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ABSTRAK 

 

 Dr. Zakir Naik adalah seorang pendakwah dari India yang fenomal karena 

memiliki kemampuan hafalan dan pemahaman hafalan yang kuat terhadap Al-qur’an, 

hadits, serta kitab-kitab suci agama lain dan juga telah meng-Islamkan ratusan ribu 

orang. Strategi dakwah Dr. Zakir Naik, yakni berpedoman pada surat An-Nahl ayat 

125 sebagai perintah dari Allah Swt. Cara berdakwah Dr. Zakir Naik yang tegas dan 

bijak, disertai keilmuannya tentang perbandingan agama, dan beliau mengerti etika 

berdebat yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan publik luas, berpedoman 

pada surat An-Nahl ayat 125 sebagai perintah dari Allah Swt.  

Untuk membahas masalah ini secara luas dan mendalam maka perlu 

dirumuskan pokok-pokok masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : (1) 

Bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik ? (2) Apa faktor 

penghambat dari strategi dakwah Dr. Zakir Naik ? 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui strategi dakwah yang 

dilakukan oleh Dr. Zakir Naik (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dari strategi 

dakwah Dr. Zakir Naik 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan. Penelitian ini memnggunakan 

dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari buku-buku 

yang ditulis langsung oleh Dr. Zakir Naik. Adapun data sekunder yang dipakai adalah 

buku-buku yang ditulis oleh penulis lain mengenai Dr. Zakir Naik. 

Secara rinci strategi dakwah Dr. Zakir Naik adalah menyampaikan dakwah 

dengan hikmah, debat dan bil Qolam dengan menggunakan metode ceramah dan 

menulis, di didukung dengan ilmu perbandingan agama Dr. Zakir Naik untuk mencari 

kebenaran Islam, yang juga paham etika santun dan bijak ketika berdakwah. 

Hambatan strategi dakwah yang dialami Dr. Zakir Naik sangat bermacam-

macam, dari fitnahan tentang Dr. Zakir Naik seorang teroris, sehingga dicekal masuk 

kebeberapa negara, sampai pada media-media yang mencetak artikel-artikel negatif 

mengenai pandangan, pemikiran, hingga kepercayaan dari Dr. Zakir Naik itu sendiri. 

Hal itu menjadi penghambat dalam perjalan dakwah yang sedang Dr. Zakir Naik 

lakukan, sebagaimana niat awal Dr. Zakir Naik yang ingin menguba kesalahpahaman 

tentang agama Islam dan agama-agama lainnya baik kepada muslim maupun 

nonmuslim. 

 

Kata kunci : Zakir Naik 
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MOTTO 

 

 

Artinya: “Alif, Laam raa. (ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu supaya 

kamu mengeluarkan manusia dari selap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin 

Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”. (QS. 

IBRAHIM : 1) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini 

terlebih dahulu diperjelas kalimat-kalimat yang dianggap perlu. Judul skripsi ini 

adalah “STRATEGI DAKWAH DR. ZAKIR NAIK”. 

Strategi dakwah terdiri dari dua kata ; strategi dan dakwah. Strategi 

ditinjau dari segi bahasa diartikan sebagai siasat, kiat, trik, atau cara. Sedangkan 

secara umum strategi ialah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan
1
. Dakwah menurut Syekh Ali Mahfudz 

adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, 

menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar 

mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2
 

Asmuni syukir, memberikan definisi strategi dakwah yakni metode, 

siasat, taktik atau manuver yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah.
3
 

                                                           
1
 Pupuh Fathurohman dan Sobry Sutikno,  Strategi belajar Mengajar Melalui Penanama 

Konsep Islam, (Refika Aditama, Bandung: 2007), hlm.3 
2
 M. Munir, Metode Dakwah, (Kencana, jakarta: 2009), hlm. 7 

3
 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Al-ikhlas, Surabaya: 1997), hlm.32 
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Berdasarkan definisi di atas, strategi dakwah adalah keseluruhan taktik 

yang digunakan untuk mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan 

mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari 

perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Zakir Abdul Karim Naik atau yang dikenal dengan Dr. Zakir Naik lahir 

pada 18 oktober 1965 di Mumbai, India dari sepasang suami istri Abdul Karim 

Naik dan Pochamma Naik. Sejak kesil, orang tuanya menanamkan nilai-nilai 

kebaikan dan kemanusiaan kepadanya.
4
 Dr. Zakir Naik merupakan salah satu 

pembicara muslim yang berasal dari India dan juga merupakan ahli perbandingan 

agama, selain itu beliau juga merupakan seorang penulis yang menulis buku 

mengenai Islam.  

Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini adalah 

keseluruhan taktik atau cara yang digunakan da’i atau pendakwah untuk 

mengajak manusia berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar 

mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat yang di lakukan oleh Dr. 

Zakir Naik, seorang pendakwah yang pada awalnya berprofesi sebagai seorang 

dokter medis yang memang sesuai dengan pendidikan formalnya. Namun pada 

                                                           
4
 Dr. Dzakir Naik, Debat islam-non islam, (Aqwam, Solo: 2016),  hlm. 1  
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tahun 1991 Dr. Zakir Naik kemudian memutuskan untuk berhenti dari profesinya 

dan mendalami bidang dakwah.
5
  

Salah satu alasan yang melatar belakangi keputusannya tersebut sebagai 

seorang muslim dia merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan sesama 

muslim tentang dasar-dasar ajaran Islam yang mulai luntur dalam konteks 

modernisasi, beliau sendiri sekarang adalah pendiri dan presiden sebuah 

organisasi nilraba Islamic Research Foundation (IRF), terhadap orang banyak 

khususnya yang memeluk agama non muslim. 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk 

membahas masalah ini dalam bentuk skripsi, antara lain ; 

1. Dr. Zakir Naik selama kiprahnya berdakwah telah mengislamkan puluhan 

hingga ratusan ribu orang di dunia, sehingga Zakir Abdul Karim Naik ini 

adalah nama yang demikian “ditakuti” hingga dicekal tak boleh masuk ke 

Amerika dan Eropa, sebagai seorang yang berlatar belakang pendidikan 

kedokteran. 

2.  Aspek-aspek yang diteliti memiliki relevansi dengan jurusan yang penulis 

tekuni yakni Komunikasi Penyiaran Islam dan didukung dengan data-data dan 

                                                           
5
 Albi K. Dkk, Dr. Zakir Naik Dokter yang Mengislamkan Ratusan Ribu Orang, (Mutiara 

Media, Yogyakarta, cet ke 3 : 2016), hlm. 17 
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bahan pustaka yang memadai, serta ketersediaan waktu dan biaya yang 

memadai. 

C. Latar Belakang Masalah 

Aktivitas dakwah adalah aktivitas yang tak pernah ada akhirnya, selama 

kegiatan duniawi manusia masih berlangsung selama itu pula umat Islam 

berkewajiban menyampaikan pesan risalah kenabian dalam situasi dan kondisi 

bagaimanapun coraknya, dan isi pesan itu merupakan tuntunan abadi nurani 

manusia sepanjang jalan.  

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104:  

                           

            

Artinya : Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang 

munkar. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. (QS.Al-Imran:104)
6
 

Berdasarkan firman Allah SWT kita dapat mengambil pengertian bahwa 

setelah masing-masing berusaha memperbaiki diri sendiri, agar memikirkan pula 

nasib orang lain. Kita merasa bertanggung jawab untuk mengajak orang lain 

untuk memperbaiki dirinya dengan jalan mengikuti Allah SWT. Amar makhruf 

berarti menyuruh atau mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan baik 

yang dianjurkan oleh agama Allah SWT. Sedang nahi munkar berarti mencegah 

atau menghalangi timbulnya perbuatan terlarang oleh agama Islam. 

                                                           
6
 Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Toha Putra, Semarang: 1989), hlm. 63 



5 
 

Untuk melakukan aktivitas dakwah tersebut kita tidak semerta-merta 

melakukan aktivitas tanpa adanya suatu perencanaan, kita harus memiliki suatu 

strategi agar mencapai satu tujuan dakwah yakni amar ma’ruf nahi munkar.  

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125: 

                             

                             

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk. (QS.An-Nahl:125)
7
 

Menurut Qurais Shihab dalam buku Hajir Tajiri, ayat tersebut berisi 

seruan untuk berdakwah dengan memperhatikan tiga macam prinsip metode 

dakwah yang dapat dipilih sesuai sasarannya. Adanya pilihan dan ragam prinsip 

metode dakwah menunjukkan bahwa terdapat aspek yang patut dipertimbangkan 

ketika akan memilih metode dakwah.
8
 

Menurut Uman Suherman, diantara aspek yang patut dipertimbangkan itu 

berkaitan dengan varian masyarakat sebagai objek dakwah. Masyarakat terdiri 

atas beberapa lapisan, antara lain kalangan cendekiawan, awam, ahlul kitab.  

                                                           
7
 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya,  (Toha Puta, Semarang:1989),  

hlm. 281 
8
 Dr. Hajir Tajiri, M.Ag, Etika dan Estetika Dakwah (Perspektif Teologis, Filosofis, dan 

Praktis), (Simbiosa Rekatama Media, Bandung: 2015), hlm. 58 
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Pilihan metode disesuaikan dengan tingkat atau kelompok sasaran tersebut, 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Bi al-Hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi 

sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga 

mudah di mengerti dan mereka tidak merasa bosan dan tidak merasa ada 

paksaan terhadap apa yang da’i sampaikan. 

2. Mau’izatul Hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat 

atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang ( lemah lembut), 

sehingga apa yang disampaikan da’i tersebut bisa menyentuh hati si mad’u. 

3. Mujadalah Billati Hiya Ah san, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran 

atau tanya jawab, dengan ini da’i bisa mengetahui apa yang menjadi 

pertanyaan oleh sekelompok orang/individu tentang suatu masalah dalam 

kehidupan.
9
 

Oleh karenanya Asmuni Syukir, aktivitas dakwah tidaklah cukup 

dilaksanakan secara spontanitas saja tetapi harus dipersiapkan secara baik dengan 

memperhitungkan segenap segi dan faktor yang mempengaruhi dalam 

pelaksanaan dakwah mengingat demikian kompleksnya persoalan dakwah maka 

dalam penyelenggaraan dakwah dibutuhkan adanya strategi dakwah yaitu dengan 

                                                           
9
 Ibid, hlm.59 
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menetapkan metode, taktik, atau manuver yang dipergunakan dalam aktivitas 

dakwah.
10

  

Dengan kata lain tujuan dakwah tidak akan mudah tercapai apabila 

seorang da’i tidak memiliki perencanaan atau cara-cara yang matang dalam 

berdakwah untuk disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat serta 

melihat permasalahan-permasalahan yang ada dan sedang dihadapi ditengah-

tengah kehidupan masyarakat sebagai sasaran dakwah. Jadi, strategi memiliki 

keterkaitan yang sangat erat dengan pencapaian tujuan, dan dalam hal ini adalah 

tujuan dakwah yang akan dicapai. 

Strategi yang akan dipakai oleh seorang da’i dalam berdakwah harus 

sesuai dengan situasi kondisi serta permasalahan yang ada dan perkembangan 

ditengah-tengah masyarakat. Pengembangan strategi dakwah sangat didasarkan 

oleh asumsi-asumsi perencanaan yang dibutuhkan bagi pemecahan masalah. 

Seorang da’i atau pendakwah dapat secara fleksibel memilih strategi apa 

yang akan dilakukan, pencapaian tujuan juga sangat ditentukan melalui  

efektifitas dan tepatnya perencanaan yang dibuat. Sehingga rumusan strategi 

paling tidak harus memberikan informasi apa yang akan dilakukan, mengapa 

dilakukan demikian, siapa yang bertanggung jawab, berapa besar biaya dan lama 

waktu pelaksanaan. 

                                                           
10

 Ibid, hlm. 32 
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 Kemudian hasil apa yang akan diperoleh, lantas keberadaan strategi pun 

harus konsisten dengan lingkungannya, mempunyai fokus strategi dan 

menyeluruh, mempertimbangkan resiko serta dilengkapi tanggung jawab sosial. 

Kesimpulannya, strategi yang ditetapkan tidak boleh mengabaikan kemampuan, 

sumber daya, lingkungan dan tujuan. 

Dr. Zakir Naik adalah sebuah fenomena baru yang muncul akhir-akhir 

ini, sosoknya begitu melejit dan terkenal di Indonesia. Video-videonya pun sudah 

banyak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan diunggah ke Youtube 

secara besar-besaran, hal ini sudah berlangsung bebera tahun lamanya.  

Dr. Zakir Naik tampil memberi semangat baru. Dengan kemampuan 

public speaking yang memukau, dokter medis ini berhasil menjadi pendakwah 

internasional. Dia mendapatkan pujian dari seluruh dunia untuk presentasi 

dakwah yang menarik dengan pendekatan logika dan sains, untuk menghilangkan 

kesalahpahaman tentang ajaran Islam ke seluruh muka bumi.  Seperti gurunya, 

Syekh Ahmatd Deedat, Dr. Zakir Naik juga terkenal sebagai ulama yang ahli 

dalam ilmu perbandingan Agama. Analisisnya yang kritis dan jawabannya yang 

spontan mampu meyakinkan untuk setiap pertanyaan yang diajukan saat terjadi 

dialog.
11

 

kemampuan yang dimilikinya berupa hafalan yang teramat kuat tidak 

hanya mampu menghafalkan Al-Qur’an dan Shahih Bukhari Muslim, akan tetapi 

                                                           
11

 Ibid, hlm. 4 
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beliau juga telah menguasai kitab Bibel, Weda, Tripitaka, Bhagavad gita, bahkan 

telah menggerakkan hati ribuan penganut Hindu di India dan menjadikan 

mu’allaf.
12

 

Selama aktif menjadi seorang pendakwah, Dr. Zakir Naik sudah banyak 

berkeliling dunia mengunjungi banyak negara seperti Amerika Serikat, Kanada, 

Inggris, Italia, Prancis, Arab Saudi, UEA, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Mesir, 

Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Botswana dan masih banyak negara.  

Cara berdakwah Dr. Zakir Naik yang santun dan bijak, disertai 

keilmuannya yang tinggi, beliau mengerti betul etika berdebat yang harus 

dilakukan ketika berhadapan dengan publik luas ini terinspirasi dari cara 

berdakwah Rasullullah saw yang damai. Rasulullah merupakan sosok tauladan 

yang wajib di contoh oleh kaum muslimin khususnya yang bergerak di jalan 

dakwah, penulis sependapat dengan apa yang dikatakan  Syeik Akram Kassab, 

beliau mendefinisikan metode dakwah adalah sebagai cara sukses yang dapat 

mempengaruhi dan sesuai dengan keadaan objek dakwah. 
13

 Oleh karena itu 

seorang da’i harus mencontoh atau meneladani metode dakwah yang telah 

berhasil mengubah mad’u sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. 

Pada Maret 2012, Dr. Zakir Naik berkunjung ke Amerika. Namun sangat 

disayangkan, negara yang konon demokrasi, tiba-tiba tanpa disadari bertindak 

                                                           
12

 Ibid, hlm. 11 
13

 Syaikh Akram Kassab, Manhaj Dakwiyyi ’idil Qordawi, Muhyidin Mas Rido, Ic, Metode 

Dakwah Yusuf Al-Qaradhawi, (Pustaka Al-Kautsar , Jakarta: 2010),  hlm. 170  
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otoriter. Amerika Serikat terang-terangan mengecam Dr. Zakir Naik dengan 

beralasan bahwa Dr. Zakir Naik memberikan pernyataan yang memojokkan 

nama baik Amerika. Penolakan terhadap Dr. Zakir Naik bukan saja di Amerika, 

namun di beberapa negara juga seperti Inggris, Australia dan Kanada. Dr. Zakir 

Naik ditolak masuk Kanada pada Juni 2010, larangan itu terjadi setelah Tarek 

Fatah, Pendiri Kongres Muslis Kanada, memperingatkan anggota parlemen dari 

pandangan Dr. Zakir Naik.
14

 

Dr. Zakir Naik menyadari bahwa dunia terus berkembang, semakin 

modern, dan penggunaan teknologi juga semakin masif. Untuk alasan itulah, 

selain berceramah langsung Dr. Zakir Naik menggunakan teknologi modern 

untuk menopang perjuangan dakwahnya dengan mendirikan The Islamic 

Research Foundation (IRF) pada tahun 1991 yang berpusat di Mumbai. IRF 

adalah sebuah badan amal non-profit untuk publik, yang terdaftar secara resmi 

dan legal. Presentasi tentang ajaran Islam yang diterjemahkan kedalam program-

program kerja IRF mampu mencapai jutaan orang di seluruh dunia. IRF 

menggunakan saluran-saluran TV satelit internasional, jaringan TV kabel, 

internet, dan media cetak. Dengan mengikuti dan memanfaatkan perkembangan 

                                                           
14

 Ibid, hlm. 44 
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teknologi modern, kegiatan IRF ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

yang diperlukan oelh umat manusia di seluruh penjuru.
15

 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu : 

D. Rumusan Masalah 

Untuk membahas masalah ini secara luas dan  mendalam maka perlu 

dirumuskan pokok-pokok masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut ; 

1. Bagaimana strategi dakwah yang digunakan oleh Dr. Zakir Naik ? 

2. Apa faktor penghambat  dari strategi dakwah Dr.  Zakir Naik ? 

E. Tujuan dan manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui strategi dakwah yang digunakan oleh Dr Zakir Naik 

2. Untuk mengetahui hambatan dari strategi dakwah yang dilakukan oleh Dr. 

Zakir Naik 

Manfaat penelitian :  

1. Secara teori, penelitian ini bisa memberikan wacana baru tentang strategi 

dakwah terhadap pemikiran dan keilmuan Islam khususnya bagi para da’i dan 

tokoh agama. 

                                                           
15

 Dr. Yahya Nuryadi, Dr. Zakir Naik (Dokter Paling Berpengaruh di Dunia yang 

Mengislamkan Jutaan Orang), (Menteri Media , Jawa Barat: cet. 1, 2016), hlm. 13 
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2. Secara praktis, memberikan kontribusi terhadap dakwah Islam di Indonesia.  

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengadakan telaah kepustakaan, 

namun tinjauan pustaka yang penulis temukan yang memiliki kemiripan judul 

tentang tokoh Dr. Zakir Naik sampai saat ini hanya satu, dalam bentuk penulisan 

skripsi yakni : 

Menurut M. Jazuli dalam skripsinya yang berjudul “Materi dan Metode 

Dakwah dalam VCD (Persamaan-Persamaan antara Islam dan Kristen) Karya Dr. 

Zakir Naik” ,  penelitian ini membahas tentang materi dan metode dakwah yang 

terkandung dalam VCD “Persamaan-persamaan antara Islam dan Kristen”.  

Adapun materi dakwah yang disampaikan Dr. Zakir Naik menurut M. 

Jazuli dalam VCD Persamaan-persamaan antara Islam dan Kristen yaitu: 

Pertama, Materi akidah meliputi Ke Esaan Allah SWT, dan Kerasulan yang 

terdapat dalam Al- qur’an dan Injil dimana disebutkan bahwa Isa As hanyalah 

seorang utusan Allah SWT, seorang nabi dan rasul yang diutus kepada kaumnya. 

Kedua, metode yang disajikan Dr. Zakir Naik adalah diskusi, yang berisi 

ceramah dan debat (tanya jawab).
16

 

Berbeda dengan isi skripsi penulis membahas tentang bagaimana strategi 

dakwah oleh Dr. Zakir Naik ketika berdakwah. 

