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ABSTRAK

Metode Dakwah Bil-Lisan Dalam Pencegahan Kristenisasi Di Desa Wawasan
Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan

Oleh

RESA FITRIANI

Dakwah Bil-Lisan adalah dakwah dilakukan melalui lisan, yang dapat
dilakukan dengan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasehat
dan lain-lain. Dakwah Bil-Lisan di Desa Wawasan Dusun Cinta Jaya Kecamatan
Tanjung Sari Lampung Selatan sudah berjalan selama 3 tahun, kegiatan dakwah ini
mengalami kemajuan dengan bertambahnya jumlah jemaah sedikit demi sedikit.

Desa Wawasan Dusun Cinta Jaya Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan
adalah suatu desa yang masih ada Kristenisasi yang sangat kuat, karena dari itu da’i
berusaha untuk mencegah Kristenisasi itu agar masyarakat yang beragama Islam
disana tidak mudah di doktrin dan diajak keluar dari Agama Islam. Dengan harapan
masyarakat dapat berperan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah dan
menciptakan masyarakat Muslim yang berakhlakul karimah, Da’i dalam
penyampaian pesan dakwahnya menerapkan metode dakwah bil-lisan yang di
implementasikan melalui ceramah dan majlis ta’lim ibu-ibu.

Penelitian ini merupakan penelitan lapangan, dan jenis penelitian ini bersifat
deskriptif dengan sampel berjumlah 16 orang dari populasi berjumlah 41 orang yang
mengikuti pengajian dan sebagai tokoh agama, penelitian ini menggunakan metode
wawancara atau interview sebagai metode utama untuk mengumpulkan data-data
ketika proses kegiatan Dakwah Bil-Lisan berlangsung. Untuk melihat sejauh mana
pengaruh, dampak dan keberhasilan Dakwah Bil-Lisan yang dilakukan Da’i,
penelitian ini menggunakan metode Non Random Sampel dengan teknik proposive
sampling untuk mengecek kebenaran data mengenai aktifitas dalam kegiatan
keagamaan.

Faktor pendukung Dakwah Bil-Lisan di Desa Wawasan adalah konsep materi
yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan bahasa yang mudah di mengerti. Materi
yang disampaikan berkaitan dengan akhlak, aqidah, sebagai muslim dan materi lain
sebagainya, adanya sarana tempat ibadah masjid dan mushala setiap dusun di desa
wawasan sebagai pusat atau tempat kegiatan dakwah. Faktor penghambat Dakwah
Bil-Lisan di Desa Wawasan adalah Waktu untuk melaksanakan aktivitas kegiatan
keagamaan kurang mendukung karena mayoritas penduduk adalah petani, sehingga
kegiatan keagamaan dilakukan pada siang hari yang waktunya kurang dan terbatas.
Kurang kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan, adanya bantuan
sukarela dari agama kristen pada masyarakat yang kurang mampu di desa wawasan.



iii

Dengan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
secara mendalam. Yakni tentang Metode Bil-lisan dakwah yang digunakan Da’i
dalam mencegah Kristenisasi, melihat sejauh mana pengaruh, dampak dan
keberhasilan Dakwah Bil-Lisan yang dilakukan Da’i dan kegiatan keagamaan yang
di ikuti para jemaah.
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MOTTO 

                                      

                   

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 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”. 

(Q.S.An-Nahl 125) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi skripsi ini, lebih 

 dahulu penulis akan menjelaskan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini 

 adalah METODE DAKWAH BIL-LISAN DALAM PENCEGAHAN 

KRISTENISASI DI DESA WAWASAN KECAMATAN TANJUNG 

SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, maksudnya adalah sebagai 

berikut: 

Dalam Kamus Ilmiah Populer, Metode adalah cara yang sistematis 

dan teratur untuk melaksanakan sesuatu atau cara kerja. Dari beberapa 

devinisi ini, setidaknya ada tiga karakter yang melekat dalam metode dakwah. 

1. Metode dakwah merupakan cara-cara sistematis yang menyelesaikan arah 

strategi dakwah yang telah di terapkan. Ia bagian dari strategi dakwah. 

2. Karena menjadi bagian dari strategi dakwah yang masih berupa 

konseptual, metode dakwah bersifat lebih konkret dan praktis. Ia harus 

dapat dilaksanakan dengan mudah. 

3. Arah metode dakwah tidak hanya meningkatkan efektivitas dakwah, 

melainkan pula bisa menghilangkan hambatan-hambatan dakwah, setiap 



2 

 

 

strategi memiliki keunggulan dan kelemahan. Metodenya berupaya 

menggerakkan keunggulan tersebut dan memperkecil kelemahannya.
1
 

  Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa arab “da’wah”. 

