yang penulis kemukakan adalah: Upaya dan tujuan 
komunikasi persuasif yang dilakukan Da’i pada masyarakat yang berbeda Mazhab di 
Dusun Pasar Lama Labuhan Maringgai Lampung Timur. Metode yang digunakan 
adalah  metode Wawancara, metode Observasi, dan Dokumentasi, maka selanjutnya 
data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis Tematik. Setelah semua data 
terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa Tematik yaitu 
Mengklasifikasi secara cermat dengan mengelompokkan menurut bagian masing-
masing, kemudian dipilih sesuai dengan pokok bahasan. 

Dari hasil temuan dilapangan: Upaya Komunikasi Persuasif yang dilakukan 
Da’i adalah petama pendekatan dengan masyarakat, kedua mencari tahu alasan 
masyarakat enggan sholat di Masjid Dusun Pasar Lama Labuhan Maringgai Lampung 
Timur, ketiga memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang 
perbedaan Mazhab, keempat setelah mengetahui alasan yang sesungguhnya Da’ipun 
mendekati beberapa masyarakat yang dianggap cukup berpengaruh dalam masalah 
ini, dan Da’i mengajak masyarakat untuk ikut kegiatan majelis Ta’lim untuk 
mengkaji dan mempelajari tentang perbedaan Mazhab yang lebih  baik. 

Adapun Tujuan yang diharapkan dari komunikasi persuasif yang dilakukan da’i 
pada masyarakat yang berbeda mazhab adalah terciptanya kerukunan antar 
masyarakat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat, dan 
meningkatkan kesadaran ibadah masyarakat. Walaupun tujuan tidak berhasil secara 
sempurna sesuai yang diharapkan da’i, namun sebagian dari masyarakat sudah 
memperlihatkan respon yang positif yaitu tidak lagi mempermasalahkan tentang hal-
hal megenai perbedaan mazhab dan mampu menciptakan hidup rukun dan saling 
toleran terhadap sesama walaupun berbeda mazhab.                                                                                                                                                                                      
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MOTTO 

                         

Artinya : “Sesunnguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu 

dan Aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah Aku.” (Q.S. Al-Anbiya’ {21}:92)1 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro,2000), h. 330 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul  
 
Judul  merupakan gambaran pokok dari suatu karangan ilmiah. Untuk 

memperjelas maka dibuatnya sebuah judul, serta diperlukannya penegasan judul 

dengan  memberikan makna atau istilah yang terkandung dalam judul. Secara lengkap 

skripsi ini saya beri judul  “KOMUNIKASI  PERSUASIF  DA’I  KEPADA 

MASYARAKAT YANG BERBEDA  MAZHAB DI DUSUN PASAR  LAMA  

KECAMATAN  LABUHAN  MARINGGAI  KABUPATEN  LAMPUNG  TIMUR” 

Komunikasi persuasif adalah “ komunikasi yang bersifat mempengaruhi 

audience atau komunikannya, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh komunikator.”2 Yang dikehendaki dalam komunikasi persuasif  adalah 

perubahan perilaku, keyakinan, dan sikap yang lebih mantap seolah-olah perubahan 

tersebut bukan atas kehendak komunikator akan tetapi justru kehendak komunikan 

sendiri. 

Menurut K.Andeerson sebagaimana dikutip oleh Onong Uchajana dalam 

bukunya yang berjudul Komunikasi Teori dan Praktik bahwa ,” komunikasi persuasif 

didefinisikan sebagai sebagai perilaku komunikasi yang komunikasi yang memiliki 

                                                             
2 Mulyana Deddy. Ilmu komunikasi Suatu Pengantar,  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2008), 

h. 75 



 

tujuan mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku individu atau kelompok lain melalui 

transmisi beberapa pesan.”3  

Sedangkan menurut R.Bostrom dalam buku S. Djuarsa Senjaya, “ komunikasi  

persuasif adalah perilaku komunikasi yang bertujuan mengubah, memodifikasi, atau  

membentuk respon       

 ( sikap atau perilaku ) dari  penerima.”4  Dari ketiga pengertian diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa pengertian kominukasi persuasif adalah aktivitas penyampaian 

informasi untuk mengubah dan membentuk perilaku mitra komunikasi.  

Komunikasi persuasif yang dimaksud disini adalah komunikasi yang dilakukan 

komunikator untuk mempengaruhi sikap, perilaku atau keyakinan komunikan untuk 

menjadi lebih baik sesuai yang diharapakan oleh komunikator.                                                                                                                                                                   

“  Kata da’i  berasal dari bahasa arab bentuk mudzakar ( laki-laki ) yang berarti 

orang yang mengajak, kalau muanas  ( perempuan ) disebut da’iyah.”5 Sedangkan 

dalam kamus besar bahasa Indonesia, “da’i adalah orang yang pekerjaannya 

berdakwah, pendakwah.” Melalui kegiatan dakwah para da’i menyebarluaskan ajaran 

Islam.6 Dengan kata lain, da’i adalah seorang yang mengajak kepada orang lain baik 

secara langsung atau tidak langsung, melalui lisan, tulisan, atau perbuatan untuk 

mengamalkan ajaran-ajaran Islam atau menyebarluaskan ajaran Islam, melakukan 

upaya perubahan kearah kondisi yang lebih baik menurut Islam. 

                                                             
3 Onong Uchajana Effendi. komunikasi Teori dan Praktik,  (Bandung:PT. Remaja Rosda 

Karya,1990), h. 90 
4 .S. Djuarsa Senjaya. Teori Komunikasi, ( Jakarta:Universitas Terbuka,1994), h.56 
5  Enjang AS dan Aliyudin. Dasar-Dasar Ilmu Dakwah, (Bandung:Widya padjajaran,2009), h.73 
6 Ibid, h..75 



 

Da’i yang penulis maksud disini  adalah seseorang yang terlibat dalam dakwah 

yang mengajak orang lain untuk lebih beriman dan menjadi lebih baik lagi. 

Menurut bahasa mazhab berarti “ jalan atau tempat yang dilalui, kata mazhab 

juga berarti  pendirian atau  al-Mu’taqad.”  Menurut isltilah para faqih mazhab 

mempunyai dua pengertian yaitu: 

a. Pendapat salah seorang imam Mujtahid tentang hukum suatu masalah. 

b. Kaidah- kaidah istinbath yang dirumuskan oleh seorang imam.7 

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pengertian mazhab 

adalah “ hasil ijtihad seorang imam ( mujtahid mutlaq mustaqil ) tentang hukum suatu 

masalah atau tentang kaidah – kaidah istinbath.”  Dengan demikian, bahwa 

pengertian bermazhab adalah “ mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum 

suatu  masalah atau tentang kaidah – kaidah istinbathnya.”8 Mazhab yang dimaksud 

oleh penulis disini sebuah metodologi fiqh khusus yang dijalani oleh seorang fiqh 

mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqh lain, yang menghantarkannya memilih 

sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu’. 

Dari uraian tersebut maka yang dimaksud dengan judul adalah komunikasi yng 

dilakukan oleh da’i dengan tujuan mempengaruhi mad’u dalam hal pemahaman 

perbedaan mazhab oleh masing-masing mazhab di Dusun Pasar Lama Labuhan 

Maringgai Lampung Timur. 

                                                             
7  M. Ali Hasan,  perbandingan mazhab,  (Jakarta:Rajawali Pers,(Cet.ke-4),2002), h.86 

 
8 Ibid, h.87 



 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan – alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut : 

1. Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang paling efektif  

digunakan untuk  mengajak masyarakat hidup rukun meski beda mazhab. 

2. Untuk mengetahui seberapa pentingnya komunikasi persuasif dalam    

membentuk kerukunan sesama muslim walaupun berbeda mazhab. 

3. Lokasi penelitian mudah dijangkau, dan data-data yang diperlukan cukup 

tersedia, baik data dokumentasi atau kepustakaan maupun dilapangan 

sehingga tidak menyulitkan bagi penulis untuk melakukan penelitian 

tersebut. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi adalah suatu aspek kehidupan manusia yang paling mendasar, 

penting, dan kompleks. Kehidupan sehari – hari kita dipengaruhi oleh komunikasi 

kita sendiri dengan orang lain, bahkan oleh pesan yang berasal dari orang yang kita 

tidak tahu.  

“Karena kekompleksan komunikasi, maka little john mengatakan, komunikasi 

adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan. Sementara itu, menurut ensiklopedia 



 

bebas berbahasa indonesia, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan ( ide, 

gagasan ) dari satu pihak lain, agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya.”9 

Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif, yaitu 

komunikasi yang bersifat mempengaruhi audience atau komunikannya, sehingga 

bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. “Menurut K. 

Andeerson,  komunikasi persuasif didefiniskan sebagai perilaku komunikasi yang 

mempunyai tujuan mengubah keyakinan, sikap atau perilaku individu atau kelompok 

lain melalui transmisi beberapa pesan.” 

Berhasil tidaknya suatu komunikasi tergantung dari lima elemen dasar, 

bagaimana komunikator bisa mempengaruhi komunikannya, sehingga bisa  bertindak 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator, bahkan bisa merubah sikap 

dan perilaku dari komunikan tersebut. Namun, komunikator, pesan, dan saluran yang 

akan bisa merubah sikap dan perilaku komuniknnya. 

Da’i dalam perspektif ilmu komunikasi dapat dikategorikan sebagai 

komunikator yang bertugas menyebarkan  dan menyampaikan informasi-informasi 

dari sumber ( source ) melalui saluran yang sesuai ( channel ) pada komunikan 

(receiver). Untuk menjadi komunikator yang baik dituntut adanya kredibilitas yang 

tinggi yaitu suatu tingkat kepercayaan yang tinggi  pada komunikannya. Komunikator 

yang baik adalah mampu menyampaikan informasi atau pesan ( message ) kepada 

                                                             
9 Effendy,Onong Uchcjana,  Ilmu,Teori dan Filsafat Komunikasi,  (Bandung:PT.Citra Aditya 

Bakti, (Cet Ke-3),2003), h 59-60 



 

komunikan sesuai dengan yang diinginkan.10 Komunikasi persuasif sering digunakan  

para da’i dalam  melaksanakan  dakwahnya. Dengan tujuan dapat merubah  pola 

pikir, sikap dan perilaku mad’u  kearah yang lebih baik lagi. Termasuk dalam 

menyikapi perbedaan pemahaman mazhab. 

Mazhab dalam bahasa arab yang berarti jalan yang di lalui dan  dilewati , 

 sesuatu yang menjadi tujuan  seseorang . Sesuatu di katakan mazhab bagi seseorang 

jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya  ,menurut  ulama yang di namakan  

mazhab adalah metode (manhaj) yang di bentuk melalui pemikiran dan penelitian , 

kemudian orang yang menjalaninya menjadikan pedoman yang jelas batasan- 

batasannya , bagian- bagiannya dan di bangun atas dasar prinsip kaidah . 

 Arti mazhab yang di pahami secara umum dalam masyarakat adalah perbedaan 

dalam memahami cabang dari hakikat penerapan Islam dalam kehidupan. Kita dapat 

melihat perbedaan sarana , pola , serta cara dakwah menuju Islam sebagai aliran 

yang beragam. Tujuannya sama namun jalan untuk menuju ke tujuan beragam.  

Banyak sebab yang memunculkan perbedaan cara . Pengaruh lingkungan dan 

budaya dapat memberikan pengaruh yang besar. 

Melihat problematika antara umat Islam yang sering terjadi, tentunya 

memerlukan komunikasi yang baik. Artinya tingkat komunikasi seorang da’i terhadap 

mad’u berpengaruh terhadap kerukunan umat Islam. Kebulatan tekad mencapai 

tujuan harus terjalin dengan indah, harus ada aturan main yang sama-sama disenangi, 

pola dan hubungan kerja sama yang baik. 
                                                             

10 Toto Tasmara,  Komunikasi Dakwah,  (Jakarta:CV. Gaya Media Pratama,1997),  h.9 



 

 Adapun Dusun Pasar Lama Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur 

menjadi objek penelitian oleh penulis dikarenakan warga masyarakatnya sangat 

kompleks dengan adanya keheterogonisan Suku seperti Lampung, Jawa , Palembang,   

Padang , Jaseng, Indramayu dan lainnya. Walaupun semua penduduk disana muslim. 

Akan tetapi, masih banyak permasalahan penduduk dalam membina kerukunan 

sesama muslim yang berbeda mazhab.  

Apalagi mayoritas dari mereka tidak pernah menempuh pendidikan dalam 

bidang Agama Islam bahkan ada yang tidak pernah bersekolah. Dalam artian, mereka 

belum pernah mempelajari ilmu agama baik sekilas ataupun secara mendalam, 

dengan kata lain hanya ikut-ikutan semata. 

Warga muslim di Dusun Pasar Lama yang jumlahnya tidak sedikit akan tetapi 

satu-satunya Masjid yang berada di Dusun ini sepi jama’ah, mereka lebih memilih 

sholat di Masjid yang berada di Dusun lain, baik sholat 5 waktu, sholat jumat, sholat 

Tarawih bahkan sholat Ied. Dari hal ini lah da’i mersakan adanya benih-benih konflik 

yang akan tumbuh diantara sesama muslim yang berbeda mazhab ini. Namun seiring 

berjalannya waktu, Masjid yang dahulunya sepi jama’ah kini mulai ada peningkatan 

jama’ah. Maka dari realita tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang 

aplikasi komunikasi persuasif yang terjadi antara da’i dan mad’u di Dusun  Pasar 

Lama Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. 