 

                                                           
16

 M. Jazuli, Materi dan Metode Dakwah dalam VCD (Persamaan-Persamaan antara Islam 

dan Kristen) Karya Dr. Zakir Naik, (Semarang, IAIN Walisongo : 2009) 
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G. Metode penelitian 

Dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis 

mempergunakan beberapa macam metode, agar memudahkan penulis dalam 

mengumpulkan data dan sekaligus membahas dan menganalisanya. 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan 

menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, 

majalah, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan 

sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.
17

 

Riset perpustakaan atau library research yaitu “suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan 

berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan”.
18

 Melalui 

penelusuran buku-buku, majalah, artikel, internet dan yang relevansi, diharapkan 

dapat memberikan gambaran untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan 

diteliti oleh penulis. 

Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat pendekatan biografi,  

merupakan penelitian kualitatif terhadap individu serta pengalamannya yang 

                                                           
17

 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Dakwah Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 

(Rineka Cipta, Jakarta: 2006), hlm. 95 
18

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Alumni, Bandung: 1986), hlm. 28 
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dituliskan dengan cara mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Tujuan 

penelitian ini adalah mengungkap pengalaman menarik yang dapat 

mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Peneliti menginterpretasi subjek 

seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri.
19

 

Dalam penelitian kualitatif bersifat pendekatan biografi ini, diharapkan 

penulis dapat menjelaskan strategi dakwah yang digunakan oleh Dr. Zakir Naik 

sehingga mampu menggugah hati untuk kaum Muslim dan banyak meng-

Islamkan non-Muslim melalui tanya jawab, ceramah maupun debat dari Dr. 

Zakir Naik. 

2. Sumber data 

Sumber data adalah, subyek dimana data dapat diperoleh. Sedangkan 

sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data 

primer adalah sumber data pokok yang didapatkan untuk kepentingan penelitian 

yang merupakan data utama yaitu karangan-karangan yang ditulis oleh Dr. Zakir 

Naik yang membahas tentang isi dari pertanyaan dan jawaban saat ceramah atau 

debat yang pernah beliau lakukan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data 

yang didapat dari orang lain atau data yang tidak langsung berkaitan dengan 

sumber asli.
20

 

                                                           
19

 Burhan Bungin (ED), Analisis Data Penelitian Kualitatif , (PT Raja Grafindo Persada,  

Jakarta: 2003),  hlm. 34 
20

Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Remaja Karya, 1994), hlm. 96 
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Data primer : 

a. Zakir Naik answer to non muslim’ common questions about Islam, 

Terjemahan Noor Cholis, Firman Pramudya
21

 

b. Mereka bertanya Islam menjawab
22

 

c. Miracles Of Al-qur’an and As-Sunnah
23

 

Data Sekunder : 

a. Dr. Zakir Naik (Dokter yang Mengislamkan Ratusan Ribu Orang)
24

 

b. Dr. Zakir Naik  (Dokter Paling Berpengaruh di Dunia yang 

Mengislamkan Jutaan Orang)
25

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data digunakan berbagai cara sesuai data yang 

dibutuhkan. Data yang dikumpulkan berupa pengumpulan data-data primer dan 

sekunder. Untuk studi pustaka yang utama dalam metode pengumpulan data 

adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, 

                                                           
21

 Zakir Naik, dkk, Answer to non muslims question about Islam tasaa ulaat amriliyah haula 

Al-Islam, Terj. Nur Cholis dkk, Mereka Bertanya Islam Menjawab, ( aqwam, solo : 2016) 
22

 Zakir Naik, Zakir Naik Answer to non Muslim Commom Question about Islam, Terj. Nur 

Cholis, Debat Islam vs non Islam, (aqwam, solo, cet 1 : 2016) 
23

 Zakir Naik, Miracles Of Al-qur’an and As-Sunnah, ( Aqwam, Solo : 2016), 
24

 Yahya Nuryadi, Dr. Zakir Naik Dokter Paling Berpengaruh di Dunia yang Mengislamkan 

Jutaan Orang, (Mentari Media, Jawa Barat, cet 1 : 2016), 
25

 Albi K. Dkk, Dr. Zakir Naik Dokter yang Mengislamkan Ratusan Ribu Orang, (Mutiara 

Media, Yogyakarta, cet ke 3 : 2016) 
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dan sebagainya.
26

 Dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data lengkap 

tentang tokoh Dr. Zakir Naik. 

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara menyusun dan meneliti 

sumber primer yakni buku-buku untuk dijadikan sumber dan dilengkapi dengan 

sumber data sekunder yang ada untuk memenuhi dalam penulisan penelitian ini. 

4. Metode Analisis Data 

Sebagai sebuah studi tentang Penelitian kepustakaan yang memusatkan 

analisis pada ”apa yang tertuang dalam buku”, adapun analisis yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) adalah teknik penelitian 

untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicabel), dan shohih data 

dengan memperhatikan konteksnya. 

Analisis Isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.
27

 

Content analysis mencakup upaya klasifikasi kriteria-kriteria tertentu untuk 

membuat prediksi, selain itu untuk memperoleh kesimpulan yang akurat, peneliti 

juga menggunakan alur pemikiran deduktif. 

Setelah data dikumpulkan dan dianalisa maka sebagai langkah berikutnya 

akan ditarik suatu kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif yaitu : 

“Pemahaman dalam metode ini dimulai dengan mengambil kaidah-kaidah yang 

bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
28

 

                                                           
26

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis , (Rineka Cipta, 

Jakarta: 2002), hlm. 206 
27

 Ibid, hlm. 231 
28

 Sumadi Surya Brata, Metode Penelitian, (Rajawali Perss, Jakarta: 1983), hlm. 42 
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BAB II 

STRATEGI DAKWAH 

A. Pengertian Strategi Dakwah 

Pengungkapan istilah strategi dakwah dimulai dengan pembahasan 

masing-masing kalimat yakni strategi dan dakwah. Kata strategi berasal dari 

bahasa Yunani “Strategia” yang diartikan sebagai “the art of the general”. 

Strategi ditinjau dari segi bahasa diartikan sebagai ilmu siasat perang; akal atau 

tipu muslihat untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan.
1
  

Menurut Onong Uchjana Effendi, bahwa strategi adalah perencanaan dan 

manajemen untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi 

tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan 

harus menunjukkan taktik operasionalnya.
2
 

Ada dua hal yang patut kita cermati dari pengertian di atas. Pertama, 

strategi merupakan perencanaan tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam 

perencanaan tersebut. Ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada 

proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Kedua, strategi 

                                                           
1
 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Widya Karya, Semarang: 

202)  hlm. 648 
2
 Onong Uchjana Effendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Citra Aditya Bakti, 

Bandung: 1993) hlm. 300 
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disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan 

penyusunan strategi adalah pencapaian tertentu. 

Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah, pemanfaatan berbagai 

fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. 

Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas 

yang dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam 

implementasi suatu strategi.
3
  Ada beberapa pendapat para ahli tentang 

pengertian strategi, antara lain: 

Menurut Hamel dan Prahalad dalam buku Hartini dan G. Kartasapoetra, 

strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) 

dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan..
4
 Menurut Hartini dan G. 

Kartasapoetra strategi adalah “siasat dalam menjalankan maksud atau tujuan 

tertentu atas prosedur yang mempunyai alternatif-alternatif pada berbagai 

langkah.
5
 

Kata dakwah berasal dari bahasa Arab dengan asal kata (da‟a-yad „u) 

yang dalam mashdarnya mempunyai arti ajakan, seruan, panggilan, atau 

                                                           
3
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran (Berorientasi Standar Proses Pendidikan), (Kencana, 

jakarta, 2006),  hlm. 126 
4
 Hartini dan G. Kartasapoetra, Kamus Sosial dan Kependudukan, ( Bumi Aksara, jakarta: 

1992), hlm. 406 
5
 Ibid. 
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undangan.
6
 Sedangkan menurut istilah, dakwah ialah segala usaha dan kegiatan 

yang sengaja berencana dalam bentuk sikap, ucapan dan perbuatan yang 

mengandung ajakan dan seruan baik langsung atau tidak langsung, ditujukan 

kepada perorangan, masyarakat atau kelompok masyarakat agar tergugah 

jiwanya, terketuk hatinya ketika mendengarkan perintah dan peringatan ajaran 

Islam yang kemudian menghayati, menelaah dan mempelajari untuk diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa pendapat para ahli mengenai dakwah, menurut Syekh Ali 

Mahfudz dalam buku M. Munir, yakni mengajak manusia untuk mengerjakan 

kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang 

mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.
7
  

Jamaluddin Kafie mengatakan dakwah adalah suatu sistem kegiatan dari 

seseorang, sekelompok, segolongan umat Islam sebagai aktualisasi imaniah 

dimanifestasikan dalam bentuk seruan, ajakan, panggilan, do‟a yang disampaikan 

dengan ikhlas dan menggunakan metode sistem dan teknik tertentu agar mampu 

menyentuh kalbu dan fitrah seseorang, keluarga, kelompok, massa dan 

                                                           
6
 Zulkifli Mustan, Ilmu Dakwah, (Pustaka Al-Zikri, Makassar: 2005), hlm. 2 

7
 M. Munir, Metode Dakwah, (Kencana, jakarta: 2009), hlm. 7  
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masyarakat manusia supaya dapat mempengaruhi tingkah lakunya untuk 

mencapai tujuan tertentu. 
8
 

Definisi yang dikemukakan Jamaluddin Kafie di atas, paling tidak 

mengistilahkan dakwah dalam konteks “suatu sistem kegiatan dari seseorang, 

sekelompok, segolongan umat Islam sebagai aktualisasi imaniah.” Artinya 

kegiatan dakwah membutuhkan sistem kegiatan yang merupakan satu kesatuan 

dari unsur-unsur dakwah Islam, manakala sistem kegiatan ini berpadu dalam 

aktualisasi imaniah nyata dinamakan kegiatan dakwah Islam berkonsep 

kontemporer. 

Untuk menggambarkan konsep dakwah Islam kontemporer dapat 

dikutipkan pendapat Amrullah Ahmad yang dalam berbagai kesempatan beliau 

selalu menunjukkan bahwa dakwah adalah “ sesuatu usaha yang disengaja dan 

juga direncanakan untuk mempengaruhi cara merasa, berfikir bersikap dan 

bertindak orang lain, sehingga sesuai dengan ajaran Islam”.
9
 

Amrullah Ahmad menekankan terminologi dakwah pada kegiatan / usaha 

manusia yang mengandung unsur disengaja, direncanakan dan berupaya untuk 

mempengaruhi orang lain dalam hal cara merasa, berfikir, bersikap dan bertindak 

agar sesuai dengan ajaran Islam, dengan hikmah dan kebijaksanaan. 

                                                           
8
 Jamaluddin Kafie, Psikologi Dakwah, (Bulan Bintang : Jakarta, 1997), hlm. 17 

9
 Amrullah Ahmad SF. Dakwah dan Perubahan Sosial, (Prima Duta, Yogyakarta : 1983), 

hlm.2 
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Dengan demikian dakwah menurut konsep sebagaimana disebutkan di 

atas paling tidak mengandung unsur disengaja, artinya dakwah senantiasa 

berkaitan dengan upaya sistematis dan terencana dalam rangka mencapai tujuan 

dakwah yaitu untuk mengikuti segala petunjuk Allah dan Rasulnya. 

Definisi paling singkat dikemukakan oleh Hamzah Ya‟qub dalam 

karyanya “Publististik Islam Teknik Dakwah dan Leadership” ia menyatakan 

dakwah adalah mengajak umat manusia dengan ikmah kebijaksanaan mengikui 

segala petunjuk Allah dan Rasulnya.
10

 Hamzah Ya‟qub menggambarkan dakwah 

pada essensi metode sebagai petunjuk kegiatan utamanya. Manakala kegiatan 

seseorang atau kelompok menggunakan hikmah dan kebijaksanaan maka disebut 

dengan dakwah Islam. 

Definisi dakwah yang dikemukakan para ahli dakwah umumnya 

mencakup dua segi persesuaian yaitu adanya tujuan umum dan tujuan khusus. 

Isyarat-isyarat yang dimaksudkan dalam beberapa definisi dakwah di atas 

mengarah pada keseriusan menjalankan tugas suci, dimana kegiatan yang 

dilakukan harus sistematis, karena segala pekerjaan aktivitas dakwah selalu 

dilihat dari siapa pelakunya, sehingga aktivitas dakwah itu benar-benar muncul 

dari sebuah pemahaman.
11

  

                                                           
10

 Hamzah Ya‟qub, Publistik Islam dan Teknik Dakwah dan Leadership, (CV. Diponegoro, 

Bandung : 1992), hlm. 13 
11

 H. Asep Muhiddin, Metode Pengembangan Dakwah, (Pustaka Setia, Bandung, Cet. 1: 

2002), hlm. 27 
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Proses dakwah yang mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan 

ajakan seperti halnya dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya 

yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang 

lain baik secara individual maupun secara kelompok agar supaya timbul dalam 

dirinya pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengamalan terhadap 

ajaran agama sebagai message yang disampaikan dengan tanpa adanya rasa 

unsur-unsur paksaan.
12

  

Oleh karenanya, dakwah merupakan kegiatan mengajak manusia kejalan 

yang telah di gariskan oleh Allah SWT baik secara perorangan maupun secara 

kolektif, dengan penuh kesadaran yang di rencanakan secara sistematis demi 

mencapai tujuan hidup manusia yang lebih baik, dunia dan akhirat.  

Berdasarkan uraian dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami 

bahwa strategi dakwah adalah suatu siasat atau cara dalam menjalankan maksud 

tertentu atas prosedur yang mempunyai alternatif untuk mencapai sebuah hasil 

akhir yang menyangkut tujuan yakni menyuruh manusia berbuat ma‟ruf dan 

mencegah manusia berbuat munkar, baik dengan lisan dan perbuatan atau 

tingkah laku, dengan kesadaran dan rencana yang sistematis agar manusia 

beriman kepada Allah SWT. 
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 Ibid, hlm. 6 
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Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 71:  

                            

                        

                   

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebaian yang lain. Mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma‟ruf, mencegah dari yang munkar. Mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan 

diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana”. (QS. At-Taubah : 71)
13

 

Ayat tersebut menerangkan bahwa setiap umat muslim baik laki-laki 

maupun perempuan diharuskan untuk secara bersama-sama bertanggung jawab 

terhadap keberlangsungan hidup sesama umat agar berada dalam ketentuan Allah 

SWT. Upaya dalam melakukan suatu hal untuk mencapai hasil akhir dengan 

mengikuti perintah tersebut yakni terkait erat dengan strategi, dan teknik 

penyampaian pesan dakwah yang dilakukan seorang da‟i atau pendakwah untuk 

sasarannya (mad‟u).  

Prinsip dasar dari penyampaian pesan dakwah dalam sudut pandang 

komunikasi adalah pengaruh-mempengaruhi dalam rangka melumpuhkan mad‟u 

agar mau dan mampu mengikuti apa yang dikehendaki da‟i, sehingga tujuan 

dakwah dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

                                                           
13

 Depag RI, Al-qur‟an dan Terjemahnya, (Toha Putra, Semarang: 1989), hlm. 188 
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 Oleh karena itu, yang sedang dilakukan Dr. Zakir naik sekarang ialah 

menjalankan misi penting untuk mencapai hasil akhir dakwah menggunakan cara 

yang diperbolehkan oleh Allah SWT, agar efektif dan efisien hendaknya kita 

sebagai muslim-muslimat lainnya pun dapat mengikuti jejak Dr. Zakir naik. 

Tidak berdiam diri melihat persoalan-persoalan yang sedang terjadi di tengah 

masyarakat. berdakwahlah dengan menggunakan konsep strategi/ cara/ trik yang 

semampu kita kuasai guna memenuhi seruan Allah SWT. 

Konsep strategi dakwah pun menekankan pada dua hal pokok, yaitu 

adanya upaya yang sistematis dengan menggunakan siasat tertentu dan adanya 

tujuan dakwah yang hendak dicapai yakni menyuruh manusia berbuat ma‟ruf dan 

mencegah manusia berbuat munkar.
14

 Untuk menetapkan strategi dakwah 

sebagai konsep aplikasi dakwah perlu memperhatikan azas-azas dalam 

berdakwah, yakni: 

a. Azas filosofis, azas ini terutama membicarakan masalah yang erat 

hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau 

dalam aktivitas dakwah. 

b.  Azas kemampuan dan keahlian da‟i (achivement and professional). 

c. Azas sosiologis yaitu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan 

situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya politik Pemerintah setempat, 

mayoritas agama daerah setempat, filosofis sasaran dakwah, sosiokultural 

sasaran dakwah, dan sebagainya. 

d. Azas psikologis yaitu membahas masalah yang erat hubungannya dengan 

kejiwaan manusia. Seorang da‟i adalah manusia, begitupun sasaran 

dakwahnya yang memiliki karakter (kejiwaan) yang unik yakni berbeda satu 

sama lainnya. 

                                                           
14

 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Penerbit Al-Ikhlash, Surabaya, 

1997), hlm. 32 
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e. Azas efektifitas dan efisiensi yaitu di dalam aktivitas dakwah harus berusaha 

memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Dengan kata lain ekenomis 

biaya, tenaga, dan waktu dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin 

atau setidak-tidaknya seimbang antara keduanya.
15

 

Dari ke lima azas di atas, maksud azas filosofis yadalah azas yang 

terutama berkaitan erat dengan masalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam 

proses atau dalam aktivitas dakwah, azas kemampuan dan keahlian da‟i 

membahas persoalan dalam aktivitas dakwah baik dalam hal ilmu maupun tenaga 

dan keahlian yang dimiliki da‟i hubungannya dengan penguasaan metode 

dakwah.  

Azas sosiologis menempatkan strategi dakwah pada penentuan 

berdasarkan kondisi sasaran dakwah. Azas psikologis membahas masalah yang 

erat hubungannya dengan kejiwaan manusia baik pelaku maupun objek dakwah. 

Sedangkan azas efektivitas dan efisiensi dakwah mengarah pada taktik 

menyeimbangkan semua komponen dakwah baik tenaga, waktu, daya, dan 

sebagainya dengan prinsip meminimalkan pengeluaran (biaya, tenaga, waktu) 

dengan memaksimalkan pemasukan (input dakwah) tujuan dakwah. 

B. Dasar-Dasar Strategi Dakwah 

Berdakwah dengan segala bentuknya adalah wajib hukumnya bagi setiap 

muslim. Misalnya amar ma‟ruf, nahi munkar, berjihad, memberi nasehat dan 
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sebagainya.
16

 Hal ini menunjukkan bahwa syareat atau hukum Islam tidak 

mewajibkan bagi umatnya untuk selalu mendapatkan hasil semaksimalnya, akan 

tetapi usahanyalah yang wajib dimaksimalkan sesuai dengan keahlian dan 

kemampuannya.  

Tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai akan mengikuti usaha yang 

telah dilakukan dengan cara maksimal. Adapun orang yang diajak, ikut ataupun 

tidak ikut itu urusan Allah SWT sendiri. Ada beberapa firman Allah SWT dalam 

Al-qur‟an yang membahas tentang kewajiban untuk mengajak dan 

menyampaikan pesan dakwah,seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 42 berbunyi : 

                        

Artinya : “Janganlah kamu campur adukkan yang baik dengan yang bathil., dan 

jangan pula kamu sembunyikan yang baik itu sedangkan kamu mengetahui”. 

(QS. Al-Baqarah : 42)
17

 

Melalui keterangan ayat ini jelas bahwa yang hak itu tidak boleh 

disembunyikan kalau memang sudah mengetahui suatu hal tersebut, kapan saja 

dan terhadap siapa saja, yang hak tetap untuk disampaikan. Dengan adanya 

langkah-langkah strategi komunikasi tersebut, program atau rencana yang telah 

disusun akan menghasilkan suatu kemudahan atau keberhasilan dalam mencapai 

tujuan tertentu.  