Da’wah mempunyai tiga huruf asal, yaitu dal, ‘ain,dan wawu. Dari ketiga 

huruf asal tersebut adalah memanggil, mengundang, meminta tolong, 

meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, 

menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi.
2
 

  “Menurut Nasarudin Latif bahwa dawah adalah setiap usaha aktivitas 

dengan lisan maupun tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, dan 

memanggil manusia lainnya untuk beribadah dan mentaati Allah SWT. 

Sesuai garis-garis akidah dan syariat serta akhlah islamiyah”.
3
 

 

Dakwah Bil-Lisan juga adalah dakwah dilakukan melalui lisan, yang 

dapat dilakukan dengan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, 

diskusi, nasehat dan lain-lain.
4
 Secara umum, dakwah dipahami hanya dalam 

bentuk dakwah Bil-Lisan, karena itu istilah dakwah yang menjadi asumsi 

masyarakat adalah dalam bentuk penyampaian lidah atau ucapan di masjid-

masjid, pengajian, dan sebagainya.  

                                                             
 1

 Moh.Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Prenade Media Group, 2004), hal.358 

 2 Ibid., hal.6  

 
3
 M. Munir, Wahyu Ilaihi, Menejemen Dakwah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006), hal.20 

 
4
 Fajariyah, “Strategi Dakwah Mushala Al-Barokah Menghadapi Krisenisasi di Desa Belang 

Terbah Patuk Gunung Kidul” (On-Line), tersedia di: http://digilib.uin-suka.ac.id/  (21November 

2017), hal.19 

http://digilib.uin-suka.ac.id/
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  Hal ini menyebabkan ruang lingkup pemahaman masyarakat terhadap 

dakwah menjadi sempit, karena makna dakwah sendiri tidak hanya dalam 

bentuk ucapan, dan ucapan merupakan salah satu bentuk dari metode dakwah. 

Dakwah yang sering dilakukan Rasulullah dalam konteks sejarah adalah 

dakwah Bil-Lisan untuk menyampaikan risalah Islam, baik dengan metode 

ceramah, khutbah, diskusi, nasehat, dan sebagainya.
5
 

  Di zaman era modern seperti ini masih ada Kristenisasi di daerah 

pedalaman. Hal tersebut membuat para dai berupaya membantu untuk 

mengurangi gejala Kristenisasi yang mulai menyebar dan mencegah 

pendoktrinan yang mengakibatkan pindahnya seseorang yang beragama Islam 

ke agama Kristen. 

  Kristenisasi berasal dari kata dasarnya, Kristen yang artinya Agama 

yang di sampaikan Kritus (Nabi Isa) dan kemudian mendapatkan imbuhan 

“meng” dan “kan” menjadi mengkristenkan yang artinya menjadikan 

penganut (pemeluk) agama Kristen: menjadikan Kristen. Sedangkan 

Kristenisasi adalah berasal dari bahasa modern yang artinya adalah gerakan 

untuk mengkristenkan umat manusia secara besar-besaran dan menggunakan 

                                                             
 

5
 Erna Ikawati, “Metode Komunikasi Dakwah dalam Perspektif Hadis” Hikmah, Vol. VI, No. 

02 Juni 2012, 115-132 (On-Line), tersedia di: https://www.google.com/url/Fe-

journal.perpustakaanstainpsp.net% (21 November 2017), hal.124 

https://www.google.com/url/Fe-journal.perpustakaanstainpsp.net%25
https://www.google.com/url/Fe-journal.perpustakaanstainpsp.net%25
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sebagai sistem atau cara untuk mencapai target yang menjadi tujuan dari 

pergerakan tersebut.
6
 

  Dimana Kristenisasi yang dilakukan oleh pihak Kristen di desa 

wawasan dengan cara pemberian sembako untuk menarik simpatisan yang 

dilanjutkan dengan pendirian Gereja dan Sekolah Kristen, hal itu merupakan 

Kristenisasi berkedok sosial di desa-desa terpencil. 

  Di desa Wawasan Dusun Cinta Jaya Kecamatan Tanjung Sari 

Kabupaten Lampung Selatan adalah desa yang masih ada Kristenisasi dan 

doktrin yang sangat kuat, karena dari itu da’i berusaha untuk mencegah 

Kristenisasi tersebut agar masyarakat yang beragama Islam di sana tidak 

mudah di doktrin dan diajak keluar dari agama Islam. Dimana Kristenisasi 

dilancarkan kepada orang-orang miskin sambil menawarkan bantuan seperti 

makanan (berisi: beras, mie, gula, minyak goreng dan lainnya) secara geratis, 

obat-obatan, pakaian bekas, alat-alat pertanian (bibit, pupuk, obat dan 

lainnya).  