  



 

D. Rumusan Masalah   

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana upaya Komuikasi Persuasif Da’i terhadap masyarakat yang berbeda 

mazhab di Dusun Pasar Lama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur ? 

2. Apa tujuan Komunikasi Persuasif Da’i pada masyarakat yang berbeda mazhab 

di Dusun Pasar Lama Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur ? 

E. Tujuan  Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk  mengetahui upaya Komunikasi Persuasif yang dilakukan Da’i terhadap 

masyarakat yang berbeda Mazhab. 

2. Untuk  mengetahui tujuan komunikasi persuasif Da’i pada masyarakat yang 

berbeda mazhab di Dusun Pasar Lama Kecamatan Labuhan Maringgai 

Lampung Timur. 

F. Tinjuan Pustaka 

Untuk  menghindarkan dari tindak plagiarism peneliti melakukan penelusuran 

terhadap penelitian yang relevan dengan komunikasi persuasif da’i kepada 

masyarakat yang berbeda mazhab. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa 

karya yang membahas komunikasi persuasif, tetapi bahasan yang ditulis berbeda. 

Beberapa penelitian yang relevan dengan komunikasi persuasif da’i pada 

masyarakat yang berbeda mazhab sebagai berikut : 

Pertama, skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga 

program studi Ilmu Komunikasi disusun oleh Aen Istianah Afiati, NPM : 



 

11730119 pada tahun (2015)  yang berjudul Komunikasi Persuasif Dalam 

Pembentukan Sikap (studi Deskriptif pada pelatih pendidikan militer tamtama TNI 

AD di sekolah calon tamtama random IV Diponegoro Kebumen).11 

Kedua, Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 

jurusan Komunikasi Penyiaran Islam disusun oleh Auliya Niswah, NPM: 

10210039 pada tahun (2014) yang berjudul Aplikasi Teknik Komunikasi Persuasif 

Dalam Buku 7 Keajaiban Rezeki Karya IPPHO SANTOSA.12 

Ketiga,  Skripsi Universitas Negeri Surakarta, disusun oleh Ahmad Halim 

Hakim pada tahun 2014 yang berjudul “komunikasi Persuasif Perawat dalam 

Membangun Konsep Diri Positif Lansia”.13 

Dari hasil penelusuran dan penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana yang 

penulis uraikan diatas maka penulis berkesimpulan bahwa penelitian ini berbeda 

dari peneliti yang lain. 

G. Metode Penelitian 

 Agar  penyusunan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka  

diperlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan relevan 

dengan tekhnik penulisan ilmiah. 

 
                                                             
  11 Aen Istianah Afiati, “Komunikasi Persuasif Dalam Pembentukan Sikap (studi Deskriptif 
pada pelatih pendidikan militer tamtama TNI AD” (Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial dan 
Humaniora UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta,2015) 

12Auliya Niswah, “Aplikasi Teknik Komunikasi Persuasif Dalam Buku 7 Keajaiban Rezeki Karya 
IPPHO SANTOSA”.(Skripsi Program Sarjana Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan 
Kalijaga,Yogyakarta,2014) 

13 Ahmad Halim Hakim,  “komunikasi Persuasif Perawat dalam Membangun Konsep Diri Positif 
Lansia.”(Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Surakarta,Surakarta,2014) 



 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan(field research ) yaitu penelitian yang dilakukan dalam 

kancah kehidupan yang sebenar-benarnya.14 Dalam hal ini yang 

menjadi objek penelitian adalah  Komunikasi Persuasif di lingkungan 

antara da’I dan mad’u  di Dusun Pasar Lama Kecamatan Labuhan 

Maringgai Lampung Timur. 

 

b. Sifat Penelitian 

  Dilihat dari sifatnya, termasuk dalam penelitian Deskriptif , 

yang maksudnya  adalah penelitian yang semata-mata melukiskan 

suatu objek tertentu atau peristiwa tertentu.15 Dalam hal ini penulis 

hanya mengungkapkan data sesuai dengan apa adanya, guna 

memberikan penjelasan dan jawaban terhadap pokok yang sedang 

diteliti. 

  

                                                             
14 Sutrisno Hadi, Metode Research,(Yogyakarta:Fakultas Psikologi UGM,1994),h.142 
15 Hafied Changara. Pengantar Ilmu Komunikasi,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2000),h.19 



 

2. Populasi dan Sampel   

a. Populasi 

  Populasi adalah keadaan dan jumlah objek penelitian secara 

keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu.16 Adapun populasi 

dari penelitian ini di Lima RT, yang berjumlah 195 Kepala Keluarga. 

Terdiri dari RT I berjumlah 39 KK, RT II berjumlah 40 KK,  RT III 

berjumlah 38 KK, RT IV berjumlah 41 KK, RT V berjumlah 37 

KK.Dan semua penduduknya merupakan beragama Islam.17 

 

b. Teknik Sampling  

  Teknik sampling menurut S. Nasution adalah “memilih jumlah 

tertentu dan keseluruhan populasi’.18 

 Dengan demikian sampling adalah penyeleksian terhadap sebagian 

(contoh) dari keseluruhan (populasi) agar dapat dijadikan kesimpulan 

yang bersifat menyeluruh. Teknik sampling dibagi menjadi dua bagian 

yaitu : 

1) Teknik non random sampling yaitu tidak semua individu dalam 

populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi 

anggota sampling. 

                                                             
16 Muhammad Teguh, Metodologi Peneletian Ekonometeori Dan  Aplikasi, (Jakarta: Rajawali 

Press,2001),h.125 
17 Dokumentasi hasil prasurvei penulis di Dusun III Pasar Lama Kecamatan Labuhan Maringgai 

Lampung Timur dicatat hari  jumat, 14 Oktober 2016. Pukul 18.35 WIB  
18 S.Nasution, Metodologi  Penelitian Dasar, (Jakarta:Bulan Bintang,1994),h.94   



 

2) Teknik random sampling yaitu pengambilan sampel secara 

acak tanpa pandang bulu.19 

 Berdasarkan kedua macam teknik diatas, yang penulis gunakan dalam 

penentuan sampel ini adalah teknik Random Sampling,yaitu semua individu dalam 

populasi diberi peluang yangsama untuk ditugaskan menjadi sampel. Berdasarkan 

pendapat diatas, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian populasi atau semua 

populasi dijadikan sampel. 

Untuk pengambilan sampel dalam teknik random sampling ada enam macam : 

1) Sampel acak sederhana (simple random sampling) 

2) Sampel sistematik (systematic sampling ) 

3) Sampel acak distratiikasi (stratified random sampling) 

4) Sampel gugus sederhana (simple cluster sampling) 

5) Sampel gugus bertahap 

6) Sampel wilayah (area sampling)20 

Dalam pelakanaannya penulis menggunakan simple Cluster Sampling (Sampel 

Gugus Sederhana ) , yaitu  “Populasi dibagi dalam gugus-gugus kemudian diambil 

satu atau lebih gugus sebagai sampel secara acak, dan penelitian dilakukan terhadap 

gugus yang terpilih meliputi semua unsur penelitian.21 Jadi dalam penerapannya, 

penulis mengambil 10% dari jumlah populasi di setiap RT. 

a)  RT I : 39 KK x 10% = 3,9 dibulatkan menjadi 4 

b)  RT II : 40 KK x 10% = 4 

c)  RT III : 38 KK x 10% = 3,8 dibulatkan menjadi 4 

                                                             
19 Marzuki, Metodologi Riset,(Yoyakarta:Ekonisia,2005),h.50  
20 Ibid, h.52-53 
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta, 

1989),h.127 



 

d)  RT IV : 41 KK x 10%  = 4,1 dibulatkan menjadi 4 

e)  RT V : 37 KK x 10%  = 3,7 dibulatkan menjadi 4 

Sehingga jumlah sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini berjumalah 20 KK 

dan Da’i ada 2 orang. 

 

3. Metode Pengumpulan Data   

Untuk  menghimpun data lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

a. Metode Wawancara 

 Metode  Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat 

ataupun menatap muka lainnya dan  mendengarkan dengan telinga masing-

masing.22 

Dalam pelaksanaannya jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas 

terpimpin yaitu pewawancara membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan (frame 

work of question)  untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu 

diajukan ( timming) dan irama wawancara diserahkan kepada pewawancara.23 

 

b. Metode Observasi 

                                                             
22 Ibid, h.192 
23 Ibid, h.207 



 

Observasi adalah “studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan 

gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.” 24  

Observasi yang dilakukan untuk melihat dari dekat tentang kebenaran yang 

disampaikan oleh responden. Jenis observasi ini adalah non-partisipan, 

yaitu“observasi itu tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pra  subyek yang 

di observasi.” 25 

c. Metode dokumentasi  

 Metode dokumentasi adalah  mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku pendapat, 

teori, dalil atau hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan  masalah 

penyelidikan.26 Metode ini dijadikan sebagai pelengkap, sedangkan data 

yang hendak penulis peroleh dengan menggunakan metode ini adalah data 

yang berkenaan dengan data monografis, geografis, dan demografis sesuai 

kebutuhan penelitian.  

4. Analisis Data 

 Setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut penulis kelompokkan 

menurut kelompok urutannya, kemudian data tersebut penulis analisa dengan 

menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut : 

                                                             
24 Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Riset,(Bandung:Mandar Maju,1996),h.157  
25 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta:Fakultas Psikologi UGM, 1994, Jilid II),h.136 
26 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Jakarta: Gajah Mada University Press, 

1998),h.133  



 

1. Meneliti kembali apakah data tersebut sudah lengkap sehingga tidak ada 

lagi kekurangan atau kekeliruan didalam mengungkapkan hasil penelitian. 

2. Mengklasifikasi secara cermat dengan mengelompokkan menurut bagian 

masing-masing, kemudian dipilih sesuai dengan pokok bahasan. 

3. Setelah itu disusun menurut urutan yang sistematis sebagai hasil penelitian 

yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan. 

 

Dari penjelasan diatas, maka penulis menggunakan analisa tematik. Maksudnya 

analisa dari hal skripsi ini ditulis berdasarkan tema-tema, topic atau pengelompokkan 

yang telah penulis tentukan. 

 

  



 

BAB II 

 

KOMUNIKASI  PERSUASIF  DA’I  DAN 

 PEREBEDAAN  MAZHAB 

A.  KOMUNIKASI PERSUASIF  

1. Pengertian komunikasi persuasif 

Istilah “persuasi” atau dalam bahasa inggris persuasion, berasal dari kata 

latin persuasion, yang secara harfiah berarti hal membujuk, mengajak, atau 

meyakinkan.27 Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi 

persuasif, yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi audience atau 

komunikannya, sehingga bertindak  sesuai dengan apa yang diharapkan  

komunikator.  

De Vito menjelaskan dalam buku antar manusia sebagai berikut : 

Pembicaraan persuasif mempertengahkan pembicaraan yang sifatnya 

memperkuat, memberikan ilustrasi, dan menyodorkan informasi kepada khlayak. 

Akan tetapi tujuan pokoknya adalah menguatkan atau mengubah sikap dan 

perilaku, sehingga penggunaan fakta, pendapat, dan himbauan motivasional 

harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya.28 

Menurut K. Andeerson, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai perilaku 

komunikasi yang mempunyai tujuan mengubah keyakinan, sikap atau perilaku 
                                                             

27 Mulyana Deddy, Op.Cit,h.77 
28 Ibid,h.78 



 

individu atau kelompok lain melalui transmisi beberapa pesan. Yang dikehendaki 

dalam komunikasi persusif adalah perubahan perilaku, keyakinan, dan sikap yang 

lebih mantap seolah-olah perubahan tersebut bukan atas kehendak komunikator 

akan tetapi justru atas kehendak komunikan sendiri. 

Komunikasi persuasi menggunakan informasi tentang situasi psikologis dan 

sosiologis serta kebudayaan  dari komunikan untuk  mempengaruhinya dan 

mencapai perwujudan dari yang diinginkan oleh message. Ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan agar komunikasi kita menjadi persuasif  atau biasa 

mempengaruhi orang lain, yaitu : 

a. Komunikator  

b. Pesan  

c. Saluran  

d. Penerima 

Komunikator : Agar komunikasi yang dilakukan oleh komunikator menjadi 

persuasif, maka komunikator harus mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang 

dimaksud dengan kredibilitas disini adalah komunikator  yang mempunyai 

pengetahuan, terutama tentang apa yang disampaikannya. 

Pesan : adalah hal-hal yang disampaikan oleh  pengirim kepada penerima, yang 

bertujuan agar komunikan melakukan hal-hal yang disampaikan dalam pesan 

tersebut. 

Saluran : adalah media atau sarana yang digunakan supaya pesan dapat 

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Supaya komunikasi bisa 



 

persuasif, maka media atau saluran yang digunakan harus tepat. Saluran atau 

media harus dipertimbangkan karakteristik kelompok sasaran, baik budaya, 

bahasa, kebiasaan, maupun tingkat pendidikan, dan lain-lain. 