Adapun Allah SWT berfirman dalam Al-qur‟an : (Q.S At-Tahrim : 6) 

                                                           
16

 Ibid, hlm. 27 
17

 Depag RI, Al-qur‟an dan Terjemahnya, (Toha Putra, Semarang: 1989), hlm. 7 
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Artinya : “Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan sanak kerabatmu dari 

siksa neraka”. (QS. At-Tahrim : 6)
18

 

Dari ayat di atas, hendaknya kita sesama umat di dunia, untuk menjaga 

saudaranya dengan pertolongan yang terhindar dari api neraka dengan cara 

mengajak atau menyeru apa-apa yang boleh dilakukan dan menjauhi apapun 

yang dilarang oleh Allah SWT menggunakan penetapan strategi yang baik pula. 

Konsep dasar dakwah baik dalam hal strategi dakwah telah ada dalam Al-

qur‟an dan As-Sunnah. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan 

dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu fikih, dan kalbunya dengan ilmu 

akhlak.
19

 Dengan mengetahui hakikat dakwah tersebut, seorang pendakwah dapat 

membedakan anatara aktivitas dakwah dan bukan aktivitas dakwah, serta antara 

wilayah hidayah dan non hidayah. 

Dalam buku M. Ali Aziz, menerangkan bahwa Ismail Raji Al-Faruqi dari 

Universitas Temple Philadelphia USA, merumuskan sifat-sifat dasar dakwah 

sebagai berikut : 

1. Dakwah bersifat persuasif, bukan koersif. 

2. Dakwah ditujukan kepada pemeluk Islam dan non-Islam. 

3. Dakwah adalah anamnesis, yakni berupaya mengembalikan fitrah manusia. 

                                                           
18

 Depag RI, Al-qur‟an dan Terjemahnya, (Toha Putra, Semarang: 1989), hlm. 560 
19

 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, ( Kencana, Surabaya : 2015 ) cet. 4, hlm. 69 
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4. Dakwah bukan prabawa psikotropik. 

5. Dakwah adalah rational intelection. 

6. Dakwah adalah rationally necessary.
20

 

Enam sifat dasar dakwah di atas, akan lebih mudah dipahami jika 

dijelaskan dari sifat dasar yang terakhir sampai yang pertama. Dakwah bersifat 

rationally necessary dimaksudkan bahwa ajaran Islam yang menjadi pesan 

dakwah adalah ajaran rasional. Dakwah menyajikan penilaian kritis tentang nila-

nilai kebenaran, fakta tentang kehidupan serta relevansinya bagi manusia. 

Sudah seharusnya pesan dakwah yang rasional disampaikan secara 

rasional pula. Inilah yang disebut rational intelection. Pendakwah adalah pemikir 

dan mengajak mitra dakwahnya untuk berpikir. Selamanya Islam memperkokoh 

dakwahnya pada pemikiran yang jernih dan berdiri di atas logika dan 

argumentasi (hujjah).  

Dengan prinsip menggunakan pendekatan rasionalitas dalam berdakwah, 

maka dakwah tidak dibenarkan dengan cara prabawa psikotropik, yaitu 

menggunakan cara yang tidak alami, mistis, ataupun lainnya yang menjadikan 

manusia bertindak di luar kesadaran normalnya.
21

  Dalam dakwah, materi atau 

pesan punya nilai penting. Karena diharapkan pesan tersebut bisa dijalankan oleh 

                                                           
20

 Ibid,  hlm. 98 
21
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umat. Namun, yang tak kalah penting lagi adalah bagaimana cara 

menyampaikannya.  

Seorang pendakwah atau da‟i ketika sedang menyampaikan pesan-pesan 

Islam harus dengan cara yang alami dan atas kesadaran dari da‟i itu sendiri,  jadi 

saat pendakwah sedang berhadapan dengan sekelompok orang yang memiliki 

latar belakang berbeda, baik dari segi budaya, pengetahuan hingga pandangan 

hidup, pendakwah dapat menggunakan cara atau strategi yang rasional dengan 

kesadaran alaminya. 

Pendakwah atau da‟i yang memiliki pemikiran jernih, berdiri di atas 

logika dan juga dapat memiliki kemampuan dalam memahami latar belakang 

objek dakwahnya, ketika sedang menyampaikan pesan dakwah akan berharap 

pesannya bisa diterima dengan kesadaran yang baik dan dapat dilaksanakan 

sesuai ajakan pendakwah atau da‟i.  

Agar pesan dakwah bisa ditangkap dengan baik, maka tentu proses 

penyampaiannya pun harus berjalan dengan efektif, tidak terjadi hambatan. 

Ketika dakwah ingin berjalan secara efektif, selain pendakwah harus bisa 

menghilangkan hambatan yang akan terjadi maka seorang pendakwah pun 

dituntut untuk memiliki strategi dakwah. 
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Ada dua strategi yang saling memengaruhi keberhasilannya.
22

 Pertama, 

peningkatan kualitas keberagaman. Kedua, dengan mendorong terjadinya 

perubahan sosial. dengan adanya dorongan menuju perubahan sosial baik yang 

bersifat materi dan spiritual akan mencapai keinginan yang diharapkan. 

C. Langkah-Langkah Strategi Dakwah 

Untuk menetapkan suatu strategi dakwah, ada beberapa pandangan ulama 

mengenai strategi dakwah yang dibenarkan oleh syara‟ dalam berdakwah, Syaikh 

Sayyid Sabiq mengatakan dalam buku Abdurrahman Abdul Khaliq, sebelum 

menetapkan startegi dakwah, terlebih dahulu harus memahami beberapa prinsip 

dakwah.
23

 Ia mengatakan bahwa kebangkitan di dalam Islam membutuhkan tiga 

hal: 

1. Kesadaran yang sempurna, semangat saja tidak cukup tetapi dilandasi 

dengan kesadaran yang benar dengan situasi dan kondisi serta perkembangan 

di sekitar kita. 

2. Semangat kebangkitan yang baik, ini membutuhkan suatu pengorganisasian, 

setiap jama‟ah memiliki niat dan tujuan yang baik. Oleh karenanya mereka 

memerlukan pengorganisasian. 

3. Suatu pengorganisasian membutuhkan kepemimpinan yang akan meletakkan 

langkah-langkah dan dasar-dasar serta kerangka yang menjamin suksesnya 

pelaksanaan dakwah.
24

 

Dengan demikian untuk menerapkan strategi dakwah, kita harus 

memperhatikan dengan cermat segala segi yang akan mempengaruhi hambatan 
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maupun keberhasilan dari dakwah tersebut. Untuk menegakkan dakwah Islam 

yang dapat mempengaruhi perubahan sistem sosial diperlukan suatu kesadaran 

yang utuh dari seorang da‟i bahwa itu memang menjadi tanggung jawab moral 

baginya, sehingga ia dalam menjalankan dakwah dilakukan dengan ikhlas semata 

mencari ridho Allah. Dengan adanya penyatuan tersebut diharapkan dapat 

disusun suatu strategi dakwah yang dilakukan secara jama‟ah melalui visi, misi 

dan tujuan.  

Pada buku Amrullah Achmad, Muhammad Ibn al-Wahhab mengatakan: 

“Untuk membangun sistem kehidupan Islam, langkah yang dilakukan adalah 

menyadarkan pikiran, menumbuhkan keyakinan dan membangun sistem 

(organisasi).
25

  

Untuk melakukan langkah-langkah tersebut, pendekatan sistem (system 

approach) adalah pendekatan yang dapat digunakan dalam aktivitas dakwah.
26

 

Artinya aktivitas dakwah dalam hal ini dapat menjadi suatu sistem sosial untuk 

berdakwah, aktivitas dakwah pun tak akan sukses tanpa adanya suatu unsur atau 

faktor tertentu saja, sepertihalnya aktivitas dakwah tanpa menggunakan obyek 

atau sasaran dakwah (masyarakat) dan media dakwah, secara logika tidak akan 

berhasil dan mungkin dikatakan bukan dakwah bilamana tiada obyeknya 

(masyarakat/orang lain) ataupun medianya. 
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Oleh karena itu, perlu diingat bahwa “sistem dakwah” tak ubahnya 

dengan sistem tubuh manusia, bila salah satu anggota tubuh sakit maka sakitlah 

semuanya. Ini berarti bahwa keberhasilan suatu aktivitas dakwah tak mungkin 

disukseskan atas dasar satu faktor ataupun dua faktor saja, akan tetapi kesatuan 

faktor (unsur) yang saling membantu, mempengaruhi, berhubungan antara unsur 

yang satu dengan unsur yang lain sebagai pangkal keberhasilannya. 

Seorang da‟i atau pendakwah dalam menentukan strategi dakwahnya 

sangat memerlukan pengetahuan dan kecakapan di bidang metodologi.
27

 Selain 

itu bila pola pikir kita berangkat dari pendekatan sistem (system approach), di 

mana dakwah merupakan suatu sistem dan metodologi merupakan salah satu 

unsurnya atau komponennya, maka metodologi mempunyai peranan dan 

kedudukan yang sejajar atau sederajat dengan unsur-unsur lainnya seperti tujuan 

dakwah, subyek dakwah (da‟i atau pendakwah), sasaran dakwah (masyarakat) 

dan sebagainya. 

Tingkatan tinggi rendah peradaban masyarakat biasanya menjadikan 

pokok pangkal penentuan strategi dakwah.
28

 Artinya masalah tingkat peradaban 

suatu masyarakat dijadikan perhatian yang pertama kali sebelum memperhatikan 

metode apa yang akan dipakai dan hal-hal yang lainnya.  
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Dalam penggunaan metode perlu sekali diperhatikan bagaimana hakekat 

metode itu, karena hakekat metode merupakan pedoman pokok yang mula-mula 

dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaannya. Seorang 

dai‟i atau pendakwah diharapkan memperhatikan pula faktor-faktor yang 

memengaruhi pemilihan dan penggunaan suatu metode, agar metode yang dipilih 

dan digunakan benar-benar funsional. Sebagai pedoman dasar atau prinsip 

penggunaan metode dakwah Islam sudah tercakup dalam Al‟qur‟an dan Hadits 

Rasulullah SAW.  

D. Macam-Macam Strategi Dakwah 

Strategi dakwah mutlak diperlukan untuk upaya yang lebih sistematis 

dengan melihat pada kondisi sosial umat saat ini yang sedang berada dalam fase 

kemunduran mental secara global, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada 

upaya penyampaian materi atau pesan dakwah yang akan dan sedang 

dilaksanakan. 

Materi atau pesan punya nilai penting dalam berdakwah, karena pesan  

yang disampaikan untuk sasaran dakwah (mad‟u) inilah yang akan dicerna, 

ditelaah dan kemudian diharapkan pesan tersebut bisa dijalankan oleh umat 

sesuai tuntunan adalah hasil akhir dari pencapaian seorang pendakwah. Namun, 

hal tersebut harus didukung dengan bagaimana cara menyampaikannya. Sebab 
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terkadang, pesan yang bagus tidak bisa ditangkap oleh mad‟u karena strategi 

dakwah dalam penyampaiannya yang kurang tepat. 

Strategi dakwah inilah yang dibutuhkan agar pesan tersampaikan dengan 

tepat, perencanaan sistematis yang berisi rangkaian kegiatan dan didesain untuk 

mencapai tujuan dakwah tertentu.
29

 Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam 

hal ini : 

1. Strategi merupakan rencana tindakan  (rangkaian kegiatan dakwah) 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumebr daya dan 

kekuatan. Dengan demikian, strategi merupakan proses penyampaian 

penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. 

2. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua 

keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, 

sebelum menentukan startegi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta 

dapat diukur keberhasilannya.
30

 

Dalam kegiatan komunikasi, Effendi dalam buku M. Ali Aziz 

mengartikan strategi sebagai perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai suatu tujuan.
31

 Strategi tidak hanya berfungsi 

sebagai peta jalan yang harus ditempuh, tetapi juga berisi taktik operasionalnya.  

Strategi harus didukung teori karena teori merupakan pengetahuan 

berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Untuk strategi 

komunikasi tersebut, segala sesuatunya harus memerhatikan komponen 

komunikasi dalam teori Harold D. Lassel, yaitu who says What in Which 
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Channel to Whom with What Effect (komunikator, pesan, media, komunikan, dan 

efek).
32

 

Al-Bayanuni dalam buku M. Ali Aziz membagi strategi dakwah dalam 

tiga bentuk : 

1. Strategi sentimentil (al-manhaj al-„athifi). 

2. Strategi rasional (al-manhaj al-aqli) 

3. Strategi indriawi (al-manhaj al-hissi)
33

 

Strategi sentimentil adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan 

menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Memberi mitra dakwah nasihat 

yang mengesankan, memanggil dengan kelembutan, atau memberikan pelayanan 

yang memuaskan merupakan metode yang dikembangkan dari strategi ini.  

Strategi rasional adalah dakwah dengan beberapa metode yang 

memfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra dakwah 

untuk berpikir, merenungkan, dan mengambil pelajaran.  

Strategi indriawi juga dapat dinamakan dengan strategi eksperimen atau 

strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode 

dakwah yang berorientasi pada pancaindra dan berpegang teguh pada hasil 

penelitian dan percobaan. 
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Strategi dalam suatu kegiatan dapat diartikan sebagai langkah-langkah 

operasional dalam menuju terlaksananya suatu kegiatan yang merupakan taktik 

untuk mencapai suatu tujuan dari kegiatan itu, dalam pengertian berhasil dengan 

baik dalam mencapai sasaran yang dikehendaki.
34

 Dalam kegiatan dakwah 

dibutuhkan suatu strategi yang merupakan taktik dalam berdakwah sehingga 

dapat dilaksanakan dengan tuntas dan berhasil dalam mencapai tujuan. 

M. Bahri Ghazali dalam buku Dakwah komunikatif, strategi dalam 

menyampaikan pesan agama dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan 

dakwah melalui pola dakwah yang tepat dan sesuai dengan sasaran dakwahnya. 

Pelaksanaan strategi dalam dakwah dapat dilaksanakan melalui modifikasi 

kegiatan dakwah sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan dakwah itu.
35

  

Ada beberapa surat dalam Al-qur‟an yang dapat dijadikan penentuan 

strategi dakwah yang berdasar, antara lain:  

1. Al-Baqarah : 129  

                     

                       

Artinya : “Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari 

kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat 

Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-

Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah 

yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”
36
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2. Al-Baqarah : 151 

                   

                       

Artinya : “sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang 

membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan 

mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada 

kamu apa yang belum kamu ketahui.”
37

 

3. Ali-Imron ayat 164 

                       

                     

      

Artinya : “sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang 

beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari 

golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat 

Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al 

kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, 

mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”
38

 

 

Ketiga ayat ini memiliki pesan yang sama, yaitu tentang tugas para Rasul 

sekaligus bisa dipahami sebagai strategi dakwah untuk digunakan oleh para da‟i 

dalam menyampaikan pesan dengan cara Al-hikmah. Dalam ayat-ayat tersebut 

mengisyaratkan tiga strategi dakwah, yaitu strategi tilawah (membacakan ayat-
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ayat Allah SWT), strategi tazkiyah (menyucikan jiwa), strategi ta‟lim 

(mengajarkan Al-qur‟an dan Al-hikmah).
39

 

1. Strategi Tilawah 

Dengan strategi ini mitra dakwah diminta mendengarkan penjelasan 

pendakwah membaca sendiri pesan yang ditulis oleh pendakwah. Demikian 

ini merupakan transfer pesan dakwah dengan lisan dan tulisan. Strategi 

tilawah bergerak lebih banyak pada ranah kognitif (pemikiran) yang 

transformasinya melewati indra pendengaran dan indra penglihatan.
40

 

2. Strategi Tazkiyah (menyucikan jiwa) 

Strategi ini melalui aspek kejiwaan. Salah satu misi dakwah adalah 

menyucikan jiwa manusia. Kekotoran jiwa dapat menimbulkan berbagai 

masalah baik individu atau sosial, bahkan dapat menimbulkan penyakit hati 

atau badan. 

3. Strategi Ta‟lim 

Strategi ini hampir sama dengan strategi tilawah, akan tetapi, strategi ta‟lim 

bersifat lebih mendalam, dilakukan secara formal dan sistematis. Artinya, 

metode ini hanya dapat diterapkan pada nitra dakwah yang tetap, dengan 

kurikulum yang telah dirancang, dilakukan secara bertahap, serta memiliki 

target dan tujuan tertentu.
41
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Setiap strategi membutuhkan perencanaan yang matang dan penyesuaian 

yang tepat, yakni dengan memperkecil kelemahan dan ancaman serta 

memperbesar keunggulan dan peluang, yakni dengan menentukan metode.
42

 

Dakwah tidak mengharuskan keberhasilan dengan satu metode saja, 

melainkan dapat menggunakan bermacam-macam cara yang sesuai dengan 

kondisi mad‟u. Pola dakwah yang mungkin dijadikan strategi dalam kegiatan 

dakwah itu juga  meliputi: 

1. Strategi Dakwah Bil Lisan 

Dakwah bil lisan pada dasarnya memberikan atau menyampaikan informasi 

tentang ajaran agama Islam dengan tujuan agar sasaran dakwah (mad‟u)nya 

berubah persepsi secara luas tentang ajaran agama sehingga sanggup 

menyampaikannya kepada orang banyak.
43

 

Strategi dakwah bil lisan ini sebagai taktik dan berangsur-angsur terjadi 

perubahan sikap sehingga perilakunya menjadi lebih baik. 

2. Strategi Dakwah Bil Hal 

Strategi dakwah bil hal erat kaitannya dengan komunikasi yang bersifat 

persuasif sebab pada hakekatnya dakwah bil hal adalah pemanfaatan situasi 

dan kondisi masyarakat sebagai kegiatan dakwah agar tumbuh loyalitas atau 
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kepatuhannya terhadap ajaran agama.
44

 Kondisi atau situasi masyarakat yang 

dimaksud adalah apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dijadikan 

jalan atau wahana penyampaian kegiatan. Diharapkan akan terjadi perubahan 

sikap dan prilakunya terhadap agama. 

3. Strategi Dakwah Bil Qolam 

Strategi dakwah bil qolam yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan 

dengan keahlian menulis di surat kabar, majalah, buku, maupun internet. 

Melalui tulisan-tulisan di media massa, seorang pendakwah atau umat Islam 

pada umumnya dapat melaksanakan dakwah bil qalam sesuai dengan bidang 

keahlian atau keilmuan yang dikuasainya.
45

 

E. Hambatan-Hambatan Komunikasi Dakwah  

Setiap suatu kegiatan tidak selamanya berjalan dengan mulus dan lancar, 

melainkan akan terjadi kendala-kendala yang menghambat kelangsungan 

kegiatan tersebut, tidak terkecuali juga kegiatan komunikasi dakwah. Hal ini 

dimungkinkan terjadi karena komunikasi dakwah melibatkan manusia secara 

kolektif (masyarakat banyak) yang memiliki perbedaan-perbedaan secara 

mendasar.  

Perbedaan mendasar yang terdapat pada setiap kelompok sosial 

(anggota)nya terutama dapat dirasakan pada bahasa, adat istiadat, hukum atau 
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peraturan yang berlaku dan utama sekali adalah pemahaman masyarakat itu 

tentang ajaran agama dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
46

  

Masyarakat sebagai sasaran dakwah atau obyek dakwah adalah salah satu 

unsur dalam komunikasi dakwah yang tidak kalah peranannya dibandingkan 

dengan unsur-unsur dakwah yang lain. Oleh sebab itu, masalah dari sasaran 

dakwah (masyarakat) harusnyalah dipelajari dengan sebaik-baiknya sebelum 

melangkah ke aktivitas dakwah yang sebenarnya, agar nantinya tidak menjadi 

hambatan dalam berdakwah. 