  Kegiatan dakwah yang digunakan Da’i dengan Metode Dakwah Bil-

Lisan untuk memberi pemahaman pengetahuan Agama Islam kepada 

masyarakat dusun cinta jaya, kemudian agar masyarakat tidak mudah untuk di 

ajak dalam kegiatan yang dilakukan pihak Kristen dan tidak menerima 

bantuan apapun yang berupa materi maupun sembako yang di bagikan. 
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  Pada saat peneliti mengadakan penelitian langsung ke desa tersebut, 

banyak yang membuat prihatin yaitu kurangnya masyarakat untuk mengikuti 

kegiatan keagamaan, kurang kesadaran untuk shalat berjamaah, banyaknya 

masalah kehilangan hewan ternak, sekolah untuk tingkat SMA yang jauh dari 

tempat tinggal, kurangnya ekonomi masyarakat, dan kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam Ilmu Agama. Karna itu mudah para Misionaris untuk 

mengambil simpatik masyarakat dan mudah untuk memberi bantuan dengan 

tercapainya suatu tujuan. 

  Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul skripsi ini adalah mengkaji 

 tentang Metode Dakwah Bil-Lisan yang dilakuakan oleh da’i dalam 

 melaksanakan  tugas untuk mencegah Kristenisasi dan mengembalikan 

 masyarakat ke jalan yang benar, yang di Ridhoi Allah SWT. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun alasan penulisan memilih judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh Da’i 

(kamunikator) kepada masyarakat wawasan (komunikan) untuk 

mencegah Kristenisasi, kurangnya pengawasan di daerah pedalaman yang 

membuat peluang terjadi Kristenisasi dapat masuk tanpa hambatan 

apapun. 
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2. Metode Dakwah Bil-Lisan sangat penting dalam melaksanakan dakwah 

islam. Karena metode menjadi landasan, acuan dan petunjuk pokok dalam 

rangka mensukseskan dakwah bil lisan. Menurut teori metode dakwah bil 

lisan menyangkut proses dakwah bil lisan dan dalam pelaksanaan dakwah 

harus diterapkan sehingga apa yang terjadi tujuan utama dakwah dapat 

tercapai dengan baik, atas dasar inilah penulis mengangkatnya dalam 

penelitian skripsi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan metode bil 

lisan di terapkan oleh dai. 

3. Kristenisasi adalah sebuah gerakan keagamaan yang bersifat politis 

kolonialis, yakni gerakan yang muncul akibat kegagalan perang salib 

sebagai upaya penyebaran agama Kristen ke tengah-tengah bangsa-

bangsa di dunia ketiga terutama umat Islam. Dengan adanya Kristenisasi 

di daerah pedalaman atau desa-desa yang kurangnya perekonomian 

mudahnya menarik simpatik masyarakat, karena itu Da’i mulai bergerak 

dalam mencegah Keristenisasi tersebut agar tidak semakin besar. 

4. Penulis memfokuskan penelitian ini di Desa Wawasan Dusun Cinta Jaya 

Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan yang terjadi Kristenisasi dan 

memberikan bantuan agar dapat mempertahankan umat Islam, juga dapat 

mengembalikan keimanan untuk mendapat ridho Allah SWT. Menurut 

penulis daerah wawasan dusun cinta jaya sangat cocok untuk dijadikan 

tempat penelitian. 
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5. Judul ini sangat relevan dengan jurusan yang penulis ambil, selain itu 

buku-buku literatur yang berkaitan tersedia di perpustakaan yang sangat 

mendukung, sehingga dapat membantu penulis dalam mengadakan 

penelitian dan tempat penelitian mudak terjangkau baik bagi segi 

transportasi maupun dari sarana yang cukup tersedia. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

  Metode Dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh 

seorang Da’i (komunikator) kepada Mad’u (komunikan) untuk mencapai 

sesuatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang, hal ini mengandung arti 

bahwa pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human 

oriened menempatkan perhargaan yang mulia atas diri manusia.
7
 

  “Metode dakwah menurut Dr. Abdul Karim Zaidan bahwa metode 

dakwah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara 

penyampaian (tabligh) dan berusaha melenyapkan gangguan-gangguan yang 

akan merintang. Dari metode dakwah diatas dapatlah dicermati bahwa 

metode dakwah merupakan cara yang dipakai dalam menyampaikan dakwah, 

jadi kesimpulannya metode dakwah adalah cara bagaimana menyampaikan 

dakwah sehingga sasaran dakwah atau al-mad’u mudah mencerna, dipahami, 

diyakini terhadap materi yang disampaikan”.
8
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 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal.243 