Penerima: orang-orang yang menerima pesan dari komunikator, yang biasa 

disebut dengan komunikan. Dalam berkomunikasi, khalayak sasaran komunikan 

juga perlu menjadi  perhatian. Bagaimana karakteristik kelompok sasaran, baik 

budaya, bahasa, kebiasaan, maupun tingkat pendidikan, dan lain-lain, sangat 

dibutuhkan dalam memforrmulasikan pesan yang akan disampaikan.29 

Dalam kehidupan sehari-hari komunikasi pesuasif sangat banyak digunakan. 

Seperti iklan, ceramah, himbauan, dan sebagainya. Dalam konteks komunikasi 

antarpribadi (interpersonal communication  ) komunikasi persuasif juga banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada tiga alat utama yang  biasa digunakan 

untuk  melakukan komunikasi persuasif yaitu: sikap (attitudes), kepercayaan (beliefs), 

dan perilaku (behaviors).30 

Menurut Ronald L. Applevaum dan Karl W.E. Atenol ( 1974 ) dalam Malik dan 

Irianta, adalah “ persuasi  adalah proses komunikasi yang kompleks ketika individu 

atau kelompok mengugkapkan pesan baik secara sengaja atau tidak sengaja, melalui 

cara verbal dan nonverbal untuk memperoleh respon tertentu dari individu atau 

kelompok lain.31 

                                                             
29 Ibid, h.80 
30 Toto Asmara, Op.Cit, h,11  
31  Onong Uchjana Effendi, Op.Cit. h. 37 



 

Para ahli komunikasi sering kali menekankan bahwa komunikasi persuasif 

adalah kegiatan psikologi ( Jalaluddin Rakhmat 2000:18 ). Penekanan ini bertujuan 

untuk mengadakan perbedaan antara  peruasif  dan koersif. Pada prinsipnya tujuan 

persuasi dan koersi adalah sama, yakni untuk mengubah opini, sikap dan perilaku. 

Hanya saja terdapat perbedaan pada teknik penyampaian pesan antara keduanya. Pada 

komunikasi persuasif penyampaian pesan dilakukan dengan cara membujuk, merayu, 

meyakinkan, mengiming – iming dan sebagainya, sehingga terjadi kesadaran untuk 

berubah pada diri komunikan yang terjadi secara suka rela tanpa adanya paksaan. 

Sedangkan pada komunikasi koersif perubahan opini, sikap, dan perilaku terjadi 

dengan perasaan terpaksa dan tidak senang karena adanya ancaman dari komunikator. 

Efek dari koersif ini akan berdampak timbulnya rasa  tidak senang, rasa benci, bahkan 

mungkin rasa dendam. Sedangkan efek dari komunikasi persuasif adalah kesadaran, 

kerelaan dan perasaan senang. 

Persuasi merupakan bagian dari kehidupan kita setiap hari, maka usaha 

memahami dan mennguasai persuasi baik secara teoritis maupun praktis merupakan 

kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Menurut  Joseph A. Haro dalam bukunya 

Speaking Persuasively persuasi adalah kenyataan yang tidak dapat dinafikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Lebih jelasnya lagi menurutnya : “ Anda hidup  dalam sebuah 

dunia yang sarat dengan  kata, anda digempur terus oleh pesan-pesan yang dirancang 

untuk  mempengaruhi anda, para pemasang iklan menganjurkan anda untuk membeli 

produk-produk mereka. Para pengkhotbah menekankan perlunya mengubah cara 

hidup anda. Para instruktur berusaha membujuk anda untuk memilih studi yang 



 

sesuai dengan keahlian anda. Para pengusaha menjajakan anda untuk memilih jasa 

produk  mereka. Sebaliknya anda juga berusaha sebisa mungkin meyakinkan orang 

tua agar meminjamkan anda kendaraan keluarga. Anda juga membujuk teman kencan 

anda supaya bertindak sesuai harapan anda. ( Haro dalam Malik dan Irianta, 1981:3) 

2. Prinsip  dan tujuan komunikasi persuasif   

Ada empat prinsip dasar dalam komunikasi persuasif  yang dapat menentukan 

efektivitas dan keberhasilan  komunikasinya, yakni sebagai berikut : 

a. Prinsip pemaparan yang selektif ( the selective exposure principle ). Prinsip 

ini menyatakan bahwa pada dasarnya audiens akan mengikuti hokum 

pemaparan selektif, yang  menegaskan bahwa audiens akan secara aktif  

mencari informasi yang sesuai dan mendukung opini, keyakinan, nilai, 

keputusan dan perilaku mereka, dan sebaliknya audiens akan menolak atau 

menghindari informasi-informasi yang berlawanan dengan opini, 

kepercayaan, sikap, nilai, dan perilaku mereka. 

b. Prinsip partisipasi audiens( the audience participation principle ) prinsip 

ini menyatakan bahwa daya persuasif suatu komunikasi akan semakin 

besar manakala audiens  berpartisipasi secara aktif dalam proses 

komunikasi tersebut. Bentuk  partisipasi bias dalam berbagai bentuk 

ativitas, seperti dalam menentukan tema dalam persentasi, membuat 

slogan, dan lain-lain. 

c. Prinsip Sutikan ( the inoculation principle ). Audiens telah memiliki 

pendapat dan keyakinan tertentu , maka pembicaraan komunikasi persuasif  



 

biasanya dimulai dengan member pembenaran dan dukungan atas  

keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki audiens. 

d. Prinsip perubahan yang besar ( the magnitude of change principle ). 

Prinsip ini  menyatakan bahwa semakin besar, semakin cepat dan semakin 

penting perubahan yang ingin  dicapai, maka seorang da’I  mempunyai 

tugas dan kerja yang lebih besar, serta komunikasi yang dilakukan 

membutuhkan perjuangan yang lebih besar.32 

Sedangkan tujuan komunikasi persuasif  yang dianggap penting ada dua, yaitu : 

a. Mengubah atau menguatkan keyakinan ( belive ) dan sikap  ( attitude ) audiens 

b. Mendorong audiens melakukan sesuatu / memiliki tingkah laku ( behavior ) 

tertentu yang diharapkan.33 

3. Ciri- ciri komunikasi persuasif 

Komunikasi persuasi sebagai suatu jalan memanfaatkan atau menggunakan data 

dan fakta pshycolos dan sosiologi dari komunikasi yang hendak dipengaruhi. 

Komunikasi persuasi memiliki ciri-ciri, yaitu : 

a. Kejelasan tujuan 

b. Memikirkan secara cermat orang yang dihadapi 

c. Memilih strategi komunikasi yang tepat34 

Berdasarkan  ciri-ciri tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 
                                                             

32James G. Bobbins dan Barbara S.Jones, komunikasi yang efektif, (Jakarta:CV.Pedoman Ilmu 
Jaya,2006),h.16  

33 Ibid, h.21 
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a. Kejelasan tujuan. Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mengubah 

sikap,pendapat , dan perilaku. 

b. Memikirkan secara cermat orang yang dihadapi. Sasaran persuasi memiliki 

keragaman yang cukup kompleks. Keragaman tersebut dapat dilihat dari 

karakteristik demografis, jenis kelamin, level pekerjaan, suku bangsa hingga 

gaya hidup.. 

c. Memilih strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi persuasif 

merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif  dengan 

manajemen komunikasi.35 

 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Persuasif  

Dalam sebuah komunikasi  tentulah terdapat faktor-faktor pendukung 

komunikasi sehingga berjalan efektif, akan tetapi ada juga beberapa faktor 

penghambat komunikasi yang menyebabkan komunikasi persuasif  tersebut tidak 

dapat berjalan dengan baik. 

Adapun faktor pendukung komunikasi intrpersonal antara lain ialah : 

a. Bila ditinjau dari komponen komunikator, adalah : 

1. Kepercayaan kepada komunikator (source credibility ) 

2. Daya tarik komunikator ( source attractiviness) 

b.  Bila ditinjau dari komponen-komponen komunikan,  adalah : 

1. Ia dapat benar-benar mengerti pesan komunikasi 
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2. Pada saat itu ia mengambil keputusan, ia sadar bahwa keputusan itu 

sesuai dengan tujuan. 

3. Pada saat ia mengambil keputusan, ia sadar bahwa keputusan itu 

bersangkutan dengan kepentingan pribadinya. 

4. Ia mampu untuk menempatinya baik secara mental maupun secara fisik 

Akan tetapi maih ada faktor pendukung komunikasi persuasif  lainnya, yaitu: 

a. Mendengarkan  

 Mendengarkan komunikasi harus dilakukan dengan fikiran dan hati 

serta segenap indra yang diarahkan kepada si pendengar 

b. Pernyataan  

    Komunikasi pada hakikatnya kegiatan menyatakan suatu gagasan (  

isi hati dan fikiran ) dan menerima umpan balik yang berarti 

menafsirkan pernyataan tentang gagasan orang lain. 

c. Keterbukaan  

     Orang yang senantiasa tumbuh, sesuai dengan zaman adalah orang 

yang terbuka untuk menerima masukan dari orang lain, mernungkan 

dengan serius, dan mengubah diri bila perubahan dianggap sebagai 

pertumbuhan kearah tujuan. 

d. Kepekaan  

 Kepekan adalah kemahiran membaca badan, komunikasi yang tidak 

diucapkan dengan kata-kata. 

e. Umpan balik36 

 Sebuah komunikasi baru bernama timbal balik lalu pesan yang dikirim 

berpantulan, yakni mendapat tanggapan yang dikirim kembali. 
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Adapun faktor penghambat komunikasi sehingga tidak berjalan dengan baik antara 

lain : 

1. Kurangnya perencanaan dalam komunikasi. 

2. Perbedaan persepsi 

3. Perbedaan harapan 

4. Kondisi fisik atau  mental yang kurang baik 

5. Pesan yang tidak jelas 

6. Prasangka yang buruk 

7. Transmisi yang kurang baik 

8. Penilaian atau evaluasi yang premature 

9. Tidak adanya kepercayaan 

10. Adanya ancaman 

11. Perbedaan status, pengetahuan bahasa 

12. Distori37 

Faktor penghambat komunikasi ini mungkin dapat dikatakan sebagai lawan dari 

faktor pendukung komunikasi diatas. Bilamana di dalam komunnikasi ini kurang 

adanya prencanaan, perbedaan persepsi dan harapan yang samar serta ada ancaman 

menyebabkan komunikasi tersebut menjadi rusak dan tidak dapat berjalan dengan 

efektif sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua pihak. 

Selain itu terjadinya suatu hambatan dalam komunikasi menurut Phil Astrid.S. 

Susanto adalah : 

a. Perbedaan dalam status, pengalaman, dan tugas 

b. Praangka-prasangka 

c. Kepentingan pribadi yang bertentangan dengan pihak lain 
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d. Tantangan terhadap perubahan 

e. Keinginan untuk membantah dan menolak dari pada menegerti 

f. Menjauhi apa yang dianjurkan dan tidak mencari jawaban 

g. Perbedaan dalam bahasa.38 

Berdasarkan beberapa faktor penghambat di atas sebagaimana dikemukakan 

oleh para ahli, intinya dapat dikatakan bahwa jika disebut sebagai faktor penghambat 

maka ada pula faktor pendukung. Bilamana dalam komunikasi ini terdapat 

perbedaan-perbedaan baik itu persepsi, status, budaya, bahasa, dan sebagainya 

menyebabkan komunikasi itu menjadi rusak dan tidak dapat berlangsung secara 

efektif sebagaimana diharapkan oleh komunikator dan komunikan ( da’I dan mad’u )  

B. PERAN DA’I 
 

1. Pengertian Da’i  
 Da’i dapat diibaratkan sebagai seorang guide atau pemandu terhadap orang-

orang yang ingin mendapat keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dalam hal ini 

da’i adalah seorang petunjuk jalan yang harus mengerti da memahami terlebih 

dahulu mana jalan yang boleh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia memberi 

petunjuk jalan kepada orang lain. Ini yang menyebabkan kedudukan seorang 

da’i  di tengah masyarakat menempati posisi penting, ia adalah seorang pemuka 

 ( pelopor ) yang selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya. 

 Segala perbuatan dan tingkah laku dari seorang da’i akan dijadikan tolak ukur 

oleh masyarakatnya. Da’i akan berperan sebagai seorang pemimpin di tengah 
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masyarakat walau tidak pernah dinobatkan secara resmi sebagai pemimpin. 

Kemunculan da’i sebagai pemimpin adalah kemunculan atas pengakuan 

masyarakat yang tumbuh secara bertahap. Oleh karena itu, seorang da’i  harus 

selalu sadar bahwa segala tingkah lakunya selalu dijadikan tolak ukur oleh 

masyarkatnya sehingga ia harus memiliki kepribadian yang baik. 

2. Tugas dan kewajiban  Da’i 

Jika kita hayati dengan seksama memang banyak sekali tugas dan kewajiban 

menjadi seorang Da’i, apalagi da’i yang professional karena ia akan berhadapan 

dengan perkembangan zaman yang sangat pesat. Menurut Syekh Ali Mahfuz 

sebagaimana yang dikutip oleh Alwisral Imam Zaidillah  ada beberapa tugas 

dan kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang da’i antara lain : 

1) Sesungguhnya kewajiban yang pertama atas da’i ialah berilmu dengan Al-

Quran. Yang dimaksud dengannya ialah pendalaman padanya, dihadapkan 

segala sesuatu kepada kandungannya karena dia merupakan petunjuk dan 

pengajaran dan ibarat. Dan demikian juga halnya sunnah dan apa-apa yang 

telah sah dari semua ucapan Rasul dan sejarah kehidupannya dan sejarah 

kehidupan khulafaurrasyidin dan sejarah kehidupan kaum salaf  yang shaleh. 