Pada buku Asmuni Syukir mengatakan “kelompok masyarakat yang 

karena lokasinya terpencil dan terisoler mengalami keterbatasan komunikasi 

dengan masyarakat lain serta layanan pemerintah sehingga mengakibatkan 

keterbelakangan dalam penghidupan dan tertinggal dalam proses perkembangan 

kehidupan di bidang agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya”.
47

 

Adapun sebagai contoh dari hambatan strategi berdakwah, penulis 

mencantumkan tantangan dan kendala dakwah Islamiyah yang dihadapi oleh 

Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan akidah baru menghadapi 

perlawanan sengit dari kaum Quraisy, mereka mengembangkan sikap pemusuhan 

terhadap kehadiran agama baru yang dibawa Nabi. Mereka melakukan 
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pengejaran dan penghukuman terhadap para pengikut Nabi Muhammad dengan 

kejam, meskipun kegiatan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
48

 

Hambatan yang kemudian di alami lagi Nabi Muhammad SAW, ketika 

Rasullullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di 

tengah-tengah tempat kafir Quraisy berkumpul, dan mengajak mereka untuk 

masuk Islam. Bahkan beliau melakukan shalat di sisi ka‟bah. Orang-orang kafir 

yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa 

Nabi Muhammad SAW. Lalu, kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi 

dakwah Rasullullah melalui berbagai cara seperti penghinaan, ancaman dan 

siksaan terhadap Rasullullah.
49

 Namun Rasullullah tak pernah gentar untuk 

melanjutkan dakwah Islamiyah dengan berbagai cara agar umatnya mematuhi 

perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.  

Menurut Millard J. Brenvenue dalam buku Abu Su‟ud bahwa ada 

beberapa masalah yang terjadi penghambat terlaksananya komunikasi termasuk 

di dalamnya komunikasi dakwah yang meliputi: 

1. Masalah yang menyangkut sematik, yaitu pengertian kata-kata yang sering 

klai mengandung arti berbeda dari yang dimaksud oleh da‟i/komunikator. 

Apabila kedua belah pihak tidak memahami terminologi yang sama, maka 

komunikasi sulit diperoleh secara efektif. Dalam keadaan yang demikian 

sering terjadi communication breakdown, yang dimaksud adalah komunikasi 

yang gagal untuk terlaksana.
50
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2. Masalah yang menyangkut pengalaman, yakni pengalaman yang telah lalu 

seringkali menjadi penghambat terhadap komunikasi yang efektif. Dalam 

keadaan demikian seseorang sering menafsirkan berbeda terhadap 

sesuatuketerangan akibat pengalaman yang berbeda pula. 

3. Struktur sosial darimana si pemberi pesan/da‟i/kominikator dan 

komunikan/mad‟u berasal juga sering menimbulkan putusnya komunikasi. 

4. Selfimage yang bertahan atau tertutup kepada perubahan dalam keadaan 

demikian orang kadang-kadang dalam menerima keterangan dari orang lain 

tetap cenderung untuk mempertahankan pendirian atau pendapatnya, bahkan 

keterangan tersebut dirasakan sebagai ancaman, terutama bilamana 

seseorang berada di dalam lingkunga tim n yang tidak aman dan tidak stabil. 

Kecurigaan terhadap orang lainpun bul.
51

 

Beberapa hal tersebut di atas akan mengganggu terlaksanya komunikasi 

dakwah dan bahkan menggagalkan proses komunikasi secara efektif. Oleh 

karena itu perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan 

efektifitas komunikasi secara tepat. Artinya dakwah komunikatif dapat 

berlangsung dengan baik apabila dilakukan tindakan yang sifatnya konstruktif 

yang sesuai apabila disebut sebagai usaha yakni usaha untuk mengefektifkan 

komunikasi. 

F.   Hubungan Strategi Dakwah dan Tujuan Dakwah 

Dakwah merupakan suatu rangkaian atau proses dalam rangka mencapai 

suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan arah atau 

pedoman bagi gerak langkah aktifitas dakwah. Karena tanpa tujuan dakwah yang 

jelas maka semua aktifitas dakwah akan sia-sia belaka. 
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Dengan demikian untuk menetapkan suatu strategi dakwah, maka terlebih 

dahulu harus ditetapkan tujuan dakwah sebagai arah gerak yang hendak dituju 

seluruh aktifitas dakwah. Adapun tujuan dakwah menurut konsepsi Al-Qur‟an 

sebagai berikut: Tujuan dakwah adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT, 

mengajak manusia berbuat baik dan melarang berbuat keji. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran : 110 

                         

                          

          

Artinya : “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman 

kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, 

di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang fasik”.
 
(QS. Al-Imran : 110) 

52
 

 
 

Pada ayat di atas bahwasanya umat dalam hal ini mencakup makna umum 

disetiap generasi umat, dan sebaik-baik generasi adalah orang-orang yang 

Rasulullah diutus dikalangan mereka, kemudian orang sesudah mereka. 

Adapun tujuan ativitas dakwah tidak lain adalah untuk menumbuhkan 

pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang 

dibawakan oleh pendakwah. Oleh karena itu ruang lingkup dakwah adalah 
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menyangkut masalah pembentukan sikap mental dan pengembangan motivasi 

yang bersifat positif dalam segala lapangan hidup manusia.
53

 

Disamping tujuan dakwah menurut konsep al-Qur‟an, para praktisi 

dakwah telah banyak memberikan batasan-batasan tujuan dakwah. Menurut A. 

Hasjmy bahwa tujuan dakwah adalah “Membentangkan jalan Allah di atas bumi 

agar dilalui umat manusia.”
54

 

Sedangkan Jamaluddin kafie dalam bukunya merumuskan tujuan dakwah 

lebih lengkap antara lain : 

1. Tujuan Hakiki adalah mengajak manusia untuk mengenal Tuhannya dan 

mempercayainya sekaligus mengikuti jalan petunjuk-Nya. 

2. Tujuan Umum adalah menyeru manusia kepada mengindahkan seruan Allah 

dan Rasul-Nya dan memenuhi panggilannya demi kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

3. Tujuan Khusus adalah agar membentuk suatu tatanan masyarakat Islam yang 

utuh (fis silmi kaffah). 

4. Tujuan Urgen adalah agar tingkah laku manusia yang berakhlak itu secara 

eksis dapat diterima dalam fakta hidup dan lingkungannya serta dapat 

mempengaruhi jalan fikirannya. 

5. Tujuan Insidental adalah memberikan solusi-solusi terhadap problema yang 

dihadapi manusia di segala ruang dan waktu.
55

 

John Tenbergen dalam buku Jamluddin Kafie mengemukakan 4 tujuan 

pokok dalam perumusan kebijaksanaan strategi dalam pembangunan, yaitu: 

a. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan 

b. Didasarinya potensi serta manfaat pembangunan baik oleh kalangan 

pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat umum. 
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c. Terlaksananya sejumlah infestasi dalam kelompok dasar 

d. Terlaksananya langkah-langkah kebijaksnaan dalam rangka memberikan 

kemudahan dan dorongan bagi kegiatan dan infestasi swasta.
56

 

 

Uraian di atas yakni tentang pembangunan, sedangkan strategi dakwah 

erat kaitannya dengan pembangunan, bagaimana membangun ahklak apabila 

strategi dakwah tidak dilaksanakan dengan baik, dan lain sebagainya. 

Dalam rangka tujuan berdakwah Islam ini dibutuhkan perencanaan yang 

matang dari berbagai aspeknya, disertai kerja profesional, apalagi berhadapan 

dengan berbagai tantangan yang dihadapi setiap saatnya. Untuk tujuan bagian ini, 

memperjelas bagaimana awal penyusunan fondasi gerakan dan strategi dakwah, 

pigur tokoh penggeraknya, pasang surut dan tantangan yang dihadapi, serta 

proses berjalannya gerakan ini sampai sekarang. Untuk menjaga dan memelihara 

posisi, peran dan fungsi umat Islam sebagai penyeru kebenaran secara kaffah, 

diperlukan dukungan bangunan keilmuan yang komprehenshif.  
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BAB III 

RIWAYAT HIDUP DR. ZAKIR NAIK 

 

A. Biografi Dr. Zakir Naik 

Dr. Zakir Naik yang bernama lengkap Zakir Abdul Karim Naik dilahirkan 

di Mumbai, India pada 18 oktober 1965 dari sepasang suami istri Abdul Karim 

Naik dan Pochamma Naik.
1
 Dr. Zakir Naik memiliki Seorang istri yang bernama 

Farhat Zakir Naik, dan dari hubungan pernikahan mereka lahirlah dua anak 

putra/putri  bernama Fariq Naik dan Rushdaa Naik.  

Sebelum menjadi pendakwah Dr. Zakir Naik berprofesi sebagai seorang 

dokter yang memang sesuai dengan pendidikan formalnya. Beliau menempuh 

pendidikan di St. Peter’s High School (ICSE) di kota kelahirannya, Mumbai. 

Kemudian Ia meneruskan pendidikannya di Kishinchand Chellaram College and 

Nair Hospital di Mumbai, India untuk mempelajari kesehatan.
2
 

Untuk memperdalam pengetahuannya di bidang sains yang didapat  dari 

K. C. College Dr. Zakir Naik melanjutkan studinya di Topiwala National 

Medical College dan BYL Nair Charitable Hospital. Sebelumnya kampus ini 

bernama National Medical College, yang beralamat di Mumbai, Maharashtra, 
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India.
3
 Disinilah Dr. Zakir Naik mulai menikmati pendidikan sainsnya, terlebih 

di bidang ilmu medis. 

Dr. Zakir Naik melanjutkan kuliahnya dengan mengambil jurusan 

kedokteran di University of Mumbai, dan dari universitas ini dia memperoleh 

gelar MBBS (Bachelor Of Medicine Bachelor Of Surgery). Setelah lulus, Ia 

kemudian bekerja sebagai dokter di kota Mumbai.
4
 

Setelah beberapa waktu bekerja sebagai seorang dokter, pada tahun 1991 

Dr. Zakir Naik kemudian memutuskan untuk berhenti dari profesinya dan 

mendalami dakwah. Dalam sebuah wawancara, Dr. Zakir Naik mengatakan 

bahwa dia tidak pernah berencana untuk menempuh jalan yang sekarang dia 

jalani, semua itu adalah rencana Allah. Jalur dakwah dan perbandingan agama 

yang dia tempuh saat ini juga tidak serta merta terjadi.
5
 

Sebagai seorang dokter medis, pada awalnya ia hanya menggunakan 

sedikit waktunya untuk berdakwah dan mendalami ilmu perbandingan agama. 

Secara berkelanjutan, waktunya untuk berdakwah dan mendalami ilmu 

perbandingan agama semakin bertambah. Hingga akhirnya dia menggunakan 

seluruh waktunya untuk berkonsentrasi dalam berdakwah dan mendalami ilmu 

perbandingan agama. 
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Untuk menopang perjuangan dakwahnya, Dr. Zakir Naik merintis The 

Islamic Research Foundation (IRF), yang berpusat di Mumbai. IRF adalah 

sebuah badan amal non-profit untuk publik, yang terdaftar secara resmi dan 

legal.
6
 IRF didirikan pada bulan Februari 1991. Visi – misi IRF yang paling 

utama adalah mendorong dakwah Islam di jalan yang tepat dan dengan cara yang 

tepat pula.  

Dr. Zakir Naik menyadari bahwa dunia terus berkembang, semakin 

modern, dan penggunaan teknologi juga semakin masif.
7
 Untuk alasan itulah, 

IRF juga menggunakan teknologi modern untuk kegiatannya, presentasi tentang 

ajaran Islam yang diterjemahkan ke dalam program-program kerja IRF dapat 

diakses di mana pun dan kapan pun.  

IRF menggunakan saluran-saluran TV kabel, internet, dan media cetak. 

Dengan mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi modern, kegiatan 

IRF ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang diperlukan oleh umat 

manusia di seluruh negara.
8
 Jika zaman telah berubah dan manusia lebih 

mengandalkan akal rasional daripada keimanan, IRF ingin membuktikan bahwa 

Islam selalu sejalan dengan penemuan-penemuan akal rasional tersebut. 
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B. Pemikiran Dr. Zakir Naik 

Beribu dakwah yang pernah dilakukan oleh Dr. Zakir Naik, terlihat 

bahwa beliau selalu menggunakan kata-kata ilmiah dengan perumpaan yang 

mudah dimengerti dengan berdasar pada Al-qur‟an dan As-Sunnah.
9
 Sehingga 

ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ketahui menjadi pemikiran Dr. Zakir 

Naik, diantaranya:  

Pertama, kita menjadi tahu bahwa Dr. Zakir Naik adalah orang yang 

kontekstual.
10

 Dr. Zakir Naik termasuk orang yang tidak pernah gentar 

menghadapi tantangan sains termasuk Al-qur‟an, ia menantang pakar sains dan 

ilmuan untuk menguji kebenaran Al-qur‟an dari sudut pandang sains, dengan 

semangat yang menggebu Dr. Zakir Naik yakin akan firman Allah dalam Al-

qur‟an adalah sumber informasi saintifik.
11

  

Dewasa ini tidak satu pun orang yang menolak sains, karena sains 

menjadi spirit zaman. Karena sains adalah standar hidup maka apapun yang 

tahan uji dihadapan sains maka ia layak diacungi jempol. 

Kedua, Dr. Zakir Naik adalah intelektual yang referensial. Dia tidak 

pernah berargumen berdasarkan  perasaan dan emosinya, melainkan selalu 

merujuk kepada buku-buku atau teks-teks yang sudah valid dan dijamin 

                                                           
9
 http://id.m.wikipedia.org/wiki/ZakirNaik,di unduh pada 11 mei 2017 
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 Yahya Nuryadi, Op. Cit, hlm. 47 
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 Ibid, hlm. 48 



51 
 

kebenarannya.
12

 Ia bahkan tidak pernah berkata berdasarkan asumsi dan teori, 

melainkan pada fakta ilmiah yang tidak bisa dibantah lagi. 

Ketiga, Dr. Zakir Naik mencari universalitas. Dengan berpijak dengan 

spirit saintifik, spiritnya Dr. Zakir Naik mencari pola pikir yang mengandung 

nilai-nilai universal, dan supaya tidak terjebak pada parsialitas.
13

 Cara yang 

ditempuh dan dipilihnya adalah berpegang teguh pada Al-qur‟an, sebab 

dibanding kitab-kitab lainnya, hanya Al-qur‟an yang paling universal. 

Keempat, Dr. Zakir Naik mengerti betul etika berdebat di hadapan publik. 

Ia selalu mengutip ayat yang memerintahkan tata cara berdebat.
14

 Sebab, 

perdebatan dan diskusi perbandingan agama atau lainnya adalah bagian dari 

dakwah Islamiyah.  

Sementara dakwah adalah suatu kewajiban yang telah Allah pesankan 

pada seluruh manusia. Tidak terbagi apakah dia laki-laki atau perempuan. 

Dakwah juga tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Dakwah juga tidak dibatasi 

oleh wasilah (cara) yang digunakan untuk menyampaikan seruan Allah. Dakwah 

adalah kewajiban mulia yang dijalankan oleh para Nabi dan Rasul, lalu 

dilanjutkan oleh para pewarisnya dari kalangan para ulama dan kaum muslim 

semuanya. 
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Bila disimak, pemikiran Dr. Zakir Naik banyak bertumpu pada Al-qur‟an 

dan As-Sunnah. Wawasannya sangat luas, menunjukkan Dr. Zakir Naik 

merupakan intelektual yang menguasai banyak literatur. Bukan hanya teks-teks 

Islam yang dikuasai, melainkan juga teks-teks non-Islam. sehingga wajar kalau 

beliau tampak fasih mengilustrasikan ajaran-ajaran agama itu dan 

membincangkannya secara kritis, di setiap forum-forum perdebatan tentang 

agama. 

Dr. Zakir Naik dalam gerakan dakwahnya, berpandangan bahwa dirinya 

hendak melakukan „misi‟ pencerahan terhadap para pemuda Islam. Sebab, dalam 

pandangan Dr. Zakir Naik, anak-anak muda Islam sekarang ini hanya bersikap 

apologetic (pembelaan keimanan) terhadap agamanya.
15

 Ketika Islam di mata 

sebagian para pemeluknya dianggap sudah usang, maka itu adalah pertanda Islam 

akan ditinggalkan oleh para pemeluknya. 

Dr. Zakir Naik kemudian berpandangan bahwa tugas utama umat Islam 

sekarang ini adalah melawan upaya-upaya pihak lain untuk mencoreng nama 

Islam dengan melakukan usaha yang bisa mengubah kesalahpahaman masyarakat 

terhadap Islam dan melakukan kounter wacana terhadap informasi-informasi 

biasa yang disebarkan oleh media-media Barat tentang Islam.
16
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 Website IRF (Islamic Research Foundation) : http://www.irf.net,di unduh pada 27 mei 

2017 
16
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Bagi Dr. Zakir Naik, jihad sekarang bukan lagi hanya sekedar fisik, tetapi 

yang tak kalah pentingnya adalah jihad pemikiran (ghazwatul fikr).
17

 Mengingat 

sekarang ini banyak pemikiran dan informasi menyesatkan tentang Islam yang 

banyak disebarkan ke seluruh dunia oleh musuh-musuh Islam. Meski dalam 

faktanya pencemaran nama baik Islam itu sering kali justru membuahkan 

dampak positif, di antaranya adalah keingintahuan masyarakat non-Muslim 

terhadap Islam. 

Dr. Zakir Naik sendiri terkait dengan “perang pemikiran” tersebut 

menyatakan bahwa kampanye anti-Islam belakangan ini semakin marak. Untuk 

merespon gerakan dan kampanye anti-Islam tersebut, maka Dr. Zakir Naik 

menekankan perlunya sikap logis dan Ilmiah.
18

 Ketika Islam difitnah, maka umat 

Islam, tidak perlu untuk balik memfitnah, ketika Islam didistorsi nilai-nilai dan 

ajarannya, maka umat Islam tidak perlu ikut mendistorsi balik ajaran-ajaran 

agama lain.  

Sikap yang paling baik untuk menanggapi kampanye anti-Islam tersebut 

adalah dengan memberikan respons yang logis dan ilmiah. Artinya, argumen-

argumen para pembenci Islam itu harus dipatahkan dengan pemikiran yang 

rasional dan ilmiah. Inilah yang ditekankan oleh Dr. Zakir Naik, hanya dengan 

                                                           
17

 Yahya Nuryadi, Op. Cit, hlm. 79 
18

 Ibid. 
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pemikiran yang ilmiah dan rasional, Islam mampu bertahan dari serangan-

serangan para pembenci Islam.
19

 

C. Pandangan Tokoh Mengenai Dr. Zakir Naik 

Beberapa pandangan tokoh dari berbagai negara, salah satunya yakni guru 

dari Dr. Zakir Naik sendiri ialah Syekh Ahmed Deedat, ketika beliau masih 

menjadi presiden IPCI, Dr. Zakir Naik adalah salah satu dari sekian banyak 

muridnya.
20

 Kegigihan Dr. Zakir Naik dalam menimba ilmu sangat dikagumi 

gurunya, hingga pada tahun 2005, Dr. Zakir Naik datang menjenguknya
 
ketika 

sakit, Syekh Ahmed Deedat berkata, “Anakku, engkau berhasil meraih dalam 4 

tahun apa-apa yang aku capai dalam 40 tahun.” 
21

 

Mendengar hal itu, Dr. Zakir Naik pun menjawab, “Karena usaha 

kerasmu yang 40 tahunlah hal ini bisa terjadi. Seseorang harus membuat fondasi 

dulu, dan itu butuh waktu, baru kemudian bangunannya bisa tegak, kalau tidak 

maka mungkin aku akan butuh 44 tahun untuk meraihnya...”  