 
8
 Alwisral Imam Zaidallah, islam: Strategi Dakwah dalam Membentuk Dai dan Khotib 

Profesional (Jakarta: Kalam Mulia,2002), hal.71 
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  Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 

dan mendefinisikan dakwah, hal ini di sebabkan oleh perbedaan mereka 

dalam memaknai dan memandang kalimat dakwah itu sendiri. Sebagian 

ulama seperti yang di ungkapkan oleh muhammad abu al-futuh dalam 

kitabnya al-madkhal ila ‘ilm ad-da’wat mengatakan, bahwa dakwah adalah 

menyampaikan (at-tabligh) dan menerangkan (al-bayan) apa yang telah 

dibawa oleh Nabi SAW.
9
 

  Secara etimologi kata dakwah berasal dari bahasa Arab yakni da’aan, 

yad’u, du’aah/da’watan. Jadi kata duaa’ atau dakwah adalah isim mashdar 

dari du’aa, yang keduanya mempunyai arti yang sama yaitu ajakan atau 

panggilan.
10

 

  Dakwah Bil-Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang 

menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan media ini dapat berbentuk 

pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.
11

 

  Lisan inilah media dahwah yang paling sederhana yang menggunakan 

lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, 

bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.
12
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 Faizah, Lalu Muchsin Effandi, Psikologi Dakwah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006),  hal.5 
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 Alwisral Iman Zaidallah, Op.Cit.,hal.1 
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 M.Munir, Wahyu Ilaihi, Op.Cit., hal.32 
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 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal.20 
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  Selain penjelasan mengenai metode dakwah Bil-Lisan ada juga 

penjelasan tentang komunikasi dakwah dalam arti yang luas, komunikasi 

dakwah meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas 

pertuaran pesan secara timbal balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam 

dakwah terutama antara komunikator (dai) dan mad’u, sejak dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap dakwah. 

  dalam arti sempit, komunikasi dakwah merupakan segala upaya dan 

acara, metode serta teknik penyampaian pesan dan keterampilan-keterampilan 

dakwah yang di setujui kepada umat atau masyarakat secara luas. Kegiatan 

tersebut berjuan agar masyarakat yang dituju dalam hal ini mad’u dapat 

memahami, menerima, dan melaksanakan pesan-pesan dakwah yang 

disampaikna oleh da’i. 

  Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi atau pesan 

dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok 

orang lainnya yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis dengan mengunakan 

lambang-lambang baik secara verbal maupun nonverbal dengan tujuan 

mengubah sikap, pendapat, atau prilaku orang lain yang lebih baik sesuai 

ajaran Islam, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui 

media.
13
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  Kristenisasi berasal dari kata Kristen yang berarti nama Agama yang 

disampaikan oleh Kristus dan memiliki pengikut dengan nama Kristiani, 

Kristenisasi sendiri merupakan tindakan atau perilaku atau upaya-upaya yang 

dilakukan pribadi atau kelompok dalam situasi sosial keagamaan yang mana 

perbuatan atau tindakan tersebut mempunyai tujuan untuk mengadakan 

perubahan. 

  Dalam Kristen sendiri mereka lebih mengenal dengan istilah “Misi”. 

Secara bahasa misi memiliki arti, menyebarkan kabar gembira atau Injil dan 

mendirikan jemaat setempat, dilakukan atas dasar pengutusan sebagai 

kelanjutan misi Kristus. Dalam gereja istilah “Misi” digunakan untuk semua  

yang menyangkut kegiatan Gerejawi, maupun untuk karya khusus 

pewartaanan penyebaran Kristen, atau semua yang menyangkut dengan 

pengutusan para Misionaris untuk memperkenalkan dan menyebarkan agama 

Kristen kepada Agama lainya. Tentang kristenisasi, umat Kristen mempunyai 

berbagai pandangan diantaranya pandangan Kardinal Simon : 

“Persatuan Islam menghimpun cita-cita umat Islam dan membantu 

melicinkan upaya untuk mendominasi Eropa. Maka gerakan Kristenisasi 

adalah unsur yang sangat dominan untuk mencegah gerakan persatuan Islam. 
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Untuk itu kita harus membelokkan orientasi persatuan Islam dengan gerakan 

Kristenisasi”.
14

 

  Kristenisasi ialah mengkristenkan orang atau membuat seseorang 

memeluk agama Kristen. Arti kata-kata ini menurut istilah ialah 

Mengkristenkan orang secara besar-besaran dengan segala daya upaya yang 

mungkin agar supaya adat dan pergaulan dalam masyarat mencerminkan 

agama Kristen. Masyarakat yang demikian akan lebih melancarkan tersiar 

luasnya agama Kristen. 