2) Mengamalkan ilmunya, perbuatan tidak membohongi  perkataannya, dan juga 

tidak menyalahi zahirnya dan bathinnya. Bahkan  dia menyuruh sesuatu apa-

apa yang  tidak ada, dia sebagai orang pertama, melakukannya dan juga dia  

melarang sesuatu, kalau tidak dia sebagai orang pertama meninggalkannya, 

agar berfaedah pengajarannya dan mendatangkan hasil. 



 

3) Penyantun dan berlapang dada, maka kesempurnaan sesuatu ilmu terletak 

pada sifat penyantun dan kelembutan ucapan merupakan alat pembuka hati, 

maka dari kesemuannya itu akan memberikan daya mampu untuk 

menghilangkan penyakit-penyakit  jiwa dan hati. 

4) Keberanian, itu berarti seseorang tidak takut dalam menyatakan kebenaran 

dan tidak akan terambil (terangkat) pertolongan Allah karena celaan orang 

yang mencela. Hal ini sesuai dengan Hadist dari Ubadah bin Shammat r.a. 

berkata ia : kami berjanji terhadap rasul , bahwa kami akan megatakan 

keberadaan dimanapun kami berada, dan kami tidak merasa takut terhadap 

celaan orang  yang  mencela selagi dalam urusan kepada Allah. 

5) Bersih diri dan tidak silau pandang terhadap apa yang ada pada tangan orang 

lain. Maka barang siapa yang tidak tergiur terhadap apa-apa yang ada pada 

tangan orang lain, berarti dia paling terkaya dari orang banyak. Maka dia akan 

tetap sebagai penghulu yang disayangi lagi tehormat juga akan jadi pemberi 

yang akan berguna dengan sebab demikian. Manakala sifat-sifat itu dijauhkan 

atau masih tergiur terhadap apa yang ada pada tangan manusia lain, maka 

pasti orang akan menukar agamanya dengan dunia. 

6) Berilmu dengan dengan keadaan ummat penerima dakwah, sehubungan tugas-

tugas mereka, adat istiadat, tabiat-tabiat yang berlaku dalam negeri mereka, 

akhlak mereka atau segala apa yang berkembang pada kebiasaan masyarkat  

mereka.39 
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Menurut Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi, wajib bagi orang yang 

melaksanakan dakwah memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat melaksanakan 

kewajibannya dengan lebih baik, dan bias menjadi contoh yang lebih baik lagi 

akan menjadi panutan dalam ilmu dan amalnya : 

1) Hendakalah alim (mengetahui) dalam bidang Al-Quran dan Sunnah dan 

sejarah kehidupan Rasul SAW dan Khulfaurrasyidin r.a. 

2) Hendaklah ia mengetahui (pandai membaca) situasi ummat yang diberi 

dakwah, baik dalam urusan bakat,watak dan akhlak mereka atau 

ringkasnya mengetahui kehidupan mereka. 

3) Hendaklah mengeahui bahasa ummat yang dituju oleh dakwahnya. 

Rasullah sendiri memerintahkan sebahagian sahabatnya agar 

mengetahui bahasa Ibrani, karena beliaupun perlu berdialog dengan 

orang-orang Yahudi yang menjadi tetangga beliau untuk mengetahui 

hakikat keadaan mereka 

4) Mengetahui agama, aliran dan mazhab-mazhab ummat dan dengan 

demikian akan memudahkan juru dakwah mengetahui kebatilan-

kebatilan yang terkandung padanya dan tidak akan sulit baginya 

memenuhi ajakan kebenaran yang di dengungkan oleh orang lain, 

sekalipun orang tersebut telah mengajaknya.40 

 

 
                                                             

40 Ibid,h.40-41  



 

3. Kepribadian seorang da’i 

Adapun kredibilitas yang dimiliki da’i tidaklah tumbuh dengan sendirinya, 

melainkan harus dibina dan terus dikembangkan. Seorang da’i yang 

berkredibilitas tinggi adalah seorang yang mempunyai kompetensi di bidang 

yang ingin ia sebarkan, mempunyai jiwa yang tulus dalam beraktifitas, senang 

terhadap pesan-pesan yang ia miliki, berbudi luhur serta mempunyai status 

yang cukup walau tidak harus tinggi. Dari sana berarti serang da’i yang ingin 

memiliki kredibilitas yang tinggi harus berupaya membentuk dirinya dengan 

sungguh-sungguh.41 Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa diantara aspek 

yang mampu membangun kredibilitas adalah aspek yang berkaitan dengan 

kepribadian, sebuah sifat hakiki seorang da’i.42 

Kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang da’i terbagi menjadi dua yaitu 

kepibadian yang bersifat rohaniah dan jasmaniah. Adapun penjabarannya adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Kepribadian yang bersifat  rohaniah 

 Kriteria kepibadian yang sangat baik sangat  menentukan keberhasilan 

dakwah, karena pada hakikatnya berdakwah tidak hanya meyampaikan teori, 

tapi juga harus memberikan teladan bagi umat yang diseur. Keteladanan jauh 

lebih besar pengaruhnya dari pada kata-kata, hal ini sejalan dengan 

ungkapan hikmah “kenyataan itu lebih menjelaskan dari ucapan.” Klasifikasi 
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kepribadian da’i yang bersifat rohaniah mencangkup sifat, sikap, dan 

kemampuan diri pribadi da’i.  Ketiga masalah tersebut mencangkup 

keseluruhan kepribadian yang harus dimiliki.43 

a) Sifat- sifat da’i : 

1) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 

Yaitu takwa dengan sebenar-benarnya taqwa, mengimani dan mengikuti 

aturan-aturan-Nya, melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi 

segala larangan-Nya. Sifat dasar da’i ini dijelaskan Allah SWT dalam 

Al-Quran : 

                                

“Apakah kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan padahal kamu 

lupa terhadap dirimu sendiri sedangkan kamu sendiri membaca kitab 

Tuhan. Apakah kamu tidak berpikir.” ( QS. Al- Baqarah, 2: 44 )44 

 

2) Ahli taubat  

Sifat taubat dalam diri da’i, berarti ia harus mampu untuk lebih menjaga 

atau takut untuk berbuat maksiat atau dosa dibandingkan orang-orang 

yang menjadi mad’u-nya. Jika ia hendaklah ia bergegas untuk bertaubat 

dan menyesali atas perbuatanya dengan mengikuti panggilan Ilahi. 

3) Ahli Ibadah 
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Seorang da’i adalah mereka yang selalu beribadah kepada Allah dalam 

setiap gerakan,  perbuatan atau perkataan dimanapun dan kapanpun. 

Dan segala ibadahnya ditujukan dan diperuntukkan hanya kepada Allah, 

dan bukan karena manusia ( riya’). 

4) Amanah dan shidiq 

Amanah ( terpercaya ) dan shidiq ( jujur ) adalah sifat utama yang harus 

dimiliki seorang da’i sebelum sifat-sifat yang lain, karena ia merupakan 

sifat yang dimiliki oleh seluruh para Nabi dan Rasul.  

5) Pandai bersyukur  .Orang-orang yang bersyukur adalah orang yang 

merasakan karunia Allah dalam dirinya, sehingga perbuatan dan 

ungkapannya merupakan realisasi dari rasa kesyukuran tersebut. 

6) Tulus ikhlas dan tidak mementingkan pribadi 

Apa yang dilakukan seorang da’i merupakan bagian dari perhatiannya 

kepada umat, ia menginginkan umat beriman dan selamat dunia akhirat. 

7) Ramah dan penuh pengertian  

Yaitu menunjukkan sikap hormat dan menghargai kepada siapapun. 

8) Tawaddu ( rendah hati ) 

Rendah hati bukanlah merasa rendah diri ( merasa terhina dibanding 

derajat orang lain ), tawddu dalam hal ini adalah sopan dalam pergaulan, 

tidak sombong, tidak suka menghina, dan mencela orang lain. 

9) Sederhana dan jujur 

Kesederhanaan adalah merupakan pangkal keberhasilan dakwah, dalam 

kehidupan sehari-hari selalu ekonomis dalam memenuhi kebutuhan. 



 

Sederhana disini adalah tidak bermegah-megahan, angkuh dan 

sebagainya, sehingga dengan sifat sederhana ini orang  tidak merasa 

segan dan takut kepadanya. 

10)   Tidak memiliki sifat egois 

Ego adalah suatu watak yang menonjolkan keakuan, angkuh dalam 

pergaulan, merasa diri paling  hebat, terhormat, dan lain-lain. Sifat ini 

benar-benar harus dijauhi oleh da’i. Orang yang mempunyai sifat ego 

hanya akan mementingkan dirinya sendiri, maka bagaimana mungkin 

seorang da’i akan dapat bergaul dan mempengaruhi orang lain jika ia 

sendiri tidak peduli dengan orang lain. 

11)  Sabar dan tawakal 

Yaitu sikap pasrah dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah 

setelah berusaha secara maksimal. 

b) Sikap  seorang  da’i 

Sikap dan tingkah laku da’i merupakan salah satu faktor penunjang 

keberhasilan dakwah, masyarakat sebagai suatu komunitas social lebih 

cenderung menilai karakter dan tabi’at seseorang dari pola tingkah laku 

keseharian yang dapat ilihat dan didengar. Memang benar ungkapan 

para ulaama bahwa “ lihatlah apa yang dikatakan bukan dan jangan 

melihat siapa ( orang ) yan mengatakan.” Namun, alangkah baiknya jika 

tingkah laku dan sikap da’i juga merupakan cerminan dari 



 

perkataannya.45 Diantara sikap-sikap ideal yang harus dimiliki oleh 

seorang da’i adalah : 

1) Berakhlak mulia 

Dalam kata lain memiliki budi pekerti yang mulia dalam seluruh 

perkataan dan perbuatannya. Rasulullah SAW sendiri diutus tidak 

lain untuk memperbaiki moralitas umat manusia. 

2) Menjadi teladan atau figur, kreatif, inovatif, dan memotivasi secara 

positif. 

3) Disipllin  dan bijaksana  

Menepati seluruh norma agama dan masyarkat dan melakukan 

sesuatu penuh pemikiran dan pertimbangan yang matang 

4)  Wara’ dan berwibawa 

Sikap wara’ adalah menjauhkan perbuatan-perbuatan yang kurang 

berguna dan mengindahkan amal shaleh, sikap ini dapat 

menimbulkan kewibawaan seorang da’i. Sebab kewibawaan 

merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk  percaya 

menerima suatu ajakan. 

5) Berpandangan luas 

Artinya berwawasan luas dan menghindari sikap picik. 

6) Berpengetahuan cukup 
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Dalam arti memiliki pengetahuan yang memadai mengenai segala hal 

yang berhubungan dengan dakwahnya. Untuk menjadikan pesan 

dakwah sampai secara tepat kepada mad’u, seorang da’I  juga harus 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang semua hal yang 

berhubungan dengan mad’u baik bahasa, tradisi, psikologis, budaya, 

dan emosional mad’u. 

b. Kepribadian yang bersifat jasmani 

a) Sehat jasmani 

Segala aktivitas yang dilakukan manusia sebuah barang tentu akan 

optimal bila dikerjakan dalam keadaan sehat, termasuk aktivitas dakwah. 

b) Berpakain necis dan pantas ( estetis dan etis ) 

Berpakain yang dipandang baik menurut agama dan masyarakat.46 

Dalam psikologi dakwah, Achmad Mubarok menambahkan bahwa seorang da’I 

juga harus memiliki beberapa kemampuan, diantaraya : 

1) Kemampuan berkomunukasi 

Dakwah adalah mengkomunikasikan pesan kepada mad’u . komunikasi 

dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau perbuatan, dengan kata-kata atau 

dengan bahasa perbuatan. Komunikasi dapat berhasil manakala pesan 

dakwah itu dipahami oleh mad’u dan pesan dakwah tersebut mudah 

dipahami bila disampaikan sesuai dengan cara berpikir mad’u. 

2) Pemberani 
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Dalam tingkatan tertentu seorang da’I  adalah pemimpin masyarkat. 

Kapasitas kepemimpinan seorang da’I  boleh sekurang-kurangnya hanya 

dalam bidang keagamaan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk 

menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan dalam bidang sosial, ilmu 

pengetahuan, kebudayaan, ekonomi, bahkan mungkin militer. Daya tarik 

kepempinan seseorang antara lain terletak pada keberaniannya. Keberanian 

diperlukan da’I  untuk menyuarakan kebenaran mankala ia dihadapkan pada 

berbagai tantangan.   