Sebagai seorang murid, Dr. Zakir Naik mempunyai persamaan dengan 

gurunya Syekh Ahmed Deedat. Keduanya mampu mempunyai hafalan yang kuat 
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 Ibid, hlm. 80 
20

 Albi. K, Op. Cit, hlm. 58 
21

 ( pernyataan Syek Ahmed Deedat ketika terbaring di rumah sakit sebelum wafat kepada Dr. 

Zakir Naik tepat setelah Dr. Zakir Naik memberikan kado spesial berpa rekaman debat perdananya 

dengan Dr. William Campbell seorang ilmuan kristen barat, pada 08 Agustus 2005) 
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terhadap ayat-ayat Al-qur‟an dan hadits yang kemudian digunakan sebagai 

referensi dalam berceramah dan berdiskusi.  

Tidak hanya kitab suci Al-qur‟an dan hadits saja yang mereka hafal, 

kitab-kitab agama lain yang juga mereka gunakan sebagai referensi dalam 

ceramah dan berdiskusi.
22

 Oleh karenanya ulama sekelas Yusuf Estes menyebut 

Syekh Ahmed Deedat dan Dr. Zakir Naik sebagai ulama yang mempunyai 

memori ingatan besar seperti komputer penyimpan data.  

Torkel Brekke, seorang profesor sejarah agama di Norwegia, memanggil 

Dr. Zakir Naik sebagai “tokoh yang kontroversial”, karena seranga-serangan 

retorikanya terhadap agama-agama lain. Brekle menulis bahwa Dr. Zakir Naik 

adalah orang yang “ sangat tidak disukai” oleh banyak anggota ulama India, 

karena Dr. Zakir Naik telah mengabaikan otoritas mereka dan menyatakan bahwa 

siapapun boleh menafsirkan Al-qur‟an. Para Mulla Deobandi yang konservatif 

menuduh Dr. Zakir Naik telah menghancurkan Islam dengan menggiring umat 

Muslim menjauh dari otoritas keagamaan yang benar.
23

 

Kemudian, menurut pandangan mengenai Dr. Zakir naik di indonesia 

sangat bermacam-macam, seperti halnya dari beberapa tokoh ini: Dosen 

Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ahmad Muttaqin menilai, 

gaya dakwah Zakir Naik, yaitu merespons model dakwah yang dilakukan oleh 
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misionaris. Naik melihat agama lain melalui kacamata Islam.
24

 Menurut 

Muttaqin, hal tersebut mempunyai konsekuensi positif dan negatif. Sisi positif 

yang dimaksud adalah dapat berdampak kepada keimanan internal umat Islam. 

Namun, di sisi lain model dakwah seperti ini cukup berbahaya jika diterapkan di 

negara multikultural. 

Muttaqin melihat dakwah yang dilakukan Dr. Zakir Naik menggunakan 

pendekatan perbandingan agama. Model dakwah seperti itu dalam konteks studi 

agama-agama, kata Muttaqin, sudah tidak lagi menjadi tren.
25

 "Terutama, kalau 

kita lihat pada konteks masyarakat multikultural yang setiap kelompok punya 

hak untuk itu. Yang dilakukan Zakir Naik kemudian, dia banyak melakukan 

pengislaman kepada banyak pihak. Satu sisi bagi umat agama lain pasti dia akan 

merasa nggak senang," Muttaqin mengungkapkan. 

Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis menambahkan, pendekatan 

yang dilakukan Dr. Zakir Naik di satu sisi memiliki dampak positif untuk hal 

rasioanalitas konsep keyakinan beragama. Sehingga, terjalin komparasi dan 

rasionalisasi. Sedangkan, pendekatan tersebut juga bisa menciptakan 

kesalahpahaman atau menyinggung perasaan pemeluk agama lain.
26

 “Karena, 
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 http://Republika.Co.Id/2017/?m=1,  di unduh 13 maret 2017  
25

 Ibid.  
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http://www.portal-islam.id/2017/04/rais-aam-pbnu-dakwah-zakir-naik-sesuai.html diunduh 

13 Maret 2017 
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ada yang tidak suka dengan gaya dakwah seperti itu atau kadang dianggap 

mengganggu harmoni umat beragama” jelasnya.  

Cholil mengatakan, setiap tempat mempunyai kekhasan tersendiri baik 

segi budaya maupun lainnya. Untuk itu, menurut Cholil, pendakwah perlu bijak 

dalam menyampaikan ajarannya supaya tidak kontraproduktif. Namun, Cholil 

mengakui, gaya dakwah yang dilakukan Zakir Naik sudah ada Indonesia 

meskipun baru sebatas di ruang akademik atau forum perbandingan agama.
27

 

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin memuji 

dakwah yang dilakukan oleh cendikiawan muslim asal India Dr Zakir Abdul 

Karim Naik. Menurut Ma'ruf, cara dakwah Zakir Naik sudah sesuai dengan 

perintah Allah dalam Alquran. "Zakir Naik itu berdakwah di mana-mana dan 

banyak orang tertarik dan masuk Islam. Saya kira dakwah yang bagus menurut 

saya. “Dan sistem dakwahnya itu sangat ilmiah,” ujar Ma‟ruf
28

 

Beberapa pendapat di atas baik dari luar maupun di Indonesia sendiri, 

baik itu positif ataupun negatif. Dr. Zakir Naik dipandang sebagai ulama atau 

da‟i yang sangat berpengaruh dalam dunia ke agamaan pada zaman ini, tokoh 

yang fenomenal karena memiliki kepiawaian dalam seni berdakwah dengan 

                                                           
27

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/04/02/zakir-naik-kenalkan-dakwah-

ilmiah-39782, diunduh 13 Maret 2017 
28

http://pilkada.liputan6.com/read/2911579/djarot-ri-lebih-cocok-dakwah-wali-songo-
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kemampuan hafalan dan pemahaman yang kuat terhadap Al-qur‟an, hadits, serta 

kitab-kitab agama lain.  

D. Dakwah Bil Lisan Dr. Zakir Naik 

Sejak aktif melakukan dakwah, Dr. Zakir Naik sudah banyak 

mengislamkan orang dengan dakwahnya. Rata-rata mereka masuk Islam setelah 

selesai melakukan dialog dengan mengajukan pertanyaan kepada beliau dan 

dijawab dengan luar biasa sesuai dengan logika. 

Strategi dakwah Bil Lisan Dr. Zakir Naik dalam setiap acara ceramah dan 

dialog, Dr. Zakir Naik terlihat sangat mengagumkan terlihat dalam menjawab 

setiap pertanyaan dari peserta hadir, beliau menunjukkan kekuatan daya hafalnya 

terhadap dalil Al-qur‟an maupun kitab lainnya. 

Dakwah dan ceramah Islam yang di sampaikan telah memberi pencerahan 

kepada ratusan juta orang di seluruh dunia, dan telah mengislamkan puluhan ribu 

atau mungkin ratusan ribu orang di seluruh dunia. Dalam dua puluh tahun 

terakhir, Dr. Zakir Naik telah lebih dari 2.000 kali melakukan pembicaraan dan 

khotbah publik.
29

  

Beberapa negara yang pernah dikunjungi Dr. Zakir Naik di antaranya di 

Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Italia, Prancis, Arab Saudi, UEA, Kuwait, 

Qatar, Bahrain, Oman, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Nigeria, Ghana, 
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Gambia, Maroko, Aljazair, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, 

Hong Kong, Cina, Guyana (Amerika Selatan), Trinidad, Mauritius, Sri Lanka, 

Maladewa, dan banyak negara lainnya di India sendiri.
30

 

Dalam kesempatan ceramah Dr. Zakir Naik yang dihadiri ribuan orang, 

ada seorang perempuan bernama wandena mengajukan pertanyaan tentang 

bagaimana cara Dr. Zakir Naik menghafal sehingga hafalannya terhadap dalil Al-

qur‟an maupun kitab agama lain sangat fenomenal.
31

 Perempuan tersebut 

bertanya “Bagaimana Dr. Zakir Naik menghafal Al-qur‟an maupun kitab agama 

lain?” 

Jawaban Dr. Zakir Naik mengenai pencapaian hafalan yang fenomenal 

tersebut adalah sebuah pemberian dan karunia atas izin Allah SWT. Kemudian 

apa rahasianya? Rahasianya ada didalam Al-qur‟an. Ada tiga poin rahasia 

hafalan Dr. Zakir Naik yang snagat luar biasa, diantaranya: 

Pertama, untuk mendapatkan hafalan yang luar biasa dengan bertawakkal 

kepada Allah SWT.
32

 ini telah disebutkan dalam Al-qur‟an surat Al-Imran : 160, 

yang berbunyi : 
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Artinya: “Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang bisa 

mengalahkanmu. Jika Allah membiarkanmu, maka siapakah gerangan yang 

dapat menolong kamu selain dari Allah. Karena itu hendaklah kepada Allah 

saja orang-orang mukmin bertawakkal.”( QS. Al-Imran : 160 )
33

 

Sebab dengan bertawakkal kepada Allah SWT segala sesuatu yang kita 

hajatkan akan terwujud dengan pertolongan Allah SWT. bagi hamba-hambanya 

yang bertakwa. Jadi, dengan mengenal Alla SWT adalah salah satu kunci 

kemudahan Dr. Zakir Naik dalam menghafal. 

Kedua, adalah kerja keras ini telah disebutkan dalam Al-qur‟an surat Al-

Ankabut : 69 

                     

Artinya: “Jika kamu berjihad untuk (mencari keridhaan) Allah, Allah akan 

benar-benar menunjukkan kepadamu jalan-Nya. ” (QS. Ankabut : 69)
34

 

Kerja keras adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh 

untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan diniatkan karena-Nya pula, maka 

kemudian Allah akan benar-benar menunjukkan jalan bagi kita untuk mencapai 

hasil dari usaha tersebut. Hal ini lah yang menjadikan poin kedua rahasia hafalan 

luar biasa yang dicapai Dr. Zakir Naik, selain ceramah memukau di tengah jutaan 

                                                           
33

 Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Toha Putra, Semarang: 1989), hlm. 71 
34

 Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Toha Putra, Semarang: 1989), hlm. 291 
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orang dengan kemampuan hafalan yang sangat kuat tidak hanya Al-qur‟an dan 

Shahih Bukhori Muslim, namun Dr. Zakir Naik juga menguasai kitab Weda, 

Tripitaka, dll. Mustahil ini semua dicapainya tanpa belajar dan kerja keras. 

Ketiga, yang menjadi kunci hafalan beliau adalah bersifat teknis. 

Mengenai teknik hafalan yang terpenting adalah beriman kepada Allah SWT. 

teknik terpenting ini selalu beliau ajarkan kepada murid-muridnya dipelatihan 

yang berasal dari seluruh penjuru dunia.
35

 Jika ingin sukses, selalu luruskan 

bahwa Allah SWT sebaik-baik penolong. Untuk mendapatkan pertolongan Allah 

kita harus bersungguh-sungguh berjuang di jalan-Nya.  

Selain memiliki kemampuan luar biasa dalam menguasai dalil Al-qur‟an 

maupun kitab agama lain, Dr. Zakir Naik merupakan ilmuan dan cendikiawan 

Islam yang memperoleh banyak penghargaan. Semua diraihnya karena dedikasi 

dan pencapaiannya terhadap dakwah Islam yang telah memberi pencerahan 

kepada ratusan juta orang di seluruh dunia, dan telah meng- Islamkan puluhan 

ribu atau mungkin ratusan ribu orang di seluruh dunia. 

Setiap acara ceramah dan debatnya selalu penuh. Bahkan tak sedikit 

peserta adalah dari non-muslim. Dari semua perjalan ceramahnya dibeberapa 

negara, Dr. Zakir Naik begitu menginspirasi, tak ayal banyak penghargaan yang 

diterima Dr. Zakir Naik atas pencapaiannya  dalam berdakwah, diantaranya: 

                                                           
35

 Albi. K, Op. Cit, hlm. 26 



62 
 

1. Dr. Zakir Naik meraih penghargaan bergengsi dari kerajaan Saudi yakni dari 

kepala negara baru Raja Salman untuk pengabdiannya selama ini bagi 

kemajuan Islam. Hadiah yang diperoleh terdiri dari sertifikat tulisan tangan 

Arab pada prestasi para pemenang, buah tangan dan cek sebesar US $ 

200.000, medali emas 200 gram (24 karat). Seluruh uang hadiah tersebut ia 

donasikan untuk mengembangkan Peace TV yang ia dirikan.
36

 

2. Pada tahun 2000 Dr. Zakir Naik menerima plakat dari gurunya Syekh 

Ahmed Deedat, sebagai hadiah atas pencapaiannya di bidang dakwah dan 

studi perbandingan agama. Kata-kata yang terukir di plakat tersebut adalah: 

“Putraku, kau telah melakukan dalam waktu 4 tahun  hal-hal yang butuh 40 

tahun bagiku untuk melakukannya, Alhamdulilllah.” 

3. Pada 29 juli 2013 wakil presiden dan perdana menteri UEA serta penguasa 

Dubai, Shaik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, memberikan penghargaan 

bergengsi Dubai Internasional Holy Qur’an Award “Kepribadian Islam 

2013” kepada Dr. Zakir Naik, atas pelayanan yang luar biasa kepada Islalm, 

umat Islam pada tingkat global di Media, Pendidikan, dan Filantropi. Selain 

menerima penghargaan dan sertifikat, dia mendapatkan hadiah 1 juta ( US $ 

272.000) dari UEA Dirham. Hadiah tersebut disumbangkan untuk wakaf 

dana perdamaian TV Network. Dr. Zakir Naik juga salah satu penerima 

penghargaan termuda.
37
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4. Pada 5 November 2013, Raja Malaysia yang dipertuan Agong, Tuanku 

Abdul Halim Mu‟adzam Shah memberikan penghargaan tertinggi dari 

Malaysia kepada Dr. Zakir Naik, seabagai “Tokoh Ma‟al Hijrah Tahun 

2013”, atas prestasinya dalam memberikan pelayanan dan kontribusi 

terhadap perkembangan Islam. Penghargaan lainnya berupa kutipan plakat 

yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Mohd. Najib 

Razak, kepada Dr. Zakir Naik atasa pelayanan dan perkembangan yang luar 

biasa kepada Islam. 

5. Di tahun 2013 Dr. Zakir Naik menerima penghargaan „Sharjah Award for 

Voluntary Work‟ dari penguasa Sharjah, Shaik Dr. Sultan bin Mohammed 

Al-Qasimi. Penghargaan ini diberikan kepada Dr. Zakir Naik atas pelayanan 

secara sukarela untuk Islam pada skala Internasional.
38

 

6. Presiden Republik Gambia Dr. Yahya Jammeh memberikan penghargaan 

tertinggi “The Insignia of the Commander of the National Order of the 

Republic of The Gambia‟ kepada Dr. Zakir Naik, pada tahun 2014. 

Penghargaan lainnya diberiak oleh wakil rektor Universitas Gambia, Prof. 

Mohammadou M.O.Kah yaitu gelar Doktor Kehormatan „Doctor of Humane 

Letter’s (Honor Cusa), kepada Dr. Zakir Naik, atas kontribusi luar biasa dan 
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penyebaran pengetahuan dalam mempromosikan penelitian serta pelayanan 

masyarakat Internasional.
39

 

Diantara lebih dari satu miliar penduduk India, Dr. Zakir Naik adalah 

orang pilihan yang terpilih. Dr. Zakir Naik menduduki peringkat ke-89 dalam 

daftar The Indian Express yang bertajuk “ 100 Most Powerful Indians in 2010.” 

Dia menduduki peringkat yang ke-82 dalam edisi 2009.popularitasnya sangat 

menonjol.
40

 Dr. Zakir Naik juga tercatat dalam buku The 500 Most  Influential 

Muslims Under Honorable Mention, edisi tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 

2013/2014.
41

 Pada juni 2015, Dr. Zakir Naik mendapat 14 juta lebih yang 

mengikuti di halaman facebook-nya, itu terjadi dalam waktu kurang dari tiga 

tahun. Termasuk pengakuan dari Wakil Presiden Youtube, Tom Picket, karena 

Dr. Zakir Naik berhasil mendapatkan like terbanyak.
42

 

Pria yang beristri Farhat Naik ini masuk dalam daftar “10 guru spiritual 

terbaik di india”. Namanya juga dimasukkan ke dalam daftar “100 orang India 

terkuat 2009” oleh surat kabar Indian Express. Dr. Zakir Naik juga ditempatkan 

dalam 62 teratas dalam daftar “500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia” yang 

diterbitkan oleh George Washington University, Amerika Serikat.
43
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E. Dakwah Bil Qolam Dr. Zakir Naik 

Salah satu strategi dakwah Bil Qolam Dr. Zakir Naik yang terangkum dalam 

bentuk buku, dibawah ini ada ringkasan dari 3 buku karya dari Dr. Zakir Naik, 

yakni : 

1. Dr. Zakir Naik Answer to Non Muslim’ Common Questions about Islam 

Pada buku Dr. Zakir Naik Answer to Non Muslim’ Common Questions 

about Islam ini terdiri dari 7 bab yang diterjemahkan oleh Noor Cholis dengan 

judul terjemahan debat Islam vs non-Islam (Argumen Cerdas Zakir Naik yang 

Membuat Orang Tercengang Bahkan Masuk lslam), yang berisi tentang 

pertanyaan dan jawaban seputar debat Islam vs non-Islam. Adapun isi dari 

buku ini adalah: 

BAB 1. Pertanyaan Seputar Keimanan 

Salah satu dari pertanyaan seputar keimanan ialah “Jika Islam 

menentang penyembahan berhala, mengapa kaum muslimin menyembah dan 

sujud kepada ka‟bah?”, dan inilah jawaban dari Dr. Zakir Naik, ka‟bah adalah 

kiblat, yaitu arah kaum muslimin menghadap dalam shalat mereka.
44

 Perlu 

dicatat bahwa walaupun kaum muslimin menghadap ke ka‟bah dalam shalat, 

mereka tidak menyembah ka‟bah. Kaum muslimin hanya menyembah dan 

bersujud kepada Allah. Adapun poin-poin berikutnya: 

                                                           
44

 Zakir Naik, Zakir Naik Answer to non Muslim Commom Question about Islam, Terj. Nur 

Cholis, Debat Islam vs non Islam, (aqwam, solo, cet 1 : 2016), hlm. 11 



66 
 

1. Islam mengajarkan persatuan 

Untuk menyatukan kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah maka 

kaum muslimin di mana pun berada diperintahkan hanya menghadap ke 

satu arah, yaitu ka‟bah. 

2. Ka‟bah adalah pusat peta dunia 

Kaum muslimin adalah umat pertama yang emenggambar peta dunia. 

Mereka menggambar peta dengan selatan menunujuk ke atas dan utara ke 

bawah. Ka‟bah berada dipusatnya. 

3. Tawaf keliling ka‟bah untuk menunjukkan keesaan Allah 

Perbuatan ini melambangkan keimanan dan peribadahan kepada satu 

Tuhan dengan pergi ke Masjidil Haram di Mekkah, lalu melakukan tawaf 

atau berkeliling ka‟bah. 

4. Mengikuti yang diajarkan Rasulullah 

Mengenai batu hitam, Hajar Aswad, Umar bin Khattab berkata, “Aku tahu 

bahwa engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak dapat mendatangkan 

mudarat maupun manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah 

menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu”. 