  Akhirnya kehidupan rohani dan sosial penduduk diatur dan berpusat 

ke Gereja. Kristenisasi tidak hanya dilancarkan terhadap orang-orang yang 

belum memeluk Agama atau mereka yang memeluk agama Animisme saja, 

tetapi juga ditujukan terhadap orang yang telah memeluk agama Islam. 

Pengkristenan dipercaya sebagai satu tugas suci yang dalam keadaan 

bagaimanapun tidak boleh ditinggalkan.
15

 

  Penulis mengadakan penelitian langsung ke Desa Wawasan Dusun 

Cinta Jaya Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan, keadaan di desa 

tersebut banyak yang membuat memprihatin karena kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Karna di desa tersebut 

mayoritas adalah petani yang membuat sulit membagi waktu untuk kegiatan 
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keagamaan, termasuk untuk shalat berjamaah di Masjid, banyak warga baik 

bapak-bapak dan remaja tidak shalat berjamaah di Masjid, ibu-ibu dan anak-

anaknya kurang untuk mengikuti kegiatan keagamaan, baik yasinan maupun 

pengajian yang diadakan seminggu tiga kali. Yang membuat setiap hari dalam 

lima waktu shalat tidak ada yang kemasjid hanya satu orang yang adzan, ia 

juga yang imam dan ia juga yang makmum, itu sangat miris dan dengan 

bertambahnya hari hanya sedikit yang mulai ikut untuk berjamaah dan dulu 

yang mengikuti pengajian ibu-ibunya berjumlah 23 orang bila hadir semua. 

Yang biasa hadir 10-13 0rang begitu juga bapaknya berjumlah 25 bila hadir 

semua, yang aktif hadir berjumlah 8-15 orang. 

  Masjid tersebut dekat dengan Sekolah MA Terpadu Dewan Dakwah 

jadi yang berjamaah kebanyakan dari murid Sekolah tersebut, tidak banyak 

Siswa MA yang bersekolah disana berjumlah 20 orang, dan guru berjumlah 

12 orang saat awal penelitian. Di desa tersebut juga banyak masalah 

kehilangan hewan ternak, walau sudah di jaga dengan dibuatnya kandang dan 

di kunci tetap saja hilang dan dengan hilangnya hewan ternak tersebut. 

  Pihak Kristen dengan mudah memberi bantuan-bantuan yang sangat 

dibutuhkan masyarakat seperti bahan pokok sehari-hari, bahan obat dan alat 

pertanian, pendidikan geratis baik dari peralatan sekolah dan perlengkapan 

lainnya yang akhirnya anak nya yang sebelumnya sekolah di MA Terpadu 

Dewan Dakwah menjadi sekolah di Sekolah Kristen yang bernama Sekolah 
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Bintang Timur, bantuan untuk para guru yang membuat beberapa guru dari 

Sekolah MA pindah mengajar Kesekolah Keristen Bintang Timur, dengan 

bantuan tersebut mudah sekali untuk mengambil simpatik masyarakat, 

mengajak anak-anak bermain petasan dan di beri kue saat hari besar umat 

kristen dan memberi tawaran-tawaran lain sebagainya. 

  Karna sekolah-sekolah lain yang tingkat SMA jauh dari tempat 

tinggal, kurangnya ekonomi masyarakat, dan karena kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam Ilmu Agama yang  membuat mudah para Misionaris untuk 

mengambil simpatik masyarakat dan mudah  untuk memberi bantuan dengan 

tercapainya suatu tujuan tertentu. 

  Melihat kenyataan ini, umat Islam di Indonesia pada khususnya 

 tentu saja tidak berpangkut angan melihat kenyataan yang ada, berbagai  

 langkah mereka tempuh dalam memerangi konversi agama Kristen.
16

  

  Serta kajian yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman  

 keislaman bagi umat Muslim, sehingga dengan demikian masyarakat tidak 

akan mudah terkecoh dengan ajaran-ajaran yang mengaku dirinya Islam atau 

berkedokan Islam ternyata adalah misi dari Misionaris. 