4. Kompetensi Da’i 

Kompetensi da’i berarti kemampuan dan kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang 

da’i agar ia mampu bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sebagai 

pembangun dan pengembang masyarakat Islam. Kompetensi ini merupakan kumpulan  

dari: 

1. Kekuatan Intelektual (Wawasan Keilmuan) 

 Dalam pandangan ulama besar dunia, Yusuf Al-Qardhawi, seorang da’i 

perlu melengkapi diri dengan tiga senjata, yaitu senjata iman (silah al-iman), 

akhlak mulia (al-akhlak al-karim), ilmu pengetahuan dan wawasan. Senjata 

iman dan akhlak disebut Qardhawi sebagai bekal sepiritual.Jadi, secara 

umum seorang da’i harus melengkapi diri dengan dua bekal, bekal spiritual 

dan intelektual sekaligus.Menurut Qardhawi ada enam wawasan intelektual 

yang perlu dimiliki seorang da’i.Pertama, wawasan Islam, meliputi al-



 

Qur’an, assunnah, fiqih dan ushul fiqih, teologi, tasawuf , dan nizham Islam. 

Kedua, wawasan sejarah, dari priode klasik, pertengahan dan modern.Ketiga, 

sastra dan bahasa.Keempat, ilmu-ilmu sosial (social science) dan humaniora, 

meliputi sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat, dan etika. Kelima, 

wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, wawasan 

perkembangan-perkembangan dunia kontenpore, meliputi perkembangan 

agama mazhab-mazhab pemikiran, serta perkembangan peradaban Islam 

kontemporer. 

 

2. Kekuatan Moral (AkhlakDa’i) 

Disamping wawasan dan kekuatan intelektual seperti ditekankan Qardhawi di 

atas, Sayyid Quthub menekankan tiga kekuatan lain yang juga penting dan 

wajib dimiliki oleh seorang da’i dan aktivis pergerakan Islam, yaitu kekuatan 

moral (quwwah al-akhlak), dan kekuatan spiritual (quwwah al-‘aqidah wa 

‘al-ibadah), dan kekuatan perjuangan (quwwah al-jihad). Kedua kekuatan 

yang disebut terkhir ini, yakni kekuatan iman dan jihad di identifikasi oleh 

Musthafa masyhur sebagai karakter dan ciri dakwah pergerakan (dakwah 

harakah). 

Dengan merujuk kepada da’i pertama,yaitu Rasululloh Saw, dan da’i generasi 

tabi’in seperti Imam Hasan al-Bashri, pakar ilmu dakwah, Abu Bakar Zakri 

menegaskan bahwa da’i harus melengkapi diri dengan ilmu dan sifat-sifat 

mulia atau akhlak yang terpuji. 



 

 

3. Kekuatan Spiritual. Selain kekuatan intelektual dan moral, da’i memerlukan 

kekuatan lain yang dinamakan kekuatan spiritual (spiritual power). Kekuatan 

sepiritual bersumbaer dari tiga kekuatan pokok, yaitu: iman, ibadah, dan 

taqwa. 

C. Perbedaan Mazhab 

1. Sejarah Masuk Islam ke Indonesia 

 Menurut sebagian ahli sejarah, agama islam masuk ke Indonesia  pada tahun 

17 Hijriah atau 638 Masehi. Catatan ini berbeda dengan penulis-penilis belanda 

yang mengatakan, bahwa agama Islam masuk ke  Indonesia baru sekitar abad ke-13 

Masehi. Mungkin hal ini sengaja dengan tujuan memperkecil peranan agama Islam 

masuk ke Indonesia. 

 Perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, 

yaitu sebelum tahun 571 M, orang-orang Persi dan India sudah banyak berada di 

Indonesia, khususnya di daerah-daerah pantai rute perjalanan dagang antara Persi dan 

India dengan Tiongkok. 

 Pada tahun 17 H. kaum muslimin dibawah pimpinan Khalifah Umar bin 

Khattab menguasai Persia, sesudah mengadakan pertempuran di Qadisiyah dan 

Madain. Orang-orang Persia sesudah itu berbondong-bondong masuk Islam. Hal ini 

berpengaruh kepada orang-orang Persia yang ada di pantai Persia sehingga mereka 



 

menyesuaikan diri mereka dengan situasi yang terjadi di Negeri mereka dan 

berbondong-bondong pula masuk Islam. Dengan demikian masuk pulalah agama 

Islam di Indonesia.47 

 Ada lagi keterangan dari sumber India, pada tahun 1956 Masehi, 

kedutaan besar India di Jakarta mengeluarkan buku yang berjudul “ Islam di India 

dan hubungan-hubungan dengan Indonesia “, karangan Profesor Muhammad Husain 

Naynar, dan dalam buku dikatakan “ India Selatan telah mempunyai hubungan 

dengan Indonesia sejak dahulu. Orang-orang India selatan yang pertama membawa 

kabar tentang agama baru itu telah mengenal cara-cara damai di dalam ajaran agama. 

Orang-orang Arab telah menggunakan cara itu terhadap mereka, mula-mula 

membawa paham Islam ke India Selatan, mereka menggunakan cara  yang sama di 

Indonesia, dan  pada waktu itu India Selatan menganut paham Syafi’i. Sebagai bukti 

Sultan al-Malikus Sahir raja pertama menganut paham Syafi’I di antara raja-raja 

Samudera Pasai. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, paham syafi’I banyak 

berkembang di seluruh pelosok Indonesia yang dibawakan oleh para wali di 

Indonesia yang terkenal dengan “ Wali Songo”, mereka pun di dalam pengajarannya 

berpedoman kepada mazhab Syafi’i. 

 Dari jasa para Wali yang gigih di dalam mengajarkan Islam dengan berbagai 

cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, maka lahirlah ulama-

ulama Jawa yang duduk di Pesantren dan berperan serta dalam perjuangan bangsa 
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dan agama , dengan gayanya yang  khas pesantren ala Syafi’I dengan bukti bahwa, 

hampir seluruh kitab-kitab fiqh yang disajikan sebagai pegangan, adalah kitab fiqh 

yang bermazhab Syafi’i. 

2. Perkembangan mazhab fiqh di Indonesia 

  Awalnya, Islam yang diajarkan oleh Wali Songo adalah bermazhab 

Syafi’I yang diajarkan melaui pesantren-pesantren dengan cara yang sesuai dengan  

cara yang sesuai dengan apa yang mereka anut sebelumnya, sehingga Islam berbaur 

dengan ajaran Hindu dan mistik. Tetapi para wali tidak sempat lagi memperbaiki 

ajaran yang terlanjur mereka berikan padanya. 

  Sedangkan di Arab, tengah gencar-gencarnya diadakan gerakan pembaharuan 

Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang terkenal dengan “ 

gerakan wahabi”. 

Salah seorang ulama Indonesia ada yang tinggal disana dan menjadi muridnya. 

Ia adalah Ahmad Dahlan yang kelak sekembalinya dari sana ke Indonesia 

menerapkan gerakan yang diperoleh darinya, karena hatinya tertarik ingin 

memberantas bentuk-bentuk ritual yang telah berbaur dengan hinduisme. Gerakan ini 

pada akhirnya membentuk paham baru yaitu dengan nama “ Muhammadiyah” yang 

dimaksudkan sebagai orang yang menganut ajaran Muhammad. 

Paham ini semula diajarkan oleh Wahabi yang bermazhab Hambali, akan tetapi 

perkembangan selanjutnya (di Indonesia) mereka menyatakan tidak menganut pada 

salah satu mazhab yang empat, meskipun dalam pelaksanaannya tidak lepas dari 



 

pendapat Imam Mazhab itu. Mereka membentuk msjlis Tarjih untuk mengkaji hokum 

Islam. 

Sedangkan di sisi lain dari kalangan ulama keluaran pesantren selalu jadi 

tumpuan penduduk dalam menghadapi kekejaman kaum penjajah yang bercokol dan 

berurat berakar sampai beberapa keturunan lamanya. Ketika itu belum tumbuh 

pemikir-pemikir Indonesia seperti sekarang ini, sehingga mau tidak mau Ulama 

pesantren bangkit dan bergerak melawan Kolonial Belanda dengan ditandai ada 

pasukan gerilyawan. Setelah bangkit para Ulama Syafi’iyah ini, kemudian 

dibentuklah organisasi dengan nama “Nahdatul Ulama” yang dipelopori oleh Kiai 

Haji Hasyim Asy’ari dari Tebuireng Jawa Timur. 

Gerakan dan organisasi ini, kemudian berkembang menjadi paham baru yaitu 

golongan “ Ahlussunah Waljamaah” yang dinisbatkan dari Hadist Nabi. Golongan 

inilah yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia yang cenderung kepada 

Mazhab Syafi’i.48 

3. Perselisihan Antar Mazhab di Indonesia 

 Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa masalah Mahzab akan tetap menjadi 

masalah dikalangan ummat Islam. Oleh sebab itu ummat Islam diharuskan 

mengetahui permasalahannya agar jangan saling bertengkar, yang diakibatkan karena 

kurang pengetahuan, sehingga menimbulkan perpecahan yang sangat dibenci oleh 

Allah SWT dan Rasul-Nya dan berbahaya bagi perkembangan agama Allah SWT itu. 
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 Sesudah perang dunia pertama meratalah kesadaran dan kebangunan di 

kalangan ummat Islam Indonesia. Tetapi sayang hal ini diiringi oleh cakar-cakaran 

antara patai-partai politik yang ada saat itu. Tidak terkecuali  partai-partai politik 

yang berdasarkan Islam dan memeperjuangkan tegaknya agama Islam di Indonesia. 

Namun pertentangan dan perselisihan itu tidak sampai kepada hal-hal pokok  dari 

pada agama seperti, Rukun Iman, Rukun Islam, dan tidak mengenai hal-hal besar 

seperti Khilafah dan Imamah sebagaimana yang terjadi di Negara-Negara Islam yang 

lain. Perselisihan ummat Islam Indonesia mengenai hal-hal yang sederhana   sekali, 

yaitu hanya mengenai soal-soal furu’ saja dalamn ilmu fiqh (hokum agama atau 

syariat) yang amat terbatas sekali karena tidak keluar dari Aqwal (perkataan-

perkataan) dari mazhab yang ada. 

 Perselisihan dan pertengkaran itu hanya terjadi dalam kalangan yang amat 

terbatas pula, yaitu hanya di kalangan ulama-ulama, yang membaca kitab-kitab fiqh 

tertentu mereka tidak berkesempatan membaca dan menelaah  kitab-kitab fiqh 

lainnya, karena kalau mereka melihat atau mendengar seseorang memberikan fatwa 

atau pendapat lain dari apa yang mereka telah baca itu, lalu mereka bantah dan 

mereka tentang.49  
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4. Hikmah dan pengaruh perbedaan mazhab 

 Banyaknya pendapat dalam masalah yang berkaitan dengan pesan-pesan 

agama ini, telah melahirkan beraneka ragam mazhab dan kelompok yang semuanya 

mengacu kepada teks- teks Al-Quran dan hadits. Maka, dalam menyikapi berbagai 

pandangan dan pemikiran ini, baik itu yang berhubungan dengan akidah, hokum, 

maupun suluk, umat Islam dituntut untuk memperhatikan dua hal. Pertama, toleran 

ketika berbeda. Kedua, tidak saling mengkafirkan dan menyesatkan.  

Perbedaan adalah keniscayaan yang tidak  bisa dihindari, atau merupakan 

sunnatullah di muka bumi ini.  Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana telah dikutip oleh 

Al-Hamid Jakfar Al-Qadri, “ iktilaf atau perbedaan adalah hal yang mesti terjadi 

dikalangan manusia. Hal ini disebabkan perbedaan mereka dalam keinginan, 

pemahaman, dan kekuatan pemahaman mereka. Namun, yang tercela dari perbedaan 

ini adalah saling bermusuhan dan pertikaian dikalangan mereka”50 

 Dari sekian banyak pesan-pesan agama yang sangat agung, ada pesan-pesan yang 

harus diyakini,diikuti,dan diterima. Sebab pesan-pesan itu sangat jelas dan gambling 

baik dalam konteks kebenarannya atau dalam konteks pemahaman, pesan-pesan 

seperti ini disebut salil qath’i. Tidak ada siapapun baik dri kalangan sahabat, 

tabi’in,para mujathid, cendikiawan Muslim dan para pakar, apalagi orang awam yang 

boleh mengotak-atik dalil ini. 
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  Selebihnya dari itu, sebagai bentuk kasih saying Allah kepada hamba-hamban-

Nya, dan ekspresi dari keberadaan akal yang Allah ciptakan pada setiap manusia, ada 

banyak pesan-pesan agama yang tidak bersifat qath’i tetapi  zhanni, baik yang 

berkaitan dengan keyakinan, hukum ataupun suluk. 

 Semua kelompok dan mazhab tumbuh berkembang dari masa ke masa, para 

ulama dan tokoh agama Islam menyambutnya dengan cerdas dan dewasa. Dialog, 

komunikasi dan kerja sama bahkan perdebatan sengit senantiasa terjadi dikalangan 

mereka. Perbedaan pandangan dan pemikiran tida menghalangi mereka didalam 

menjaga persaudaraan, saling memberi dan mengambil serta jalin kasih sayang yang 

diperintahkan oleh Allah Swt. 

 Mempertahankan keyakinan, pendapat dan pandangan adalah hak setiap 

manusia, namun bukan berarti harus ada permusuhan, pertikaian, dan perpecahan. 

Yang kita bangun adalah persatuan yang diajarkan oleh Allah Swt, persatuan yang 

dilakukan oleh Rasulullah saw, dan para sahabat serta ahlul bait beliau, bukan 

persatuan yang berakar pada pluralisme liar yang mengorbankan keyakinan dan 

akidah secara bebas, sehingga menghilangkan pijakan yang kokoh. 