5. Orang berdiri di atas ka‟bah dan mengumandangkan azan 

Bisa ditanyakan kepada mereka yang menuduh kaum muslimin menyemba 

ka‟bah; penyembah berhala mana yang bersiri di atas berhala 

sesembahannya?!
45

 

BAB 2. Pertanyaan Seputar Wanita 

Seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai lebih dari satu istri dan 

Islam melarang seorang perempuan mempunyai lebih dari satu suami.
46

 

Banyak orang, termasuk beberapa muslim, logika bolehnya laki-laki Islam 

mempunyai lebih dari satu pasangan tetapi meolak “hak” yang sama bagi 

perempuan. 

Oleh karena itu, ditekankan pada Dr. Zakir Naik terlebih dahulu bahwa 

dasar menciptakan pria dan wanita sederajat, tetapi dengan kemampuan 

berbeda dan tanggung jawab berbeda. Sebagaimana surat An-Nisa : 24 
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Artinya : “juga (terlarang)perempuan-perempuan yang sudah menikah 
47

 

BAB 3. Pertanyaan Seputar Makanan dan Minuman 

Salah satu makanan yang diharamkan dalam Al-qur‟an yakni daging 

babi.
48

 Dalam surat Al-Maidah : 3 

                            

                           

              

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 

terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 

yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 

disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Maidah : 3)
49

 

BAB 4. Pertanyaan Seputar Terorisme dan Jihad 

Sebagian besar muslimin dikatakan adalah fundamentalis dan teroris, 

pernyataan ini sering dibidikkan pada kaum muslimin, langsung ataupun 

tidak.
50

 Analisis dari tudingan fundamentalis dan teroris, fundamentalis adalah 

orang yang mengikuti atau menganut fundamental (asas) suatu doktrin atau 

teori yang dianut. Jadi ketika kita menjadi seorang pendakwah yang ingin 
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mengajarkan tentang Islam kepada masyarakat, dia harus menjadi seorang 

fundamental-fundamental dari pendakwah.  

BAB 5. Pertanyaan Seputar Kaum Muslim dan Non-Muslim 

Jika Islam adalah agama terbaik, mengapa banyak orang Islam yang 

tidak jujur, tidak bisa dipercaya, dan terlihat dalam aktivitas-aktivitas seperti 

kecurangan, penyuapan, peredaran obat terlarang, dan sebagainya.
51

 Dan 

pertanyaan ini dijawab dengan perumpamaan, jangan menilai mobil dari 

pengemudinya.  

Untuk menilai seberapa bagus sebuah mobil, orang tidak boleh hanya 

melihat dari sisi pengemudinya melainkan harus melhat kemampuan dan 

keunggulan mobil itu. Ia harus melihat kecepatannya, keiritan bahan 

bakarnya, perlengkapan keselamatannya, dan sebagainya.  

Kalaupun demi kepentingan argumentasi saya sepakat bahwa umat 

Islam itu buruk, kita tidak bisa menilai Islam dari para pengikutnya. Jika anda 

ingin menilai seberapa bagus Islam, nilailah menurut sumber-sumber 

otentiknya, yaitu Al-qur‟an dan hadits shahih.
52

 

BAB 6. Pertanyaan Seputar Al-Qur‟an 
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Sebuah ayat dalam Al-qur‟an mengatakan bahwa satu hari dalam 

pandangan Allah setara dengan 1.000 hari. Dalam ayat lain, Al-qur‟an 

mengatakan bahwa satu hari setara dengan 50.000.
53

 bukankah Al-qur‟an 

bertentangan dengan diri sendiri?! Karena pada hakekatnya waktu Allah tidak 

dapat dibandingkan dengan waktu bumi, Al-qur‟an menyatakan dalam surat 

Hajj: 47 yang berbunyi  

                        

         

Artinya: “Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, 

Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya 

sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu menurut perhitunganmu”. 
54

 

BAB 7. Pertanyaan Seputar Ilmu Pengetahuan 

Bumi diciptakan sebagai karpet. Pernyataan ini merujuk pada sebuah 

ayat dalam surah Nuh : 19 

                          

         

Artinya: “Dan Allah menjadikan bumi untukmu   sebagai hamparan “ (QS. 

Nuh :19)
55
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Permukaan bumi, yaitu kerak bumi, tidak sampai 48 kilometer 

tebalnya dan itu sangat tipis dibandingkan radius bumi yang mencapai 6.035 

kilometer, Lapisan-lapisan lebih dalam bumi.
56

 

 

2. Mereka Bertanya Islam Menjawab 

Buku ini berisikan 7 bab pertanyaan dan jawaban debat yang pernah 

dilakukan oleh Dr. Zakir Naik yang kemudian diringkas menjadi sebuah buku, 

dan di terjemahkan oleh Nur Cholis dan H. Sarwedi M Amin Hasibuan, Lc 

dengan judul asli Answer to non muslims question about Islam tasaa ulaat 

amrikiyah haula Al-Islam (pertanyaan mengganjal tentang Islam yang sering 

diajukan orang awam dan non muslim. Adapun ringkasan isi pada buku ini 

adalah : 

BAB 1. Pertanyaan Seputar Keimanan 

Membahas soal keimanan, hak-hak yang diberikan oleh Islam kepada 

manusia terdapat lima perkara syariat Islam yang sangat mendasar dan penting 

untuk dipelihara.
57

 Semua perintah dan aturan Islam selalu bermuara pada 

aktualisasi dan pemeliharaan kelima perkara ini: 

a). Memelihara Agama 

b). Memelihara Jiwa 
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c). Memelihara Akal 

d). Memelihara Keturunan 

e). Memelihara Harta
58

 

Siapa yang menghayati seluruh rangkaian hukum dan aturan syariat 

dengan seksama, ia akan menyimpulkan bahwa pada dasarnya syariat ini 

bermaksud merealisasikan semua tujuan di atas. Syariat Islam tidak hanya 

menjadikan lima perkara prinsipil ini sebagai hak asasi manusia, tetapi sejajar 

dengan perkara yang wajib.
59

 Dengan demikian, tidak seorang pu 

diperkenankan bertindak semena-mena terhadap perkara-perkara ini.  

BAB 2. Pertanyaan Seputar Wanita   

Seorang muslimah adalah perempuan yang paling banyak memiliki 

keistimewaan. Ia lebih berhak untuk mendapatkan kehidupan yang baik di 

dunia ini dan pahala yang melimpah dihari kiamat.
60

 Lalu bagaimanakah 

peranan wanita dalam Islam? Kaum wanita adalah saudara kandung kaum 

pria. Pada dasarnya, semua perintah yang ada dalam Al-qur‟an dan As-Sunnah 

ditujukan kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah : 228 
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Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang makruf...” 
61

 

Perempuan dalam Islam, baik itu sebagai anak, saudara, ibu, atau bibi, 

masing-masing memiliki harga diri dan hak yang harus dilindungi. Islam 

memandang wanita sebagai separuh dari masyarakat, terlebih lagi dia akan 

melahirkan setengah yang lain sehigga ia mempresentasikan umat secara utuh. 

BAB 3. Pertanyaan Seputar Makanan dan Minuman 

Ada beberapa makanan dan minuman terlarang yang di pertanyaan, 

salah satunya minuman yang terlarang dalam Islam adalah alkohol. alkohol 

menjadi momok masyarakat sejak zaman dahulu, lalu mengapa konsumsi 

alkohol dilarang dalam Islam? Karena, ia terus menelan korban dan 

menyebabkan kesengsaraan luar biasa bagi jutaan orang di seluruh dunia.
62

 

Membumbungnya angka kejahatan, penngkatan jumlah penyakit mental, dan 

hancurnya jutaan rumah tangga di seluruh dunia adalah  saksi bagi kekuatan 

merusak dari alkohol. Sebagaimana Allah berfirman: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguuhnya (meminum) 

khamer, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 

agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maidah:90)
63

 

BAB 4. Pertanyaan Seputar Terorisme dan Jihad 

Islam berasal dari kata salam yang berarti damai. Selain itu juga berarti 

penyerahan kehendak seseorang kepada Allah. Dengan demikian Islam adalah 

agama kedamaian yang diperoleh dengan penyerahan kehendak seseorang 

kepada kehendak Allah SWT.
64

 terkadang kekerasan harus digunakan untuk 

memelihara kedamaian karena tidak setiap orang di dunia mendukung 

pemeliharaan kedamaian dan harmoni.  

Adakalanya kekerasan harus digunakan untuk memelihara kedamaian. 

Persisnya untuk alasan inilah kita punya polisi yang menggunakan kekrasan 

terhadap para penjahat dan anasir anti-masyarakat guna menjaga kedamaian di 

suatu nengara. Islam menjujung kedamaian. Pada saat yang sama, Islam 

mendesak para pengikutnya untuk melawan penindasan di mana pun berada. 

Perlawanan terhadap penindasan mungkin terkadang menghendaki 
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penggunaan kekerasan dan dapat pula dengan pedang intelektual yakni 

pedang pengetahuan, pedang yang menaklukkan hati dan pikiran.
65

 

BAB 5. Pertanyaan Seputar Al-qur’an 

“Apakah kaum muslimin meyakini bahwa Al-qur‟an adalah murni 

firman Allah; huruf demi huruf dan kata demi kata? Ya, kaum muslimin telah 

menyepakati hal itu. Siapa yang meragukan hal itu atau mendustakannya 

maka ia telah lepas dari ikatan Islam.
66

 

Seluruh isi Al-qur‟an ditulis semasa hidup Nabi Muhamamd SAW. 

Beliau telah menunjuk para penulis wahyu dari kalangan shahabatnya seperti 

Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka‟ab.
67

 Ketika ada 

ayat yang turun, beliau memerintahkan mereka untuk menuliskannya dan 

mengajari mereka untuk menempatkannya dalam surat, sehingga penyusunan 

itu memudahkan para sahabat untuk menghafal. 

BAB 6. Pertanyaan Seputar Hukum dan Keadilan 

Sebuah pertanyaan mengenai hukum dan keadilan dalam Islam 

bersangkutan dengan agama Islam mengakui adanya hukuman mati. Pada 

dasarnya, agama Islam tidak menetapkan hukuman mati kecuali pada 
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kejahatan besar yang apabila dibiarkan maa akan mengakibatkan kerusakan 

dan menghilangkan asa aman dan kedamaian dalam masyarakat.
68

 

Ketika Islam menetapkan sebuah hukum seperti hukuman mati maka 

hal itu adalah atas dasar wahyu dan perintah Allah. Dia adalah Rabb yang 

Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini.
69

 Hanya Dia-lah yang 

memiliki hak prerogatif (istimewa) untuk memberikan petunjuk dan 

menetapkan hukum. 

BAB 7. Pertanyaan Seputar Kaum Muslim dan non-Muslim 

Kaum muslimin menghina non,uslim dengan menyebut mereka kafir. 

Kafir berasal dari kata kufr yang berarti menyembunyikan atau ingkar. Dalam 

terminologi Islam, kafir berarti orang ynag menyembunyikan atau 

mengingkari kebenaran Islam dan orang yang menolak Islam. Dalam bahasa 

Inggris, mereka disebut nonmuslim.
70

 

Jika seorang nonmuslim merasa terhina bila disebut kafir, itu karena ia 

belum paham dengan Islam. Dia harus mencari sumber yang tepat untuk 

memahami Islam dan terminologi Islam. Dengan memahaminya ia bukan saja 

tidak akan merasa terhina, tetapi justru menghargai Islam dalam perspektif 

yang lebih tepat.  
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3. Miracles Of Al-qur’an and As-Sunnah 

Buku Miracles Of Al-qur’an and As-Sunnah ini menjabarkan tentang 

berbagai keajaiban-keajaiban dan fakta-fakta Ilmiah dari al-qur‟an dan as-

sunnah berdasarkan ilmu sains modern yang telah diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia menjadi 2 bab dan mempunyai 220 halaman. Adapun 

ringkasan bab dari buku ini adalah : 

a. Miracles Of Al-qur’an 

Terciptanya alam semesta telah dijelaskan para ahli astrofisika dengan 

fenomena yang sangat dikenal luas dengan nama „Big Bang‟. Menurut teori 

Big Bang, seluruh alam semesta pada awalnya berbentuk massa yang besar 

(Nebula Primer).
71

 Kemudian terjadi Big Bang (Ledakan Pemisah Sekunder) 

yang mengakibatkan pembentukan galaksi. Kemudia terbentuk dan terbagi 

dengan bentuk bintang, planet, matahari, bulan, dan lain-lain.  

Berkenaan dengan fakta ini, Al-qur‟an telah berbicara dalam surat Al-

anbiya : 30 
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Artinya: “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit 

dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudia kami pisahkan antara 

keduanya...”  (QS. Al-Anbiya’: 30)
72

 

Kesesuaian yang harmoni antara Al-qur‟an dan teori Big Bang adalah 

suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Hal yang menakjubkan, sebuah 

kitab yang muncul di padang pasir Arab 1.400 tahun silam mengandung 

kebenaran ilmiah yang mendalam.
73

 

b. Miracles Of As-Sunnah 

Mengenai keajaiban dari isi As-Sunnah, ada beberapa ringkasan yang 

mungkin belum kita ketahui maksudnya, seperti dari beberapa poin di bawah 

ini: 

1. Di dalam lautan, ada api yang siap menghancurkan segala kehidupan 

di atasnya 

2. Mengapa Rasulullah resah dan memerintahkan banyak beristigfar, 

beramal dan beribadah ketika gerhana seolah-olah akan terjadi kiamat. 

3. Ada jamur yang tumbuh setelah adanya badai, tanpa ada campur 

tangan manusi, yang dipakai oleh medis sebagai obat penyakit mata 

terbaik.
74
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BAB IV 

STRATEGI DAKWAH DR. ZAKIR NAIK 

A. Strategi Dakwah Dr. Zakir Naik 

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil 

kepustakaan di beberapa buku yang berkaitan dengan judul karya ilmiah penulis. 

Sesuai dengan teknik analisis data yang penulis pilih yaitu analisis isi (content 

analysis) dengan teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat 

ditiru (replicabel), dan shohih data yang memperhatikan konteksnya.  

Maka data yang diperoleh dan dipaparkan oleh penulis akan dianalisa 

sesuai dengan hasil penelitian, maka inilah hasil strategi yang kemudian Dr. 

Zakir Naik lakukan untuk merealisasikan dakwah Islam yang diperoleh yaitu 

sebagai berikut: 

1. Strategi Dakwah dengan Hikmah 

Cara berdakwah Dr. Zakir Naik ini berlandaskan dengan isi 

kandungan dalam Al-qur‟an surat An-Nahl ayat 125 : 

 اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة 

Artinya :  “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah” (An-

Nahl : 125)
1
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Dalam ayat tersebut terdapat metode untuk strategi dakwah yakni Al-

Hikmah. Menurut M. Quraish Shihab bahwa makna Hikmah salah satunya “ 

Mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun 

perbuatan. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan atau 

diperhatkan akan menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang lebih 

besar dan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar.
2
 

Penulis akan memperlihatkan beberapa ceramah dari Dr. Zakir Naik 

yang secara tersirat atau tersurat menggunakan dakwah bil hikmah. Salah satu 

ceramah Dr. Zakir Naik ketika di Malaysia yang memberikan beberapa 

nasihat kepada para pelajar dalam menuntut ilmu yang baik dan benar dengan 

tema “Menuntut Ilmu bagi seorang Muslim”. 

Dr. Zakir Naik berkata “Tuntunan pertama dari Allah bukanlah 

shalat, puasa, haji, melainkan tuntunan pertama dari Allah SWT 

kepada manusia dalam Al-qur‟an adalah iqra‟ (membaca). Dan 

sayangnya, apa yang kita temukan dalam umat muslim, kita 

terpecah, sebagian orang tidak mau membaca, dan yang lain ingin 

membaca, mereka hanya mengambil setengah petunjuk dari Allah. 

Petunjuk lengkapnya dari Allah dalam Al-qur‟an surat Al-a‟laq 

ayat 1 adalah  

 

Artinya : “Bacalah, nyatakan dalam nama Tuhanmu.”  

Jadi ketika kau membaca dan ketika kau memberikan edukasi, 

pencipta kita memerintahkan kita, “Lakukan dalam nama Tuhan” 

jadi kapan pun kau mendapat pendidikan, edukasi yang kau dapat 

ini, baik itu di sekolah, di universitas, ini harusnya mendekatkanmu 

kepada Allah SWT, jika pengetahuan yang kau dapat tidak dapat 

                                                           
2
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mendekatkanmu kepada Allah SWT, ini mungkin bermanfaat 

bagimu di dunia ini, tapi tidak bermanfaat bagimu di akhirat. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur‟an surat Dzaariyat : 56 

 

Artinya : “ Bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dan jin 

unutk menyembah-Nya.” 

Tujuan kita berada di kehidupan dunia ini adalah untuk 

menyembah Allah SWT, apakah tujuan hidup kita? Allah SWT 

berfirman dalam surat Mulk : 2 

 

Artinya : “Allah yang menjadikan mati dan hidup, untuk menguji 

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.” 

Hidup kita ini adalah ujian untuk akhirat, dan ini adalah ujiannya. 

Dan rujukan dari ujian ini ketika kau ikut ujian, tentunya kau punya 

rujukan. Kau harus merujuk pada buku pelajaran. Rujukan dan 

aturan dari ujian ini diberikan dalam wahyu penutup dan terakhir 

dari Allah SWT, yaitu Al-qur‟an. Al-qur‟an adalah kitab paling 

positif di dunia. Ini adalah proklamasi bagi kemanusiaan. Ini adalah 

sumber kasih sayang dan kebijaksanaan, ini petunjuk bagi yang 

tersesat, ini peringatan bagi yang yang ceroboh, ini meyakinkan 

bagi yang ragu, ini penghibur bagi yang berduka, dan ini harapan 

bagi yang putus asa. Itulah mengapa ketika kita sebagai muslim 

menuntut ilmu, kita harus memastikan ilmu inimendekatkan kita 

pada Allah SWT. 

Karena terbatasnya waktu, aku hanya akan memberikanmu 

sebagian contohnya. Ketika kita belajar di sekolah, dimata 

pelajaran apapun, kita harus memastikan pengtahuan ini 

mendekatkan kita pada Allah SWT. dan kita sebagai Muslim harus 

bangga pada din (agama) kita. Misalnya, ketika kita belajar sains di 

sekolah, sains yang kita pelajari ini harus mendekatkan kita pada 

Allah SWT. dan sekarang adalah zamannya sains dan teknologi. 

Dan Alhamdulillah, Al-qur‟an telah terbukti sebagai firman Tuhan 

dalam segala zaman.  

Sebelumnya adalah zamannya dari Mukjizat, dan Al-qur‟an adalah 

Mukjizat dari segala Mukjizat. Kemudian datanglah zamannya 

literature dan puisi, Alhamdulillah Muslim dan non-Muslim 

mengakui bahwa Al-qur‟an adalah literature Arab terbaik di muka 
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bumi ini. Tapi sekarang bukanlah zamannya literatur dan puisi, 

sekarang adalah zamannya sains dan teknologi. Dan ketika kita 

menganalisis dan membandingkan Al-qur‟an dengan sains dan 

teknologi,  kita menemukan bahwa Alhamdulilah, Al-qur‟an jauh 

lebih unggul. Aku ingin sampaikan bahwa Al-qur‟an bukanlah 

kitab SAINS, melainkan kitab SIGN (tanda-tanda). Dan ada lebih 

dari 6.000 tanda-tanda dan lebih dari 6.000 ayat dalam Al-qur‟an, 

dimana 1.000 lebih membicarakan tentang sains.” 