  Kegiatan Dakwah Bil-lisan di Desa Wawasan Dusun Cinta Jaya 

Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan sudah berjalan selama 3 tahun, di 
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adakan pengajian seminggu tiga kali setiap hari selasa, rabu dan jum’at. Dari 

jam 13:00 s/d 15:00 yang di awali dengan pembacaan Al-Qur’an surat yasin 

setelah itu ceramah kemudian di lanjutkan dengan sholawat nabi, selain 

pengajian ada kegiatan yasinan untuk bapak-bapak malam jum’at pada jam 

19:00-21:30 dan pengajian TPA untuk anak-anak hari senin sampai sabtu 

kecuali hari jum’at pada jam 16:00-17:00 di masjid MA, dan kegiatan 

keagamaan ini mengalami kemajuan dengan bertambahnya jumlah jemaah 

sedikit demi sedikit.  

  Dengan Metode Dakwah Bil-Lisan da’i berusaha untuk mencegah 

Kristenisasi itu agar masyarakat yang beragama Islam disana tidak mudah di 

doktrin dan diajak keluar dari agama Islam, dengan harapan masyarakat dapat 

berperan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah dan menciptakan 

masyarakat muslim yang berakhlakul karimah, da’i dalam penyampaian 

pesan dakwahnya menerapkan Metode Dakwah Bil-Lisan yang di 

implementasikan melalui ceramah dan majlis ta’lim ibu-ibu. 

  Dengan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian di Desa Wawasan 

Dusun Cinta Jaya Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan tentang sejauh 

mana pengaruh, baik pendukung maupun penghambat dan metode dakwah 

bil-lisan yang digunakan dalam mencegah Kristenisasi. Dimana pada objek 

tersebut masyarakat yang ada di desa tersebut, menurut penulis mayarakat di 
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Desa Wawasan Dusun Cinta Jaya mulai antusias dalam mengikuti kajian-

kajian keagamaan.  

  Baik itu dari kalangan bapak-bapak, ataupun ibu-ibu dalam 

membangun Islam sangat besar, dan apa yang di dapat dalam kajian bisa 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini suatu metode yang di rancang 

oleh Da’i untuk membangun kembali keyakinan dan iman masyarakat dalam 

mencegah Kritenisasi. 

 

D. Rumusan Masalah  

    Untuk dapat mengetahui metode dakwah yang di gunakan, maka 

ada beberapa yang harus di perhatikan, diantaranya: 

1. Bagaimana metode dakwah Bil-lisan yang di terapkan Da’i dalam 

mencegah Kristenisasi di masyarakat. 

2. Sejauh mana tingkat keberhasilan metode dakwah Bil-lisan, baik 

pendukung maupun penghambat yang di gunakan Da’i dalam mencegah 

Kristenisasi di masyarakat. 

3. Bagaimana pengaruh penerapan dakwah Bil-lisan yang di gunakan Da’i 

dalam mencegah Kristenisasi di masyarakat. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui metode dakwah Bil-lisan yang di terapkan da’i dalam 

mencegah Kristenisasi di masyarakat. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan metode dakwah Bil-

lisan, baik pendukung maupun penghambat yang di gunakan Da’i dalam 

mencegah Kristenisasi di masyarakat. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan dakwah Bil-lisan yang di gunakan 

Da’i dalam mencegah Kristenisasi di masyarakat. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka (literature review) adalah prose penelusuran bahan 

pustaka untuk memilih dan menentukan teori yang akan digunakan dalam 

penelitian. Bahan pustaka ini dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal hasil 

penelitian, atau apa saja yang menjadi khazanah pengetahuan ilmiah.
17

 

 Tinjauan pustaka di gunakan penulis agar dapat mempermudah dalam 

menyelesaikan skripsi yang penulis ambil, dengan berbagai buku sebagai 

referensi dan di pertanggungjawabkan. 
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G. Metode Penilitian 

 Metode Penelitian atau Methodology Research dapat dibedakan 

pengertiannya dengan penelitian atau research dalam artian umum, dalam 

pengertian umum metodelogi penelitian merupakan suatu ilmu atau studi 

mengenai sistem.  

 Ataupun tindakan mengerjakan investigasi sedangkan penelitian 

merupakan tindakan melakukan investigasi untuk mendapatkan fakta baru, 

tambahan informasi dan sebagainya yang dapat bersipat mendalam (indef 

research), beragam akan tetapi tidak lazim sebagaimana biasanya.  