5. Membangun kerukunan umat muslim berbeda mazhab 

Dalam perkembangannya, agama Islam diterima oleh masyarakat yang berbeda 

suku, bangsa dan budaya. Perbedaan penngetahuan dan pemahaman masing-masing 

suku dan bangsa, mendorong munculnya beberapa aliran dalam agama. Dalam bidang 



 

fiqh terdapat empat mazhab yang sangat popular yaitu,: mazhab 

Hanafi,Maliki,Syafi’I, dan Hambali. Keempat mazhab tersebut mempunyai banyak 

pengikutnya, termasuk bangsa Indonesia.51 Dalam Islam terdapat banyak aliran, 

seperti yang akan penulis  bahas adalah aliran Nahdlotul Ulama’  dan 

Muhammadiyah. 

Perbedaan paham tersebut adalah merupakan dinamika umat Islam, sehingga 

Islam benar-benar menjadi rahmatan lil ‘alamin. Perbedaan paham bukan menjadi 

penyebab permusuhan dan perpecahan umat. Allah SWT berfirman : 

                        

Artinya : “Sesunnguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama 

yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah Aku.” (Q.S. Al-Anbiya’ 

{21}:92)52 

Dengan demikian persatuan dan kerukunan merupakan gabungan dari berbagai 

macam unsur yang berbeda yang diikat menjadi satu ikatan yang menyatu, lebih 

mengutamakan aspek kesamaan dan dibandingkan perbedaan. Dengan kata lain 

berbicara persatuan dan kerukunan berarti lebih banyak berbicara kesamaan dan 

mengesampingkan perbedaan.  Karena, pada umumnya manusia cenderung dikuasai 

oleh hawa nafsu untuk merasa menang dan  benar sendiri dalam berbagai hal. Supaya 
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persatuan dan kerukunan dapat tegak dan kokoh diperlukan empat tiang penyangga 

yaitu hal-hal berikut:  

a. Ta’aruf, yaitu saling kenal mengenal yang tidak hanya bersifat fisik atau 

biadata ringkas belaka, tetapi lebih jauh lagi menyangkut latar belakang 

pendidikan,budaya,keagamaan,pemikiran,ide-ide,cita-cita,serta 

problema hidup yang dialami. 

b. Tafahum,yaitu saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan 

dan  kelemahan masing-masing, sehingga segala macam bentuk 

kesalahpahaman dapat dihindari. 

c. Ta’awun, yaitu tolong menolong dimana yang kuat menolong yang 

lemah dan yang memiliki kelebihan menolong orang yang kekurangan. 

d. Takaful, yaitu saling memberikan jaminan, sehingga menimbulkan rasa 

aman, tidak ada rasa kekhawatiran dan kecemasan menghadapi hidu 

ini, karena ada jaminan dari semua saudara untuk memberikan 

pertolongan yang diperlukan dalam menjalani hidup.53 

Persatuan dan kerukunan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, 

sebab terciptanya persatuan dan kerukunan dalam suatu Negara akan menjadikan 

rakyat nyaman dan tenteram dalam bekerja, menuntut ilmu, melaksankan ajaran 

agama, melaksanakan pembangunan dan lain sebagainya. 

Agama Islam mengajarkan pada umatnya untuk membina persatuan dan 

kerukunan, seperti firman Allah SWT : 
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Artinya : “Hai manusia, sesungguhya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

maha mengetahui lagi maha mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat{49}:13)54 

 

Ayat tersebut menegaskan bahwa manfaat diciptakan manusia dengan berbeda-

beda suku,bangsa adalah supaya saling mengenal dan memberi manfaat satu dengan 

yang lainnya. Pada ayat lain Allah SWT melarang hamba-Nya saling mengolok-olok 

kaum satu dengan yang lainnya. 

                                 

                                 

                             

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari 
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mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, 

boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.(Q.S. Al-Hujurat {49}:11)55 

Cara membiasakan persatuan dan kerukunan beragama adalah dengan 

memahami dan menyadari bahwa persatuan dan kerukunan dapat: 

a. Melahirkan kekuatan 

b. Menciptakan kebersamaan 

c. Melahirkan persaudaraan 

d. Menciptakan kehidupan damai dan tenang 

e. Melahirkan sikap saling menghargai dan toleran 

f. Mencegah berbagai konflik56 

Untuk mewujudkan ukhuwah islamiyyah, para pemimpin Islam, para 

ulama,tokoh masyarakat, dan para cendikiawan hendaknya mempunyai kesamaan visi 

dalam tiga hal yaitu, wawasan keagamaan, wawasan kemasyarakatan, dan wawasan 

universal. 

 

 

 

 

                                                             
55 Ibid, h.516 
56 Muslim Ibrahim,pengantar fiqh Muqaran,(Jakarta:Erlangga,1991),h.21 



 

BAB III 

GAMBARAN UMUM DUSUN PASAR LAMA LABUHAN MARINGGAI 

LAMPUNG TIMUR 

A. Profil Dusun Pasar Lama Labuhan Mainggai Lampung Timur 

Pada sekitar tahun 1898 seorang juragan perahu asal Banten yang bernama 

Dulsiman bersama seorang anak buahnya membuat hutan di Daerah Munjuk ( nama 

Munjuk berarti naik keatas) mencari rotan untuk dibawa ke Pulau Jawa dengan 

menggunakan perahu layar. Pekerjaan ini terus menerus dilakukan dan bahkan 

mereka sudah mulai membuat gubuk-gubuk tempat singgah dan beristirahat. 

Sedangkan di Tepian Pantai Kuala pada masa itu berdatangan pedagang dari 

Daerah lain seperti Palembang, Banten, Bugis dan Lampung, yaitu pedagang 

Lampung Terbanggi Besar. Bahkan diantara mereka ada yang mendirikan gubuk  

untuk menampung barang dagangan mereka dan pada masa itu sistem jual beli masih 

menganut sistem Barter yaitu sistem jual beli tukar menukar barang dagangan. 

Perahu-perahu layar mereka tidak dapat masuk aliran sungai kuala yang pada 

masa itu bernama Sungai Muhampari, dinamakan Sungai Muhampari dikarenakan 

sepanjang aliran sungai itu banyak terhampar ikan Pari. 

Adapaun pada masa itu kampong yang sudah ada adalah kampong Maringgai, 

yang penduduknya sudah bermukim dan menetap di kampong itu. Karena seringnya 

bertemu para pedagang dari berbagai Daerah tersebut yang bersama-sama berlabuh di 



 

suatu tempat, maka mereka sepakat untuk member nama tempat tersebut Kampung 

Labuhan Maringgai . 

Sampai kini Desa Labuhan Maringgai penduduknya terdiri berbagai suku 

yang sebagian besar adalah keturunan dari para pedagang  yang dulunya berdagang 

dengan mengguakan perahu layar dan selanjutnya berdatangan warga Transmigrasi 

dari Pulau Jawa dan membuka lahan pertanian, perkebunan dan persawahan.57 

Berdasarkan  keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2007  tentang Struktur 

Oganisasi Data Tata Kerja Pemerintahan  Desa Labuhan Maringgai dan memakai 

Pola Minimal yang terdiri dari : 

1. Kepala Desa 

2. Sekretaris Desa 

3. Enam Kepala Urusan 

4. Tiga Belas Kepala Dusun 

Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan 

terbentuk susunan Orrganisasi Desa Labuhan Maringgai Lampung Timur dengan 

Perangkat Keluahan sebagai berikut : 

 Kepala Desa    : Drs. Guna Wijaya 

 Seketaris Desa   : Leo Saputra 

 Kaur. Peemerintahan   : Lina Maria 
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 Kaur. Pembangunan  : M. Thahir 

 Kaur. Kemasyarakatan : Ibnu Husen 

 Kaur. Keuangan   : Erli Yanti 

 Kaur. Umum   : Novita Sari 

 Kaur Perencanaan  : Rolip Bunyamin 

 Kepala Dusun I  : M. Nasrudin Mukarom 

 Kepala Dusun II  : Zul Yadi 

 Kepala Dusun III  : Asfya Abdurahman HF 

 Kepala Dusun IV  : Johani 

 Kepala Dusun V  : Safrudin 

 Kepala Dusun VI  : Muksin Solehudin 

 Kepala Dusun VII  : Nangcik, S.Pd 

 Kepala Dusun VIII  : Asrori 

 Kepala Dusun IX  : Mansur 

 Kepala Dusun X  : Trabinsyah 

 Kepala Dusun XI  : Dedi Pardiman 



 

 Kepala Dusun XII  : Wahjudin 

 Kepala Dusun XIII  : Ruslan Rizal 

Demikian sejarah singkat (Profil) Desa Labuhan Maringgai Lampung Timur, 

tentunya masih banyak perlu dilengkapi dan disempurnakan sehingga baku dan 

menjadi sumber sejarah masa mendatang.58  

B. Kondisi Geografi Desa Labuhan Maringgai Lampung Timr 

Desa Labuhan Mainggai mempunyai luas wilayah 3.040 Ha, yang terdiri dari  

tanah lahan pemukiman, tanah lahan pertanian, tanah lahan pertambakan dan 

tanah fasilitas umum. Adapun batas-batas Desa sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  : berbatasan dengan Desa Sriminosari 

b. Sebelah Timur :  berbatasan dengan  Desa Muara Gading Mas 

c. Sebelah Barat :  berbatasan dengan Desa Tulung Pasik 

d. Sebelah Selatan  : berbatasan dengan Desa Maringgai 

C. Kondisi Demografi Desa Labuhan Maringgai Lampung Timur 

Jumlah penduduk Desa Labuhan Maringgai Lampung Timur adalah 3.160 KK 

atau 10.564  Jiwa, dari jumlah tersebut penduduk laki-laki  5.329 Jiwa dan penduduk 

perempuan 5.235 Jiwa.  Jumlah penduduk menurut kepercayaan terhadap Tuhan 

YME adalah sebagai berikut :  

Tabel 1 
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Rincian penduduk Desa Labuhan Maringgai Lampung Timur Tahun 2017 

menurut Agama yang dianaut59 

NO Agama Jumlah 

1. Islam 5.731 orang 

2. Kristen 121 orang 

3. Katolik 16 orang 

4. Hindu 196 orang 

5. Budha - 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 90%  warga Desa Labuhan 

Maringgai Bergama Islam. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islami sangat melekat 

pada warga desa Labuhan Maringgai Lampung timur. 

Keadaan penduduk Desa Labuhan Maringgai Lampung Timur dapat dilihat  

dari tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2 

Rincian penduduk Desa Labuhan Mainggai Lampung Timur Tahun 2017 

menurut Tingkat Pendidikan 60 

No  Tingkat Pendidikan  jumlah Keterangan  

1 Usia 3-6 belum sekolah  176 orang   

2 Usia 3-6 tahun sedang sekolah 247 orang  

3 Usia 7-45 th tidak pernah sekolah 245 orang  

4 Penah sekolah SD tapi tidak tamat 565 orang  

5 Tamat SD / sederajat  1448 orang  

6 SLTP/ sederajat 1101 orang  

7 SLTA/ sederajat  554 orang  

8 D-1 -  

9 D-2 -  

10 D-3 10 orang  

11 S-1 78 orang  

12 S-2 3 orang  

  13 S-3 -  
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa 

Labuhan Maringgai Lampung Timur adalah melek huruf. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa masyarakat Desa Labuhan Maringgai Lampung Timur dalam pendidikan 

sudah tergolong maju, kondisi ini pada akhirnya akan dengan mudahnya menerima 

perubahan sosial, ekonomi yang masuk. 

Tabel 3 

Rincian Penduduk Desa Labuhan Maringgai Lampung Timur Tahun 2017 

menurut Tingkat Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Keterangan 

1 Petani  825 orang  

2 Buruh  2.256 orang  

3 Pegawai Negeri  24 orang  

4 Pengrajin  114 orang  

5 Pedagang  412 orang  

6 Peternakan  62 orang  

7 nelayan  165 orang  

8 Montir  10 orang  

9 Dokter  -  

10 Bidan / perawat  7 orang  

11 TNI/POLRI 1 orang  



 

Dari keterangan tabel diatas diketahui bahwa mata pencaharian warga Desa 

Labuhan Maringgai Lampung Timur sangat beraneka ragam, ada yang bekerja 

sebagai Buruh, Petani, Pedagang sampai Pegawai Negeri Sipil. 

D. Kondisi Sosial Keagamaan  dan Upaya Komunikasi Persuasif Da’i pada 

Masyarakat  yang berbeda Mazhab di Dusun Pasar Lama Labuhan 

Maringgai Lampung Timur 

Manusia mempunyai kebutuhan spiritual dan material. Usaha kegiatan 

masyarakat Dusun Pasar Lama Labuhan Maringgai Lampung Timur dalam bidang 

sosial keagamaan merupakan hal yang sangat penting , karena dengan adanya 

lembaga keagamaan maka umat akan mempunyai tanggung jawab terhadap lembaga 

tersebut.  