Dari pemaparan ceramah Dr. Zakir Naik di atas, setelah penulis 

analisis maka ada tiga kandungan bil hikmah yang penulis temukan : 

1. Pada paragraph pertama terlihat sebuah nasihat untuk Muslim yang sedang 

menuntut ilmu supaya mendapat kelancaran dan kesuksesan, bahwa yang 

pertama dilakukan bukanlah shalat, berpuasa, ataupun haji tetapi 

mengawali setiap apapun yang kita lakukan untuk mengawalinya dengan 

atas nama Tuhan, sebagaimana Dr. Zakir Naik membacakan firman Allah 

dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang memiliki maksud ketika kita mendapatkan 

edukasi, pencipta kita memerintahkan kita, “Lakukan dalam nama Tuhan” 

jadi kapan pun kita mendapat pendidikan, edukasi yang kita dapat ini, baik 

itu di sekolah, di universitas, ini harusnya mendekatkan kita kepada Allah 

SWT. 

2. Pada paragraph ketiga, Dr. Zakir Naik mengajak umat Muslim supaya  

terselamatkan di akhirat hendaknya hidup kita merujuk pada Al-qur‟an. Al-

qur‟an adalah sumber kasih sayang dan kebijaksanaan, ini petunjuk bagi 

yang tersesat, ini peringatan bagi yang yang ceroboh, ini meyakinkan bagi 



84 
 

yang ragu, ini penghibur bagi yang berduka, dan ini harapan bagi yang 

putus asa. 

3. Ketika Dr. Zakir Naik ceramah di Malaysia yang audiens nya adalah 

pelajar, tema yang diambil oleh beliau juga adalah “Keimanan Muslim 

yang sedang Menuntut llmu” beliau tidak melakukan hal yang melebihi apa 

yang seharusnya para pelajar ketahui seperti tema yang tidak pantas untuk 

diceramahkan di depan para pelajar. 

Dikatakan dalam buku Komunikasi Dakwah Kontemporer bahwa 

hikmah mengajak manusia menuju jalan Allah SWT tidak terbatas pada 

perkataan lembut, kesabaran,ramah tamah dan lapang dada, tetapi juga tidak 

melakukan sesuatu melebihi ukurannya. Dengan kata lain harus menempatkan 

sesuatu pada tempatnya.3 

Dr. Zakir Naik memiliki cara berdakwah dengan yakin sepenuhnya 

pengetahuan yang mengarah pada sumber Al-qur‟an dan percaya diri dengan 

tindakan yang diambilnya, sehingga beliau dengan penuh percaya diri 

menyampaikan kebenaran, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira dan 

tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. 

Dr. Zakir Naik melakukan dakwah hikmah ini tidak hanya di 

negaranya saja tetapi dengan berceramah keliling ke banyak negara seperti, 

Amerika, Malaysia, Australlia, dan termasuk di Indonesia. Dr. Zakir Naik 

                                                           
3
 Siti Muriah, Metode Dakwah Kontemporer, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 42-43 



85 
 

berkunjung ke Indonesia dengan tajuk “Zakir Naik Visit Indonesia” yang 

berlangsung dari tanggal 01 April 2017 sampai 10 April 2017. Ringkasan dari 

ceramah Dr. Zakir Naik beberapa tempat di Indonesia. 

 Auditorium Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, 

Minggu, 02 April 2017, 08:00-12:00 WIB 

Tema: "Da’wah or Destruction" (Da'wah atau Kerusakan) 

Dr. Zakir Naik menekankan pentingnya menjadi seoarang da'i atau 

berdakwah baik secara penuh waktu atau paruh waktu. Beliau pada 

awalnya ingin menjadi dokter karena menurut beliau itu profesi 

terbaik. Namun setelah lulus dan seiring berjalannya waktu beliau 

menemukan bahwa profesi terbaik adalah dengan menjadi seorang 

da'i. Beliau mengingatkan pentingnya da'wah melalui surat Al'Asr 

bahwa ada 4 hal yang harus dipenuhi seorang muslim yang baik 

yaitu iman, amal sholeh, saling menasehati dalam kebenaran 

(da'wah) dan saling menasehati dalam kesabaran. Keempat hal itu 

wajib adanya. Da'wah berarti mengajarkan nilai-nilai islam sesuai 

dengan apa yang ada di Al-Qur'an dan Hadits Shohih. Da'wah 

walaupun isinya nilai yang benar tetapi harus dilakukan dengan 

baik dan benar juga agar nilai kebenarannya tersampaikan. Beliau 

selalu mengingatkan agar jika ingin mempelajari agama (islam) 

jangan melihat penganutnya tapi pelajari kitabnya (Al-Quran).
4
 

 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Yogyakarta, 

Senin 03 April 2017, 08:00-12:00 WIB  

Tema: "Religion as an Agent of Mercy and Peace" (Agama Sebagai 

Agen Kasih Sayang dan Perdamaian) 

Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa Jihad artinya bersungguh-

sungguh berjuang di jalan Allah, bukan hanya perang saja. Jihad 

adalah bersungguh-sungguh akan sesuatu hal yang positif. Dr. 

Zakir Naik selalu mengingatkan seperti yang sudah tertulis di 

dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32 : 

Artinya : “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 

                                                           
4
https://inikamal.blogspot.co.id/2017/04/dr-zakir-naik-dawah-melalui-metode.html diunduh 

pada 12 juli 2017  
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membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah 

membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 

telah memelihara kehidupan manusia semuanya".
5
 

 Ayat ini diantara ayat lainnya menjadi salah satu bukti bahwa 

Islam adalah agama kasih sayang dan perdamaian. 

 Universitas Darussalam Gontor Ponorogo (UNIDA) Ponorogo, 

Rabu 05 April 2017, 08:00-12:00 WIB 

Tema: "Religion in The Right Perspective" (Agama Dalam Sudut 

Pandang Yang Tepat) 

Selama ini banyak yang salah paham/salah mengerti mengenai 

islam terutama jika melihat media. Oleh karena itu penting untuk 

mnegetahui islam melalui sumber yang tepat yaitu Al-Quran dan 

hadits Shohih. Islam juga harus dipelajari dan ditanyakan kepada 

ahlinya dan jangan melihat islam melalui penganutnya tetapi 

pelajari kitabnya (Al-Quran).
6
 

3 Tema di atas adalah tema yang selalu diusung beliau dalam 

kegiatan da'wah nya, dengan tema tersebut Dr. Zakir Naik mencoba 

memperlihatkan kebenaran dan kesdaran pada umat Muslim di Indonesia 

dengan memberikan beberapa nasihat : 

1. Pada tema pertama Dr. Zakir Naik memberikan nasihat ada 4 hal yang 

harus dipenuhi seorang muslim yang baik yaitu iman, amal sholeh, saling 

menasehati dalam kebenaran (da'wah) dan saling menasehati dalam 

kesabaran. 

                                                           
5
Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya,  (Toha Puta, Semarang:1989),  hlm. 

142 
6
https://inikamal.blogspot.co.id/2017/04/dr-zakir-naik-dawah-melalui-metode.html diunduh 

pada 12 juli 2017 
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2. Pada tema kedua Dr. Zakir Naik menegaskan bahwa Jihad artinya 

bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, bukan hanya perang saja. 

Jihad adalah bersungguh-sungguh akan sesuatu hal yang positif. Secara 

tersirat Dr. Zakir Naik menolak bahwa Islam disebut sebagai teroris. 

3. Pada tema ketiga Dr. Zakir Naik mengatakan jangan melihat islam melalui 

penganutnya tetapi pelajari kitabnya (Al-Quran), karena umat Muslim juga 

pasti memiliki kesalahan, namun Al-qur‟an tidak akan meiliki cela 

sedikitpun. 

 Ketika Dr. Zakir Naik berceramah, ratusan hingga mungkin ribuan 

nonmuslim telah bersyahadat setelah berdialog (tanta jawab) dengan beliau, 

karena ketika ada nonmuslim yang bertanya, beliau serius menyimak dan 

memberikan jawaban serta ulasan yang tuntas dan memuaskan.  

  Saat akhirnya non-Muslim berniat masuk Islam, sebelum membaca 

dua kalimat syahadat Dr. Zakir Naik akan bertanya apakah ada yang 

memaksanya untuk masuk Islam? apakah atas dorongan keinginan sendiri? 

setelah yang bersangkutan menyatakan tak ada paksaan dan semua atas 

keinginan dan kesadaran diri sendiri barulah beliau membimbingnya 

mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat dan menjadi muallaf. 

2. Strategi Dakwah dengan Debat 

Salah satu metode yang juga terkandung dalam surat An-Nahl : 125 

  َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُنإ
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Artinya : “ 

Dr. Zakir Naik memiliki kemampuan untuk menjelaskan realitas 

Islam yang ada dengan argumentasi yang logis dengan bahasa yang 

komunikatif menggunakan dalil-dalil dalam Al-qur‟an, hadits dan kitab 

lainnya untuk menghilangkan keraguan ataupun kesamaran.  

 Setiap Dr. Zakir Naik melakukan kegiatan ceramah maka akan di 

akhiri dengan sesi pertanyaan, yang kemudian di jawab oleh beliau. Etika 

debat beliau menjawab pun dengan lembut di awali memanggil penanya 

dengan sebutan “brother/sister” yang artinya saudara lelaki/perempuan, 

terlihat bahwa Dr. Zakir Naik ingin mendekatkan diri dengan penanya.  

 Kemudian beliau memuji pertanyaan si penanya dengan kata-kata “ 

Masya Allah, pertanyaan yang bagus” barulah setelah itu, Dr. Zakir Naik akan 

menjawab pertanyaan melalui pengandaian dan nasihat, yang mengandung 

arti kata – kata dan masuk ke dalam hati dengan penuh kasih sayang dan ke 

dalam perasaan dengan penuh kelembutan di mana hal itu lebih dapat 

memberikan dampak pada mad‟u. 

Ulama sekaligus pakar perbandingan agama Dr Zakir Naik 

membeberkan rahasia debat yang selalu menang melawan pendeta. Menurut 

beliau, kuncinya adalah menguasai kitab suci Injil. Dr. Zakir Naik selalu 

memenangkan debat melawan tokoh agama lain di beberapa negara, seperti 
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India dan Amerika karena dia tidak hanya menghafal A-lqur‟an dan Hadits, 

tapi juga menguasai kitab suci agama lain.
7
 

Selain itu, Dr. Zakir Naik juga menegaskan bahwa seorang da‟i harus 

kebal terhadap ujian dan fitnah. Ia mengaku sudah sering difitnah oleh non 

muslim bahkan oleh pemerintah tempat ia tinggal, yakni India. 

“Di India ada televisi FIF TV yang terdapat 200 juta penonton. Namun apa 

yang dilakukan oleh pemerintahnya, mereka itu menuduh saya teroris. Mereka 

membohongi masyarakat, membohongi publik bahwa apa yang saya lakukan 

adalah suatu teror.” Pungkas Dr. Zakir Naik.
8
 

Dr. Zakir Naik, yang hafal berbagai kitab, Al-qur‟an, Injil, Weda, 

Tripitaka, Bhagavad Gita dan juga hadits-hadits ini berlangsung lebih cepat 

dan mudah dimengerti oleh pendengar, sehingga dapat mengundang kagum 

ratusan hingga ribuan orang yang hadir dari berbagai kalangan.  

Ketika perdebatan Dr. Zakir Naik dan lawan ataupun penanya  

menyanggah jawaban yang diberikan oleh Dr. Zakir Naik maka beliau akan 

membantah penyimpangan tersebut dengan  jalan sebaik – baiknya antara lain 

dengan perkataan yang lunak, tidak dengan perkataan yang kasar yang akan 

menyinggung tetapi dengan mempergunakan suatu perkataan yang bisa 

                                                           
7
 Perkataan ketika Dr Zakir Naik bersilaturahmi dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jum‟at (31/03/2017) 
8
http://www.jawapos.com/read/2017/03/31/120201/ternyata-ini-rahasia-zakir-naik-menang-

debat lawan-pendeta diunduh pada 12 juli 2017 
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menyadarkan hati, membangunkan jiwa dan menerangi akal pikiran namun 

tetap dengan berpangku pada kitab suci yang dibenarkan.  

Beberapa masukan yang diberikan kepada Dr. Zakir Naik ketika 

sedang konfrensi pers untuk para mubaligh atau da‟i yang lain ketika 

berdakwah pada nonmuslim, yakni : 

a. kita harus memiliki dasar pemahaman Alquran dan hadits yang kuat.  
b. kita juga harus mempunyai pengetahuan dan referensi tentang kitab-kitab 

suci agama lain, baik itu Bibel, Weda, ataupun yang lainnya. 
c. kita juga harus memiliki penalaran yang baik untuk menyanggah argumen-

argumen lawan. Terakhir,  

d. kita harus mempunyai pengetahuan ilmiah dan data yang valid untuk 

membuktikan argumen yang kita sampaikan.
9
 

Yang tidak kalah pentingnya, para mubaligh juga harus memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik, terutama keterampilan dalam public 

speaking.
10

 Mubaligh juga harus memahami metode dakwah yang tepat untuk 

diterapkan kepada kalangan umat berbeda agama (non-muslim). 

 berdiskusi dengan cara yang baik.
11

 Merupakan cara terakhir yang 

digunakan untuk berdakwah dengan orang-orang yang memiliki daya 

intelektualitas dan cara berpikir yang maju, seperti yang digunakan 

berdakwah oleh Dr. Zakir Naik.  

 Al-qur‟an juga memberi  perhatian khusus tentang berdakwah dengan 

kitab karena Dr. Zakir Naik memang telah dibekali pemahaman keagamaan. 

                                                           
9
 http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/04/10/oo6fjx313-dr-

zakir-naik-mubaligh-harus-pahami-metode-dakwah 
10

 Ibid. 
11

 Abdullah Syihata, Dakwah Islamiyah, (Jakarta: CV Rofindo, 1986), hlm. 22 
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Al-qur‟an juga melarang berdebat dengan mereka kecuali dengan jalan yang 

baik. 

Artinya : “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab (Yahudi dan 

Nasrani) melainkan dengan cara yang baik. Kecuali dengan orang-orang 

yang zhalim diantara mereka” (QS. Al-Ankabut : 46)
12

 

 

 Berbekal ayat tersebut, kaum muslim dilarang berdebat dengan ahli 

kitab kecuali dengan cara yang baik, sopan santun, lemah lembut dan 

menunjukkan ketinggian budi ummat islam kecuali jika mereka 

menampakkan keangkuhan dan kezhaliman. 

Dr. Zakir Naik tetap berbesar hati dan ikhlas, apabila mad'u atau 

objek dakwah menolak pesan yang disampaikan, mencemoh, mengejek atau 

bahkan memusuhi, maka hati da‟i tetap sabar, tidak  membalasnya dengan 

kebencian, tetapi sebaliknya tetap mencintai objek dan dengan ikhlas hati da‟i 

hendaknya mendoakan objek supaya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. 

Mengalahkan pendapat  lawan dengan memberikan argumentasi dan bukti 

yang kuat. 

Bukan hanya tentang tema apa yang diusung tetapi, Dr. Zakir Naik 

juga mempunyai etika dalam berdakwah ketika berhadapan dengan publik 

yang sangat berpengaruh sehingga masyarakat luas khususnya non muslim 

                                                           
12

 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya,  (Toha Puta, Semarang:1989),  

hlm. 402 
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masuk Islam yakni dengan etika yang santun dan bijak, disertai keilmuannya 

yang tinggi. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi : 

                                

                                    

         

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.”
13

 

 

Seperti yang dilakukan Rasulullah ketika sedang berdakwah, melalui 

ayat ini, Allah SWT menyampaikan firman bahwa Dia-lah yang membuat 

Nabi Muhammad SAW bersikap lembut, baik, dan penyayang. Sebab 

seandainya Rasulullah SAW berhati kasar dan bersikap keras, tentulah orang-

orang akan menjauh, tidak ada yang mau mendekat padanya, menyebarkan 

Islam dengan kedamaian.
14

 

                                                           
13

 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya,  (Toha Puta, Semarang:1989),  

hlm. 71 
14

  Samsul Munir Amin, Sejarah Dakwah, ( Amzah, Jakarta : 2014 ), hlm. 35 
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Beberapa etika yang selalu ditaatkan oleh Dr. Zakir Naik ketika 

berdakwah: 

1. Debat dilakukan dalam wilayah ide yang sedang diperdebatkan.
15

 

Debat dilakukan dengan menyerang dan menjatuhkan argumentasi-

argumentasi yang benar, berdasarkan kajian hingga sampai pada suatu 

kebenaran. Karena itu, seperti telah disebut, debat mengandung dua sifat, 

yaitu merobohkan dan membangun, menjatuhkan dan menegakkan 

argumentasi. Cara debat yang teladan di ajarkan dalam surat Al-Baqarah 

ayat 258 yang berbunyi : 

                                

                         

                                     

    

Artinya : “Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat 

Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada 

orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: 

“Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan.” Ibrahim berkata: 

“Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah 

dari barat,” lalu heran terdiamlah orang kafir itu.”
16

 

2. Debat dilakukan dengan cara yang baik. 

Maksudnya dilakukan dengan menggunakan patokan yang sama, yaitu Al-

qur‟an dan Al-hadits. Bukan berpatokan pada “pokok”-nya atau “inti”-nya, 

ataupun dengan akal pikiran. Kalaupun menggunakan akal, maka haruslah 

dengan menggunakan pemikiran yang rasional, bukan persangkaan atau 

pun filsafat. 

3. Perhatikan siapa yang menjadi partner debat. 

Pertama kali yang harus diperhatikan adalah siapa partner debat atau 

diskusi kita, karena partner debat atau dsikusi seharusnya seseorang yang 

memang menginginkan dan mencari kebenaran, bukan hanya menyenangi 

debat atau menjadikan debat untuk meperolok-olok agama. Dr. Zakir Naik 

                                                           
15

 Ibid, hlm. 58 
16

 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya,  (Toha Puta, Semarang:1989),  

hlm. 43 
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selalu mengajak diskusi-diskusinya untuk merujuk pada kebenaran saintifik 

ataupun pada teks-teks suci dari kitab masing-masing agama. Bukan 

kepada pendapat diri sendiri, yang subjektif, dan tidak berdasarkan dalil-

dalil yang kuat. Yang disebut dalil kuat adalah teks kitab suci atau 

kebenaran sintifik yang tidak terbantahkan.  

4. Perhatikan apa yang akan diperdebatkan atau didiskusikan. 

Dr. Zakir Naik tidak menceburkan dirinya dalam perkara-perkara yang 

seharusnya tidak didiskusikan, dalam perkara yang tidak bermanfaat, dan 

juga dalam perkara-perkara yang tidak akan meningkatkan keimanan ketika 

mendebat atau mendiskusikannya. Terlebih dahulu, lawan-lawan debat Dr. 

Zakir Naik menyepakati tema-tema.  

 

3. Strategi Dakwah Bil Qolam 

Metode ini telah diaplikasikan pada zaman Rasulullah. Karena, pada 

saat itu, tradisi tulis menulis sudah berkembang. Terbukti ketika Rasulullah 

menerima wahyu, beliau langsung memerintahkan kepada para sahabat yang 

memiliki kemampuan untuk menulis wahyu yang diterimanya.
17

 

Dr. Zakir Naik pun telah melakukan strategi ini, seperti menulis 

beberapa buku dan membuat beberapa rekaman ketika beliau berceramah 

kemudian dijadikan kaset atau vcd. Inilah beberapa karya buku Dr. Zakir 

Naik: 

a. Zakir Naik answer to non muslim’ common questions about Islam, 

Terjemahan Noor Cholis, Firman Pramudya 

b. Mereka bertanya Islam menjawab 

c. Miracles Of Al-qur’an and As-Sunnah 

 

Beberapa judul rekaman kaset atau vcd : 

a. "Da'wah or Destruction" (Da'wah atau Kerusakan) 

                                                           
17

 Ali Mustafa Yaqub, Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, (Pustaka Firdaus, Pejaten Barat : 

2000) hlm. 122 
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b. "Religion as an Agent of Mercy and Peace" (Agama Sebagai Agen 

Kasih Sayang dan Perdamaian) 

c. "Religion in The Right Perspective" (Agama Dalam Sudut Pandang 

Yang Tepat) 

d. "Similarity Between Islam and Christianity" (Persaman Antara Islam 

dan Kristen) 

e. "Quran and Modern Science: Compatible or Incompatible" 

Berdakwah melalui bil lisan atau bil hal yang menggunakan dialog 

secara langsung di zaman ini dianggap pasif karena hanya dapat dilakukan 

jika bertemu langsung. Untuk alasan itulah, Dr. Zakir Naik mendirikan The 

Islamic Research Foundation (IRF). IRF juga menggunakan teknologi 

modern untuk kegiatannya yang berpusat di Mumbai. 