Berkaitan dengan masalah sosial keagamaan, masyarakat Dusun Pasar Lama 

terbilang cukup aktif dalam kegiatan majelis ta’lim. Hal ini terbukti dengan adanya 

pengajian mingguan ibu-ibu yang dilaksanakan setiap hari selasa ba’da Dzuhur 

dengan kegiatan mengaji Al-Quran bersama, dan yasinan malam jumat dengan 

jamaah yang cukup banyak baik masyarakat yang melaksanakan  sholat di masjid 

Dusun Pasar Lama maupun di Dusun lain. Walaupun mereka mengakui adanya 

perbedaan mazhab, namun dalam hal kegiatan sosial keagamaan masyarakat Dusun 

Pasar Lama mampu bekerja sama dengan baik, saling toleran serta menjunjung tinggi 

tenggang rasa. Seperti halnya kegiatan tahlilan (3,7,40,100,dan 1000 hari ) yang biasa 

dilaksanakan oleh masyarakat yang bermazhab Syafi’i atau yang biasa mereka sebut 

Nahdhotul Ulama, jika mereka mengundang masyarakat selain mereka maka 



 

masyarkat lainpun akan tetap datang sebagai bukti tenggang rasa. Hanya saja ada 

sebagian masyarakat yang akan hadir hanya sampai hari ketiga saja. Namun yang 

sangat disayangkan dalam kegiatan sosial keagamaan di Dusun Pasar Lama tidak 

melibatkan remaja-remaja di Dusun ini, hal ini terlihat karena tidak adanya RISMA 

ataupun kegiatan remaja-remaja Islam di Dusun ini. Masyarakat menjelaskan, hal ini 

terjadi karena pada saat itu adanya kesenjangan usia yang sangat jauh antara Risma 

senior dan calon penerusnya. Sehingga terjadi lah kevacuman atau terhentinya 

RISMA sampai saat ini.61 

Adapun upaya komunikasi persuasif  yang dilakukan oleh Da’i pada 

masyarakat yang berbeda Mazhab di Dusun Pasar Lama Labuhan Maringgai 

Lampung Timur, yang penulis jelaskan melalui hasil observasi ( pengamatan ) 

langsung dilapangan. Yakni pada tanggal 06 februari 2017 adalah sebagai berikut : 

Da’i terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui 

kegiatan rutin pengajian malam jumat dan pengajian jamaah masjid setiap ba’da 

Isya’, melalui kegiatan ini lah Da’i merasa memiliki kesempatan dan waktu yang 

tepat untuk berkomunikasi dengan baik bersama masyarakat. Setelah kedekatan dan 

komunikasi antara Da’i dan masyarakat terasa sangat baik, maka Da’i mulai 

menanyakan alasan masyarakat enggan untuk melaksanakan Ibadah Sholat di Masjid 

Dusun Pasar lama, setelah dapat mengetahui dan memahami berbagai macam alasan 

yang diberikan masyarakat maka Da’i mulai memberikan pengertian- pengertian 

secara bertahap dan rutin di setiap pertemuan. Sehingga pada akhirnya Da’i 
                                                             

61Data ObservasiI, Tanggal 30 Januari 2017  



 

mengetahui sebuah perbedaan yang terjadi hanya pada masalah kenyamanan 

masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Namun jika sebagian dari mereka di tanya 

tentang perbedaan tersebut, merekapun  tidak memiliki alasan yang cukup baik. Hal 

ini terjadi karena sebagian dari mereka hanya ikut-ikutan. 

Da’i pun sudah melakukan berbagai cara untuk menjadikan perbedaan itu 

menjadi indah, seperti sering memberikan tausiyah tentang perbedaan pendapat 

didalam kegiatan sosial keagamaan, mendekati beberapa orang yang cukup 

berpengaruh dalam masyarakat dan membicarakannya secara baik-baik, bahkan 

Da’ipun membuat majelis ta’lim khusus untuk mempelajari dan mengkaji sebuah 

perbedaan mazhab yang seungguhnya. Akan tetapi hal tersebut belum cukup efektif 

untuk membuat masyarakat mau melaksanakan ibadah di Masjid Dusun Pasar Lama 

Labuhan Maringgai. Namun hal ini tidak begitu dipermasalahkan, selagi itu semua 

tidak menyebabkan konflik yang cukup berat. 

Menurut Syahrudin warga RT II, mengapa dia melaksanakan sholat di Dusun 

lain “ karena sudah dari kecil sholat di Dusun lain dan memang nyaman sholat disana, 

selain warga nya satu suku yang sama, para Da’i ataupun Imam di Masjid sana dapat 

dipercaya tentang Ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Karena memang lulusan 

pondok pesantren”62 

Hal serupa juga diungkapkan oleh warga RT III Ismail, Sarwanto, Sanim, Abda 

Tiral, dan Sarwanto. Menurutnya : “ Da’i di Masjid Dusun Pasar Lama ini masih 
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mentah yang matangpun matang karena karbitan. Ilmu dan kemampuan mereka itu 

masih tahap belajar, baca, pelajari lalu naik mimbar. Dan materi yang dibahas oleh 

Da’ipun tidak runtun dan tidak konsisten pada tema, serta terlalu bertele-tele.”63 

Sedangkan menurut Eko Aji Saputra dan Angga Saputra warga RT I, “ 

sebenarnya permasalahan perbedaan itu hanyalah alasan klasik, jika kita menjadikan 

Sholat itu sebuah kebutuhan maka bagaimanapun kondisi Masjid itu kita akan terus 

menegakkan sholat. Mengapa harus berjalan jauh demi pahala yang banyak tetapi 

melewati masjid kita sendiri. Belum tentu orang yang mengatakan enggan sholat di 

Masjid ini karena sebuah perbedaan  dia menegakkan sholat di Rumah atau Masjid 

Lain. Kitaa belum tau itu, lebih baik meramaikan masjid kita sendiri.”64 

    Menurut Da’i Sukmana Adras,  “ permasalahan yang terjadi selama ini jika 

dibilang karena perbedaan mazhab itu belum pantas. Karena masyarakat ini pada 

hakikatnya tidak mengerti sekali tentang Mazhab. Ini semua terjadi karena beberapa 

orang yang bisa dibilang cukup berpengaruh dalam masyarakat melakukan sebuah 

provokasi. Dan dimana masyarakat kita ini jika dalam ilmu Agama belum cukup 

paham sehingga mudah saja dipengauhi. Akan tetapi ini semua tidak menjadi sebuah 

penghalang dalam kehidupan sosial. Karena kita semua memiliki hak dan kebebasan 

dalam berpikir dan berpendapat. Selagi itu semua tidak menyebabkan konflik itu sah-

sah saja. Karena kita juga tidak dapat memaksakan mereka untuk sama dengan kita. 

Tetapi untuk saat ini sudah banyak masyarakat yang mau membuka hati dan pikiran 
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sehingga melupakan sebuah perbedaan dan mau kembali melaksanakan Sholat di 

Masjid Dusun Pasar Lama.” 

Pendapat diatas diperkuat oleh beberapa sampel lainnya yang dahulunya 

enggan sholat di Masjid Dusun Pasar Lama kini kembali mau sholat di Masjid ini, “  

NU ataupun Muhammadiyah itu sebenarnya sama saja. Asalkan tujuan kita kepada 

Allah SWT. Sholat bagaimanapun akan ternilai sama. Kalau imam pakai qunut kita 

ikut pakai qunut, jika tidak ya tidak. Tidak perlu di permalahkan lagi.” 

Selain itu, penulis juga dapat menjelakan dalam hal perbedaan Mazhab itu 

bukanlah sebuah permasalahan yang serius dan tidak harus dibesar-besarkan.  Karena 

jika selalu dibesar-besarkan itu akan menimbulkan perpecahan sesama muslim. 

Alangkah lebih baik sebuah perbedaan itu kita jadikan jembatan sebuah penghubung 

untuk menjadikan Islam itu Rahmatanlil Alamin. 

Melihat fenomena diatas  dapat diketahui bahwa, sesungguhnya perbedaan 

mazhab di Dusun Pasar Lama sudah tidak di permasalahkan hanya saja etika dalam 

beribadah yang masih dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat. Itu yang 

menyebakan terlihat adanya konflik serius antara masyarakat yang berbeda mazhab.  

E. Interakasi Da’i dan Masyarakat Dalam Proses Dakwah di Dusun Pasar 

Lama 

Masalah adanya mazhab-mazhab dalam Islam secara khusus, serta berbagai 

pemikiran dan aliran secara umum, tidak lain sebagai salah satu bentuk sunnatullah 

dalam hidup ini. Yang menjadi problem bukan adanya mazhab dan kelompok-



 

kelompok ini, namun bagaimana cara bersikap dan membangun komunikasi antara 

satu dan lainnya. 

Disini kita memahami bahwa terjadinya kesalahan terletak pada pemahaman 

cara bersikap dan cara membangun komunikasi, hawa nafsu dikedepankan dan 

fanatisme yang melampaui batas. Disinilah terjadinya permulaan yang besar dari pada 

malapetaka yang luar biasa. 

Dalam interaksi antara Da’i dan Mad’u , Da’i dapat menyampaikan pesan-

pesan dakwah (materi dawah ) melalui alat atau sarana komunikasi yang ada. 

Komunikasi dalam proses dakwah tidak hanya ditujukan untuk memberikan 

pengrtian, mempengaruhi sikap, membina hubungan sosial yang baik, tapi tujuan 

terpenting dalam komunikasi adalah mendorong Mad’u untuk bertindak 

melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan terlebih dahulu memberikan pengertian, 

mmpengaruhi sikap, dan membina hubungan baik. 65 

Mengenai proses komunikasi (penyampaian dan penerimaan) pesan dakwah 

dapat dijelaskan melalui tahapan tahapan, yaitu : 

a. Penerimaan stimulus informasi 

b. Pengolahan informasi 

c. Penyimpanan informasi 

d. Menghasilkan kembali suatu informasi 

Dalam kegiatan dakwah selalu terjadi proses interaksi, yaitu hubungn antara 

Da’i dan mad’u. Interaksi dalam proses dakwah ini ditujukan untuk mmepengaruhi 
                                                             

65 Faizah, Lalu Muchsin Effendi, Psikologi Dakwah(Jakarta:Kharisma Putra Utama,2006),h.136 



 

mad’u yang akan membawa perubahan sikap sesuai dengan tujuan dakwah yaitu 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Dasar-dasar interaksi sosial seperti yang telah dijelaskan diatas telah diterapkan 

oleh Da’i dalam proses dakwahnya. Dimana Da’i benar-benar mengerti kondisi 

sasaran dakwah dari segi umur, geografis, pendidikan, dan lain-lain agar tujuan 

dakwah dapat tercapai. 

F. Tujuan  Komunikasi  Persuasif  Da’i  pada  Masyarakat  Yang Berbeda 

Mazhab di Dusun Pasar Lama Labuhan Maringgai Lampung Timur 

 

Tujuan Dakwah adalah suatu faktor yang menjadi pedoman arah proses yang 

dikendalikan secara sistematis dan konsisten. Komunikasi persuasif  Da’i pada 

masyarakat yang berbeda mazhab di Dusun Pasar lama yang dimaksud disini adalah 

gambaran umum keadaan  masyarakat yang berbeda mazhab setelah Da’i melakukan 

dakwah persuasif , artinya hasil dari dakwah persusaif yang dilakukan Da’i kepada 

masyarakat tidak sepenuhnya sesuai tujuan, Masing-masing masyarakat menunjukkan 

hasil yang berbeda-beda. Tujuan yang diharapakan Da’i adalah terciptanya kerukunan 

masyarakat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat, serta 

meningkatkan kesadaran beribadah masyarakat. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan bahwa secara umum dapat 

diketahui hasil komunikasi persuasif yang dilakukan Da’i kepada masyarakat yang 

berbeda mazhab dapat dikatakan cukup efektif dan berhasil menyadarkan kembali 

kepada masyarakat bahwa perbedaan bukan alasan untuk tidak dapat bersama.  



 

Hal itu terihat dari perubahan sikap masyarakat yang tidak lagi 

mempermasalahakan hal-hal yang sudah umum dalam pebedaan Mazhab.  Seperti 

halnya perbedaan Do’a dalam sholat, dzikir, ataupun tahlil. Dalam artian, komunikasi 

persuasif yang dilakukan oleh Da’i meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan 

masyarakat untuk dapat kembali menelaah sesuatu hal yang sejak dulu di jadikan 

masalah yang menuju pada konflik.  

 Perubahan lain yang terlihat adalah bertambahnya jumlah jamaah masjid 

walaupun berbeda Mazhab, hal ini membuktikan bahwa melalui komunikasi persuasif 

yang dilakukan oleh Da’i  meningkatkan kesadaran beribadah masyarakat di Dusun 

Pasar Lama. Walaupun tidak semua masyarakat menunjukkan perubahan yang baik 

namun peulis dapat menyimpulkan bahwa komunikasi persuasif merupakan salah 

satu komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi masyarakat dan dapat merubah 

masyarakat menjadi lebih baik. 

Data lapangan juga mengungkapkan komunikasi persuasif yang dilakukan 

oleh Da’i tidak mencapai tujuan secara sempurna, hal itu dikarenakan monotonnya 

komunikasi yang dilakukan Da’i sehingga membuat sebagian masyarakat merasa 

bosan dan meragukan kemampuan Da’i.  karena tercapainya tujuan dakwah 

dimungkinkan oleh berbagai hal : 

a. Kemungkinan pertama karena pesan dakwah yang disampaikan oleh 

da’i memang relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang merupakan 

satu keniscayaan yang tak mungkin ditolak, sehingga mereka 

menerima pesan dakwah itu dengan antusias. 



 

b. Kemungkinan kedua karena faktor pesona Da’i, yakni Da’i tersebut 

memiliki daya tarik personal yang menyebabkan masyarakat mudah 

menerima pesan dakwahnya, meski kualitas dakwahnya boleh jadi 

sederhana saja. 

c. Kemungkinan ketiga karena kondisi psikologi masyarakat yang 

sedang haus siraman rohani, dan mereka terlanjur memiliki persepsi 

positif kepada setiap Da’i, sehingga pessan dakwah yang sebenarnya 

kurang jelas ditafsirkan sendiri oleh masyarakat dengan penafsiran 

yang jelas. 

d. Kemungkinan keempat, adalah karena kemasan yang menarik. 

Masyarakat yang semula acuh tak acuh terhadap agama dan juga 

terhadap Da’i setelah melihat paket dakwah yang diberi kemasan lain 

(misalnya kesenian,stimulasi, atau dalam program-program 

pengembangan masyarakat) maka paket dakwah itu berhasil menjadi 

stimuli yang menggelitik persepsi masyarakat, dan akhirnya 

merekapun merespon secara positif. 

Melihat ciri-ciri diatas sangat jelas bahwa tujuan dakwah akan tercapai dengan 

sempurna jika Da’i memiliki kompetensi yang menunjang. Dari hasil lapangan yang 

penulis dapatkan tujuan dari komunikasi persuasif Da’i pada masyarakat yang 

berbeda mazhab ini hanya mampu mempengaruhi dan merubah sebagian masyarakat, 

hal ini disebabkan tidak fokusnya pembahasan yang disampaikan oleh Da’i atau 



 

materi yang disampaikan selalu saja melebar kearah lain sehingga membuat sebagian 

masyarakat sulit menerima maksud dari apa yang disampaikan Da’i. 

Dengan demikian, tujuan dari komunikasi persuasif yang dilakukan Da’i pada 

masyarakat yang berbeda mazhab ini tidak sepenuhnya tercapai, namun itu tidak 

menjadi alasan yang cukup berarti bagi Da’i karena memang setiap masyarakat 

memiliki pemahaman dan keyakinan sendiri dalam beribadah. Namun dalam segi 

kerukunan dan toleransi antar masyarakat yang berbeda mazhab ini terjalin dengan 

sangat baik. 

  



 

BAB IV 

KOMUNIKASI DAKWAH PERSUASIF PADA MASYARAKAT YANG 

BERBEDA MAZHAB DI DUSUN PASAR LAMA LABUHAN MARINGGAI 

LAMPUNG TIMUR 

 

A. Model dan Teknik Komunikasi Persuasif Da’i  pada masyarakat yang 

berbeda mazhab di Dusun Pasar Lama  Labuhan Maringgi Lampung 

Timur 

 

Ronald L. Applebaum dan Karl W.E Anatol dalam bukunya Strategies for 

Persuasive Communication membuat model komunikasi persuasif, dengan asumsi 

bahwa tidak ada model yang ideal ataupun lengkap. Model pada dasarnya adalah 

merefleksikan kepentingan tertentu dan asumsi-asumsi kita. Jadi dengan membuat 

model, kita dapat mengilutrasikan bentuk dn unsur-unsur persuasi sehingga kita dapat 

melihat lebih jelas bagaimana operasi yang terjadi dalam kejadian atau peristiwa 

persuasi.  

Secara internal, model komunikasi persuasif terdiri dari empat unsure utama, 

yakni sumber, penerima,pesan,dan saluran. Sedangkan lingkungan eksternal proses 

persuasif terjadi dalam lingkungan khusus, seperti kampanye periklanan, kampanye 

politik , sidang pengadilan, di dalam kelas, di rumah, dan lain-lain. 

Model berfungsi untuk meyederhanakan realitas sosial dan alam yang 

kompleks. Selain itu, berfungsi sebagai alat pelajaran dan pengingat yang efektif 

membentuk hubungan yang baru, membantu menelaah berbagai persoalan yang kita 

hadapi, menemukan sesuatu dengan cara-cara yang baru, alat berpikir dalam 



 

penelitan, menolong  dalam mengantisipasi berbagai kesulitan, dan masalah 

pekerjaan, serta berbagai urusan yang kita hadapi. 

Dalam kondisi ini model komunikasi yang terjadi dilapangan adalah model 

pengaruh timbal balik (Reciprocal Influence Model), dimana masyarakat tidak hanya 

pasif atau hanya sebagai penerima, tetapi masyarakat berusaha untuk melakukan 

persuasi kembali dan menentukan kehendak yang diinginkan. 

 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Persuasif Da’i pada 

Mad’u yang Berbeda Mazhab di Dusun Pasar Lama 

Dalam komunikasi persuasif , ketika Da’i mentransmisikan pesan-pesan 

persuasinya, ia sebenarnya sedang memberikan rangsangan (stimulus) tertentu kepada 

masyarakat. Saat masyarakat menerima, ia sebenarnya sedang melakukan persepsi 

atau pengamatan kepada pesan yang diterimanya. Komunikasi persuasif bertujuan 

untuk membentuk, memperkuat, dan mengubah sikap, pendapat, dan perilaku 

masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, tentu ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang akan dihadapi. 

Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam komunikasi 

persuasif Da’i pada masyarakat yang berbeda Mazhab di Dusun Pasar Lama adalah : 

1. Faktor pendukung  dalam melaksanakan komunikasi persuasif Da’i 

pada masyarakat yang berbeda Mazhab adalah : 

a. Adanya kepercayaan dan keterbukaan komunikan kepada 

komunikator  



 

 Mayoritas masyarakat mau membuka hati dan menambah wawasan 

tentang ilmu agama, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

masyarakat Dusun Pasar lama  sangat membuka hati untuk bertoleransi 

dan menerima apa yang disampaikan oleh Da’i. Apabila terdapat 

perbedaan dalam beribadah tidak menjadi sebuah permasalahan. 

b. Adanya umpan balik yang diberikan komunikan kepada 

komunikator. 

     

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan komunikasi persuasif Da’i 

pada masyarakat yang berbeda mazhab adalah : 

Waktu  untuk berkomunikasi yang tepat, menurut data yang 

penulis peroleh bahwa mayoritas masyarakat Dusun Pasar Lama 

mencari nafkah dengan berdagang dan berkecimpung di laut. Sehinga 

masyarakat tidak memiliki waktu yang pasti untuk pulang kerumah 

ataupun melaksanakan sholat berjamaah di Masjid. Hal ini yang 

menyulitkan Da’i untuk berkomunikasi secara intensif. 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Bertitik tolak dari pokok pembahasan yang diangkat oleh penulis Komunikasi 

Persuasif  Da’i Pada Masyarakat yang Berbeda  Mazhab di Dusun Pasar Lama 

Labuhan Maringgai Lampung Timur. Maka penulis memberikan beberapa 

kesimpulan sebagai analis data yang telah penulis lakukan berdasarkan permasalahan 

yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah. Demikian dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. faktor penyebab terjadinya perbedaan mazhab di Dusun Pasar Lama 

Labuhan Maringgai Lampung Timur: 

Perbedaan Mazhab yang terjadi di Dusun Pasar Lama Labuhan Maringgai 

Lampung Timur terjadi bukan karena mereka memahami betul tentang apa itu 

Mazhab melainkan karena sudah turun menurun dari nenek moyang. Sebuah 

perbedaan yang terjadi hanya pada masalah kenyamanan masyarakat dalam 

melaksanakan ibadah. Namun jika sebagian dari mereka di tanya tentang perbedaan 

tersebut, merekapun  tidak memiliki alasan yang cukup baik. Hal ini terjadi karena 

sebagian dari mereka hanya ikut-ikutan. 

2. Tujuan komunikasi persuasif Da’i pada masyarakat yang berbeda Mazhab 

di Dusun Pasar Lama Labuhan Maringgai Lampung Timur: 



 

Tujuan Dakwah adalah suatu faktor yang menjadi pedoman arah proses 

yang dikendalikan secara sistematis dan konsisten. Komunikasi persuasif  Da’i pada 

masyarakat yang berbeda mazhab di Dusun Pasar lama yang dimaksud disini adalah 

gambaran umum keadaan  masyarakat yang berbeda mazhab setelah Da’i melakukan 

dakwah persuasif , artinya hasil dari dakwah persusaif yang dilakukan Da’i kepada 

masyarakat tidak sepenuhnya sesuai tujuan, Masing-masing masyarakat menunjukkan 

hasil yang berbeda-beda. 

komunikasi persuasif yang dilakukan Da’i kepada masyarakat yang berbeda 

mazhab dapat dikatakan cukup efektif dan berhasil menyadarkan kembali kepada 

masyarakat bahwa perbedaan bukan alasan untuk tidak dapat bersama.  

Hal itu terihat dari perubahan sikap masyarakat yang tidak lagi 

mempermasalahakan hal-hal yang sudah umum dalam pebedaan Mazhab.  Seperti 

halnya perbedaan Do’a dalam sholat, dzikir, ataupun tahlil. Dalam artian, komunikasi 

persuasif yang dilakukan oleh Da’i meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan 

masyarakat untuk dapat kembali menelaah sesuatu hal yang sejak dulu di jadikan 

masalah yang menuju pada konflik.  

 Perubahan lain yang terlihat adalah bertambahnya jumlah jamaah masjid 

walaupun berbeda Mazhab, hal ini membuktikan bahwa melalui komunikasi persuasif 

yang dilakukan oleh Da’i  meingkatkan kesadaran beribadah masyarakat di Dusun 

Pasar Lama. Walaupun tidak semua masyarakat menunjukkan perubahan yang baik 

namun peulis dapat menyimpulkan bahwa komunikasi persuasif merupakan salah 



 

satu komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi masyarakat dan dapat merubah 

masyarakat menjadi lebih baik dan hidup rukun walaupun berbeda Mazhab. 

 

 
B. Saran 

Kepada masyarakat khususnya laki-laki hendaknya dapat memanajemen 

waktu untuk bekerja dan beribadah, agar dapat melaksanan sholat berjamaah di 

Masjid dan dapat bertolabul ilmi dalam majelis yang ada. Dan kepada Da’i 

hendaknya dapat kembali mempelajari tentang dakwah persuasif, sehingga dapat 

menemukan cara-cara baru yang menarik minat dan perhatian masyarakat.  Dan 

kepada Da’i dan Masyarakat, hendaknya menjalin interaksi sosiaal yang baik 

sehingga tetap terjalin kerukunan sesame umat muslim walaupun berbeda mazhab. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Observasi terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat Dusun Pasar Lama 

Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur 

2. Observasi terhadap  hasil dari komunikasi persuasif  yang dilakukan Dai  

terhadap masyarakat yang berbeda Mazhab di Dusun Pasar Lama Labuhan 

Maringgai Lampung Timur. 
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1. Sejarah singkat Dusun Pasar Lama Labuhan Maringgai Lampung Timur 

2. Kondisi Geografis dan Demografis Dusun Pasar Lama Labuhan Maringgai 

Lampung Timur 

3. Kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Dusun Pasar Lama Labuhan 

Maringgai Lampung Timur. 

 

DAFTAR NAMA INFORMAN 

1. Tukul Effendi 

2. Mariman  

3. Eva  

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk masyarakat : 

1. Apa pekerjaan Bapak saat ini ? 

2. Apakah waktu bekerja mengganggu kegiatan Ibadah Bapak, seperti Sholat  

berjamaah ? 

3. Di Masjid mana Bapak Biasa melaksanakan Sholat berjamaah ? dan Mengapa 

? 

4. Bagaimana pendapat Bapak tentang  perbedaan dalam ibadah, seperti Dzikir 

setelah Sholat, Adzan 2x pada Sholat Jum’at, bersentuhan dengan bukan 

mukhrim setelah Wudhu ? 

5. Apabila Bapak sedang melaksanakan Sholat berjamaah, dan ternyata Imam 

yang anda ikuti berbeda dengan bapak, bagaimana bapak menyikapi hal itu. 

Apakah memilih mundur dari shaf makmum atau tetap melanjutkan ? 

6. Kegiatan sosial keagamaan apa saja yang Bapak ikuti ?   

7. Apakah ada perbedaan antara Da’i yang satu dengan Lainnya dalam 

menyampaikan Materi Dakwah ? 

8. Bagaimana Bapak menyikapi dan mengambil hikmah dari materi yang 

disampaikan Da’i jika ternyata materi yang disampaikan berbeda dengan 

pendapat dan pemahaman Bapak ?  

 

Untuk Da’i : 

1. Menurut anda apakah yang menyebabkan masyarakat enggan untuk 

melaksanakan sholat berjamaah di Majid yang berada di Dusun ini ? 



 

2. Bagaimana  pedapat anda mengenai permasalahan yang terjadi antara 

masyarakat yang berbeda Mazhab ini ? 

3. Upaya apa saja yang anda lakukan untuk memberikan pemahaman terhadap 

masyarakat yang berbeda Mazhab ini ? 

4. Bagimana dan diwaktu kapan anda melaksanakan upaya-upaya tersebut ? 

5. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung upaya-upaya anda ? 

6. Apakah harapan anda setelah melakukan upaya-upaya tersebut ? 

 

Untuk Informan : 

1. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan Sosial keagamaan masyarakat 

di Dusun Pasar Lama Labuhan Maringgai ini ? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam beribadah ? 
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