  IRF adalah saluran TV kabel, internet, dan media cetak yang dapat 

dijangkau dimana saja dan kapan saja. kegiatan IRF ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman yang diperlukan oleh umat manusia di seluruh 

negara.
18

 

Demikianlah alasan mengapa logika Dr. Zakir Naik tidak terpatahkan 

setiap kali naik ke atas panggung, bukan saja karena kebenaran yang 

terkandung pada Al-qur‟an itu sendiri, melainkan juga caranya berpikir yang 

mengikuti perkembangan zaman, yaitu logis, rasional, ilmiah, refrensional, 

dan universal. Ditambah lagi dengan etika dan akhlaknya yang sopan santun. 

Itulah etika yang selalu dipegang Dr. Zakir Naik setiap kali berada di atas 

panggung debat ataupun diskusi. 

                                                           
18

 Yahya Nuryadi, Dr. Zakir Naik (Dokter Paling Berpengaruh di Dunia yang Mnegislamkan 

Jutaan Orang), Mentari Media, Jawa Barat : 2016, hlm. 13 
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B. Hambatan-Hambatan berdakwah yang dialami Dr. Zakir Naik  

Berdakwah adalah kegiatan mulia yang tidak mudah untuk dilakukan. 

Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh para nabi terdahulu, termasuk 

Rasullullah saw. Banyak tantangan dan ancaman yang harus dihadapi Rasulullah 

SAW. 
19

 

Tokoh Dr. Zakir Naik, adalah salah satu dari orang pilihan untuk 

meneruskan perintah Allah melalui jalan dakwah Islam dengan berbagai ujian 

dan rintangan. Namun, beliau tak pernah mengeluh apalagi berhenti di jalan itu, 

beliau senantiasa sabar menghadapi hujatan dan fitnahan dari musuh-musuh yang 

tidak menyukainya karena Dr. Zakir Naik percaya bahwa segala sesuatu tidak 

lepas dari ujian Allah SWT dan Allah adalah Maha Pelindung dari segala 

apapun.  

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 31 : 

                                

Artinya: “Dan sungguh, kami akan benar-benar menguji kamu sehingga kami 

mengetahui ornag-orang yang ebnar-benar berjihad dan bersabar di antara 

kamu; dan akan kami uji perihal kamu”.
20

 

 

Dari ayat di atas, Dr. Zakir Naik jelas sudah mengikuti perintah Allah. 

Ketika Dr. Zakir Naik banyak diberi ujian dengan berbagai pandangan negatif 

tentangnya, beliau tetap melanjutkan dakwah Islam dengan ikhlas dan sabar. 

                                                           
19

 Samsul Munir Amin, Op. Cit, hlm. 53 
20

Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya, (Toha Puta, Semarang:1989),  hlm. 

510 
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Ketika masyarakat memasuki era globalisasi dengan dukungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, tantangan yang dihadapi semakin rumit. Tantangan 

tersebut tidak mengenal ruang, batas, waktu dan lapisan masyarakat, melainkan 

ke seluruh sektor kehidupan dan hajat hidup manusia, termasuk agama. Artinya, 

kehidupan kegamaan umat manusia tidak terkecuali Islam di mana pun ia berada 

akan menghadapi tantangan yang sama.  

Inilah beberapa hambatan yang dialami oleh Dr. Zakir Naik : 

1. Pencekalan  

a. Pada buku Yahya Nuryadi, Pemerintah India melarang saluran Islamic 

Research Foundation (PeaceTV) sejak 2012. Menurut New York Times 

yang mengutip seorang wartawan India anonim, polisi Mumbai telah 

melarang Dr. Zakir Naik dari mengadakan konferensi dalam beberapa 

tahun terakhir, karena beliau dianggap membangkitkan kontroversi, dan 

penyedia satelit India juga menolak untuk menyiarkan saluran televisi, 

PeaceTV.
21

 

b. Pada sebuah konfrensi pers di Indonesia, salah satu pertanyaan yang 

diajukan kepada Dr. Zakir Naik yakni mengenai hambatan ketika beliau 

berdakwah.
22

 

                                                           
21

 Yahya Nuryadi, Op. Cit, hlm. 240 
22

 Pertanyaan ketika Dr. Zakir Naik Konfrensi pers di Indonesia 
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“Anda dikenal sebagai pendakwah yang memiliki fokus kajian terhadap 

masalah perbandingan agama. Sementara, India sendiri adalah negara yang 

mayoritas penduduknya non-Muslim. Adakah tantangan yang Anda hadapi 

dalam menyampaikan dakwah di sana selama ini?” 

(Jawaban dari Dr. Zakir Naik) 

“Di India, pemerintah memang tidak pernah secara langsung melarang saya 

menyampaikan dakwah. Tapi, yang mereka lakukan kemudian adalah 

membentuk opini bahwa Zakir Naik mendukung terorisme dan sebagainya. 

Pemerintah membohongi publik dengan mengatakan, kegiatan saya selama 

ini adalah kejahatan. Akan tetapi, berbagai tudingan negatif itu tidak sedikit 

pun menyurutkan semangat saya (untuk terus berdakwah). Alhamdulillah, 

stasiun televisi yang menyiarkan kuliah agama saya, Peace TV, kini sudah 

memiliki 200 juta penonton”.
23

 

c. Dr. Zakir Naik Dicekal, English Defence League Pesta 

Dr. Zakir Naik dilarang masuk ke Inggris oleh Kementerian Dalam Negeri 

dengan alasan “perilakunya tidak dapat diterima.” Dijadwalkan memberi 

kuliah di Sheffield pada 25 Juni 2010 dengan tema “Understanding Islam 

and Peace – revealing a critical insight on Islam and Peace” dan pada 26 

Juni di Wembley Arena, London, dengan topik “Salaah – the programming 

towards Righteousness”.
24

 Namun karena tekanan dari kelompok-

kelompok anti-Islam, agenda pria yang bekerja di Mumbai untuk Peace TV 

itu terancam gagal. 

“Sangat disesalkan pemerintah Inggris telah tunduk kepada tekanan dari 

kelompok-kelompok sektarian dan Islamofobia, dengan melarang masuk 

                                                           
23

 Saat Dr. Zakir Naik sedang konfrensi pers dalam kunjungan ke Indonesia yang bertajuk 

“Zakir Naik visit Indonesia  2017”  
24

https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2010/06/21/43896/zakir-naik-

dicekal-english-defence-league-pesta.html 
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Dr. Zakir Naik, yang telah mengunjungi dan menyampaikan ceramahnya di 

Inggris selama 15 tahun terakhir,” demikian bunyi pernyataan Islamic 

Research Foundation, menanggapi pencekalan tersebut.
25

 

Menteri Dalam Negeri Inggris Theresa May menilai, Dr. Zakir Naik 

sebagai seorang pendukung aksi terorisme. Dengan kewenangannya ia bisa 

melarang masuk orang-orang yang dianggapnya berbahaya. “Sejumlah 

komentar yang dibuat oleh Dr. Zakir Naik bagi saya merupakan bukti atas 

perilakunya yang tidak dapat diterima,” tegas Theresa May dikutip BBC 

(19/6).
26

 

2. Kekhawatiran  

Nama Dr. Zakir Naik semakin populer di dunia. Ulama asal India 

tersebut merupakan salah satu ulama paling ditakuti di dunia Barat saat ini. Dr 

Zakir Naik tidak hanya ditakuti pendeta atau pastor, tapi juga pemerintah 

negara-negara Barat.
27

 

Ketakutan para pastor dan tokoh agama lain di dunia bukan tanpa 

alasan. Pasalnya, Dr Zakir Naik tak hanya menghafal Alquran dan hadits, tapi 

juga menguasai kitab suci agama lain, seperti Injil, Weda, Tripitaka dan 

Bhagavad Gita. 

                                                           
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
27

 Ringkasan sinopsis pada salah satu karya buku Dr. Zakir Naik yang berjudul “ Debat Islam 

vs Non-Islam” 
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Tak hanya itu, Dr Zakir Naik juga menguasai sains dan sejarah, 

sehingga mampu mengkombinasikan antara kitab suci dan ilmu pengetahuan 

saat menyampaikan ceramahnya.
28

 

Kecerdasan Dr. Zakir Naik semakin sempurna karena retorikanya 

sangat baik. Dia mampu memberikan argumentasi yang mudah dipahami 

orang lain. Tak heran jika banyak orang masuk Islam secara terbuka di forum 

Dr Zakir Naik. 

   Berikut 7 alasan mengapa Dr. Zakir Naik jadi kekhawatiran, Antara Lain : 

1. Dr Zakir Naik Pendiri Sekaligus Presiden IRF 

Dr. Zakir Naik adalah pendiri dan presiden Islamic Research Foundation 

(IRF), sebuah organisasi nirlaba yang memiliki dan menyiarkan jaringan 

saluran TV gratis Peace TV dari Mumbai, India.
29

 

 

2. Dr Zakir Naik Berhenti Jadi Dokter dan Menjadi Pendakwah 

Dr. Zakir Naik lahir pada tanggal 18 Oktober 1965 di Mumbai. Ia 

bersekolah di St. Peter’s High School (ICSE) di kota Mumbai. Kemudian 

bergabung dengan Kishinchand Chellaram College dan mempelajari 

kesehatan di Topiwala National Medical College and Nair Hospital di 

Mumbai. Ia menerima gelar MBBS di University of Mumbai. Namun Dr 

Zakir Naik berhenti sebagai dokter dan beralih menjadi pendakwah sejak 

tahun 1991. 

 

3. Dr Zakir Naik Terinspirasi Syekh Ahmad Deedat 

Dr Zakir Naik menjadi pendakwah karena terinspirasi jejak Syekh Ahmed 

Deedat yang telah aktif di bidang dakwah selama lebih dari 40 tahun. 

Syekh Ahmed Deedat merupakan ulama besar kelahiran India yang tumbuh 

dan besar di Afrika Selatan. Syekh Deedat menjadi pendakwah setelah 

sering „dilecehkan‟ pemuka agama lain. Deedat kemudian mempelajari 

kitab suci Alquran dan Injil selama 40 tahun. Setelah menguasai dua kitab 

suci tersebut, Syekh Deedat akhirnya keliling ke berbagai negara, termasuk 

                                                           
28

http://pojoksatu.id/news/internasional/2016/12/13/30-fakta-dr-zakir-naik-ulama paling-

ditakuti-negara-barat/ diunduh pada 12 juli 2017 
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ke Amerika Serikat ceramah dan menantang pemuka agama lain untuk 

debat. 

 

4. Banyak Orang Masuk Islam di Forum Dr Zakir Naik 

Puluhan, bahkan ratusan penganut agama lain masuk Islam setelah 

mendengar ceramah Dr Zakir Zaik. Bahkan, tak jarang tokoh agama lain 

rela memeluk agama Islam setelah mendengar penjelasan logis dari Dr 

Zakir Naik. Sebagian dari mereka masuk Islam setelah sebelumnya 

mengajukan pertanyaan sulit dalam sesi tanya jawab usai Dr Zakir 

menyampaikan ceramah.
30

 

 

5. Dr Zakir Naik Beberkan Bukti Yesus Kristus Bukan Tuhan 

Dalam beberapa ceramahnya, Dr Zakir Naik membeberkan bukti-bukti 

bahwa Kristus bukanlah Tuhan, seperti yang dipercai mayoritas umat 

Kristen saat ini. Untuk memperkuat pernyataannya, Dr Zakir Naik 

mengutip beberapa ayat dalam Alquran dan Bibel. Bibel merupakan 

kumpulan semua kitab (perjanjian lama dan perjanjian baru) yang ditulis 

atas ilham Roh Kudus. 

“Jika kau membaca Bibel, tidak ada satu pun pernyataan jelas dalam 

keseluruhan Bibel dimana Yesus Kristus berkata „Aku Tuhan‟ atau berkata 

„Sembah Aku.‟ Jika Kristen manapun dapat menunjukkan satu saja ayat 

dalam Bibel, satu saja pernyataan tidak ambigu (bermakna ganda) dimana 

Yesus Kristus sendiri berkata „Aku Tuhan‟ atau „Sembah Aku,‟ maka aku 

siap masuk Kristen sekarang juga,” tegas Dr Zakir Naik saat menjawab 

pertanyaan dari umat Kristen. 

 

6. Dr Zakir Naik Aktif Ceramah dan Menulis Buku 

Dr Zakir Naik telah berceramah dan menulis sejumlah buku tentang Islam 

dan perbandingan agama. Ceramah dan buku yang ditulisnya ditujukan 

untuk menghapus keraguan tentang Islam. Sejumlah artikelnya juga sering 

diterbitkan di majalah India seperti Islamic Voice. 

 

7. Ceramah Dr Zakir Naik Disebar via Video 

Meskipun Dr Zakir Naik biasa berbicara kepada ratusan hadirin, bahkan 

puluhan ribua hadirin, justru rekaman video dan DVD ceramahnya yang 

banyak didistribusikan. Ceramahnya biasa direkam dalam bahasa Inggris, 

untuk disiarkan pada akhir pekan di sejumlah jaringan TV kabel di 

lingkungan Muslim Mumbai dan di saluran Peace TV. Sejumlah video 

                                                           
30

http://pojoksatu.id/news/internasional/2016/12/13/30-fakta-dr-zakir-naik-ulama-paling-

ditakuti-negara-barat/ diunduh pada 12 juli 2017 

 



102 
 

ceramah Dr Zaik Naik juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, 

termasuk bahasa Indonesia. 

Kepanikan musuh-musuh Islam kepada Dr. Zakir Naik sampai 

membuat nyawa Dr. Zakir Naik terancam di negeri kelahirannya sendiri. 

Seorang perempuan ekstrimis Hindu bahkan mengadakan sayembara 

berhadiah 1 miliar rupiah bagi siapa yang sanggup membunuh Dr. Zakir 

Naik.
31

 

3. Kritik dan kontroversi 

Dalam buku Albi, K yang berjudul Dr. Zakir Naik dokter yang 

mengislamkan ratusan ribu orang mengatakan bahwa, sejak Dr. Zakir Naik 

aktif mengadakan ceramah dan dialog, banyak jurnalis dari India dan luar 

India yang menulis mengenai Dr. Zakir Naik yang seringkali kejam, sering 

mencerca kepercayaan lain dan dunia barat secara umum.
32

 

Seorang wartawan India, Khushwant Singh, mengatakan dirinya 

tidak setuju dengan hampir semua pandangan yang Dr. Zakir Naik katakan 

tentang kesalahpahaman pihak luar tentang Islam.
33

 Singh berpendapat bahwa 

pernyatakan Dr. Zakir Naik tersebut belum matang, dan mengatakan bahwa 

pandangan-pandangan Dr. Zakir Naik jarang didiskusikan di meja perdebatan 

                                                           
31
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32

 Albi , K. Dr. Zakir Naik dokter yang mengislamkan ratusan ribu orang, Mutiara Media, 
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103 
 

kuliah tingkat sarjana, di mana kontestan bisa bersaing satu sama lain untuk 

mencetak poin lebih.  

Hambatan berdakwah Dr. Zakir Naik bukan hanya dari perorangan, 

namun juga terdapat kritik dan kontroversi dari beberapa media yang 

dilayangkan untuk Dr. Zakir Naik dari beberapa media yang memproduksi 

artikel-artikel penyudutan nama beliau.  

Salah satu dari majalah ternama di India The Times of India 

menerbitkan profil Dr. Zakir Naik berjudul “The Controversial Preacher (Dai 

Kontroversial)”
34

, setelah sebelumnya Ia dilarang berceramah di Inggris. 

Menurut The Times, “Ini adalah kenyataannya bahwa pembredelan terhadap 

seorang Muslim betul-betul menguras emosi. Orang Muslim yang paling 

rasional dan orang non-Muslim melihat bahwa merek ke-Islaman Dr. Zakir 

Naik sebagai parodi keimanan.” 

Selain itu, pada majalah The Wall Street Journal, Sadanand Dhume, 

mengkritik Dr. Zakir Naik karena telah merekomendasikan hukuman mati 

bagi kaum homoseksual dan orang murtad yang keluar dari iman. Dhume juga 

mengkritik Dr. Zakir Naik karena menyerukan India untuk menerapkan 

hukum Syariah.
35

 

                                                           
34
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35
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Beberapa hambatan yang diuraikan di atas menjadi pengbambat 

dalam proses berdakwah Dr. Zakir Naik karena bisa mengubah pandangan 

orang-orang mengenai Dr. Zakir Naik ini yang dari positif menjadi negatif,  

hingga kemudian berdampak pada isi pesan Islam yang akan disampaikan 

beliau menjadi susah untuk masuk ke hati para mad‟u. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah ditemukan dalam lembaran 

terdahulu, maka dapat di ambil inti pembahasan atau kesimpulan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Strategi dakwah Dr. Zakir Naik adalah menyampaikan ceramah dakwah 

dengan menggunakan strategi hikmah, berdebat dan menulis buku mengenai 

ceramah beliau itu sendiri, dengan ilmu perbandingan agama yang sudah Dr. 

Zakir Naik fasih dalam mencari kebenaran Islam. 

2. Hambatan strategi dakwah yang dialami Dr. Zakir Naik sangat bermacam-

macam, dimulai dari fitnahan tentang Dr. Zakir Naik seorang teroris, 

sehingga dicekal masuk kebeberapa negara, sayembara tentang pembunuhan 

untuk siapa yang bisa membunuh beliau, sampai pada media-media yang 

mencetak artikel-artikel negatif mengenai pandangan, pemikiran, hingga 

kepercayaan dari Dr. Zakir Naik itu sendiri. Hal itu menjadi penghambat 

dalam perjalanan dakwah yang sedang Dr. Zakir Naik lakukan, sebagaimana 

niat awal Dr. Zakir Naik yang ingin mengubah kesalahpahaman tentang 

agama Islam kepada agama-agama lainnya baik kepada muslim maupun 

nonmuslim. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil Analisis, maka penulis 

mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bagi para pendakwah hendaknya menerapkan salah satu strategi 

dakwah yang dilakukan Dr. Zakir Naik dengan meng-Islamkan 

ratusan hingga ribuan orang dalam meningkatkan mutu berdakwah 

dan kesejahteraan Islam. 

2.  Bagi dunia pendidikan, untuk meningkatkan pengetahuan cara 

berdakwah, dan menjadi motivasi untuk para pembaca khususnya 

generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin bangda 

dan negara. 

3. Bagi mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi 

dalam membuat karya untuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

khususnya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

4. Buku-buku biografi tentang Dr. Zakir Naik lebih diperbanyak dan 

ditingkatkan eksistensinya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

C. Penutup 

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT dengan segala 

keterbatasannya skripsi ini dapat diselesaikan, namun setidaknya inilah karya 

terbesar yang penulis persembahkan bagi pengembangan khazanah ilmu dakwah. 

Akhirnya semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, pelaku 

pemerhati dan pelaksana dakwah Islam. 
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