 Dengan perkataan lain, metodelogi penelitian merupakan ilmu 

ataupun studi yang berhubungan dengan penelitian dengan penelitian, 

sedangkan penelitian menunjukan kegiatan pelaksanaan penelitian.
18

 

 Metode penelitian ialah cara-cara berfikir dan berbuat yang 

dipersiapakan dengan sebaik-baiknya (hati-hati, kritis dalam mencari fakta, 

prinsip-prinsip).
19

  

 “Menurut kamus Webster’s New International, penelitian adalah 

penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta-fakta dan prinsip-

prinsip suatu penyelidik yang amat cerdik untuk menetapkan sasuatu”.
20

 

 

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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 Muhammad Teguh, Metodelogi Penelitian Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
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 Moh. Nazir, Metodelogi Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.12 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

  Jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian 

lapangan (field research) adalah melakukan penelitian dilapangan 

untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan 

mendatangi responden yang berada di rumah, atau konsumen di lokasi 

pasar, para turis di pusat hiburan (daerah tujuan wisata) dan pelanggan 

jasa perhotelan, perbankan, kantor pos, serta sebagai pengguna alat 

transportasi umum lainnya.
21

 

          Jenis penelitian yang penulis ambil dengan penelitian lapangan 

yaitu meneliti fakta-fakta yang ada di Desa Wawasan Dusun Cinta 

Jaya Kecamatan Tanung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk 

mengumpulkan data-data yang di perlukan berkaitan dengan kegiatan 

Dakwah Bil-Lisan. 

b. Sifat Penelitian 

 Berdasarkan sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, 

dalam penelitian deskriptif untuk menggambarkan tentang 

karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi kelompok tertentu. Penelitian 

ini relatif sederhana yang tidak memerlukan landasan teoritis rumit 
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 Rosadi Ruslan, Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.32 
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atau pengajuan hipotesis tertentu, dapat meneliti pada hanya satu 

variabel, dan termasuk penelitian mengenai gejala atau hubungan 

antara dua gejala atau lebih.
22

  

  Deskriptif berkaitan dengan situasi yang memerlukan teknik 

pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, pengisian 

angket (questionnaire) dan melakukan observasi (pengamatan) secara 

langsung.
23

 

  Dipilihnya penelitian ini untuk mengharapkan memperoleh 

gambaran dan paparan yang tepat tentang Metode Dakwah Bil-Lisan 

Dalam Pencegahan Kristenisasi di daerah Desa Wawasan Dusun Cinta 

Jaya Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan. 

 

2. Populasi 

       Populasi (universal), menurut Sugiyono dalam buku “statistika 

untuk penelitian” adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sesuatu 

kesimpulan. 

       Problematik yang terdapat dalam pemilihan data kuantitatif yang 

lebih menekankan pada data kuantitatif, sedangkan data kualitatif 
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sebaliknya menekankan pada analisis data kualitatif. Jadi populasi 

(population) data yang di teliti, yaitu berkaitan dengan sekelompok 

orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu dan 

anggota populasi itu disebut dengan elemen populasi (population 

element).
24

 

       Populasi yang penulis ambil adalah masyarakat dusun cinta jaya 

desa wawasan kecamatan tanjung sari lampung selatan yang mengikuti 

pengajian dan sebagai tokoh agama berjumlah 41 dan sampelnya adalah 

yang aktif mengikuti pengajian dan sebagai tokoh agama diambi 24 

orang dari populasi, yang dilaksanankan di dusun tersebut. 

 

3. Sampel 

       Sampel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu 

yang digunakan untuk menunjukan sifat suatu kelompok yang lebih 

besar, bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih 

besar percontoh.
25

 

       Sampel adalah bagian dari populasi, survei sampel adalah suatu 

prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan 
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dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari 

populasi.
26

 

Sampel yang penulis ambil adalah masyarakat dusun cinta jaya 

desa wawasan yang mengikuti pengajian dan tokoh agama di ambil 24 

sampel dengan kriteria yang di telah di tentukan. Untuk mendapat 

informasi yang lebih lengkap tentang kegiatan Metode Dakwah Bil-Lisan 

penulis menggunakan Non Random Sampling untuk menentukan besar 

kecilnya sampel yang di dapat. 

Diantara kategori, ciri dan sifatnya yang akan menjadi anggota 

sampel sebagai berikut: 

1. Mereka yang telah menjadi da’i dan tokoh agama dan aktif 

memberikan pengetahuan keagamaan di desa wawasan dan 

bermukim di desa wawasan. 

2. Mereka yang aktif mengikuti pengajian, dan aktif mengikuti kegiatan 

keagamaan. 

3. Mereka yang mengikuti pengajian, dan kegiatan keagamaan berumur 

diatas 50 tahun. 

Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
27
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Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.
28

 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

       Adapun dalam pengumpulan data digunakan alat pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Metode Interview 

 Metode interview atau wawancara merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar 

pertanyaan yang di ajukan secara lisan terhadap responden (subjek), 

biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitif, dan 

kontroversal. Sehingga menyebabkan kurang mendapat respon dari 

bubjeknya, apalagi kalau responden tidak dapat membaca dan 

menulis atau kurang memahami daftar pertanyaan yang diajukan 

tersebut.
29

 

 Metode interview digunkan penulis untuk memudahkan dan 

mengumpulkan data yang diperlukan, dengan begitu informasi yang 

diteliti bisa diperoleh dari sampel yang telah di tentukan. 

b. Metode Observasi 
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 Oservasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat 

dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Karena diperlukan 

ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan 

sejumlah alat seperti daftar catatan dan alat-alat praktik elektronik , 

tape recorder, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. 

  Keuntungan yang dapat diperoleh melalui observasi adalah 

adanya pengalaman yang mendalam, dimana peneliti berhubungan 

secara langsung dengan sabyek penelitian.
30

 

  Metode Observasi digunakan penulis untuk mendapat data-

data yang diperoleh dari wawancara, dan juga data yang di peroleh 

dari selain wawancara. Observasi yang digunakan penulis adalah 

Observasi Partisipan dengan melakukan pengamatan didaerah 

penelitian dengan mengamati kehidupan Masyarakat dalam kegiatan 

Dakwah Bil-Lisan di Dusun Cinta Jaya Desa Wawasan Kecamatan 

Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. 

c. Dokumentasi 

    Proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat 

kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Ragam teknik 
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pengumpilan data yang digunaan peneliti dalam kegiatan 

penelitiannya harus disebutkan secara tersurat.
31

 

 

5. Analisa Data 

      Penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat kualitatif, menurut 

sifatnya kualitatif yaitu data yang abstrak (intangible) atau tidak terukur 

seperti ingin menjelaskan: Tingkat nilai kepercayaan terhadap rupiah 

menurun, citra perusahaan kurang baik, harga-harga sembako stabil, dan 

pelayanannya kurang memuaskan bagi pelanggan.
32

 

     Jadi proses analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini yaitu setelah data terkumpul, kemudian data dipilih terlebih dahulu. 

Selanjutnya penulis akan mengolah dan menganalisisdata hasil penelitian 

sehingga dapat dijadikan suatu keputusan yang objektif dengan 

mengambil kesimpulan yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dan 

merangkainya menjadi solusi dalam permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini. 

     Adapun didalam menganalisa data penulis menggunakanan analisa 

Diskriptif dengan Tabulasi Silang dengan sampel para Masyarakat Dusun 

Cinta Jaya Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung 

Selatan dengan proses membuat pertanyaan dan indikatornya. 

                                                             
 

31
 Ibid., hal.91 

 
32

 Rosadi Ruslan, Op.Cit., hal.28 



25 

 

 

BAB II 

METODE DAKWAH BIL-LISAN DAN PENCEGAHAN KERISTENISASI 

A. Metode Dakwah Bil-Lisan 

1. Definisi Metode Dakwah Bil-Lisan 

      Metode Dakwah adalah cara yang digunakan da’i untuk 

menyampaikan materi dakwah (islam). Metode dakwah sangat penting 

peranannya dalam penyampaian dakwah, metode yang tidak bener 

meskipun materi yang disampaikan baik maka pesan baik tersebut bisa 

ditolak. Seorang da’i mesti jeli dan bijak dalam memilih metode, karena 

metode sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dakwah.
33

 

      Kata lisan berarti bahasa, lisan mempunyai arti yang menunjukkan 

realitas sebenarnya. Dakwah Bil-Lisan adalah memanggil, menyeru 

kejalan Tuhan untuk kebahagian dunia dan akhirat dengan menggunakan 

bahasa keadaan manusia yang di dakwahi (mad’u). Bahasa keadaan 

dalam konteks dakwah bil-lisan adalah segala hal yang berhubungan 

dengan keadaan mad’u baik fisiologi maupun psikologis.
34
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     Pendekatan bil-lisan, sebagaimana yang telah budaya sejak 

diperaktekan nabi Muhammad SAW. Memang telah banyak mengubah 

cara pandang masyarakat terhadap hidup dan kehidupan kearah yang 

lebih baik, dan metode ini tampaknya akan terus dibutuhkan terutama 

setelah dakwah islam dilaksanakan melalui layar kaca.
35

 

     Pendekatan lisan (bil-Lisan) adalah upaya dakwah yang  

mengutamakan pada kemampuan lisan.
36

 hanya saja tetap dijaga isi 

dakwah yang disampaikan secara lisan itu harus seimbang dengan 

perbuatan nyata da'i. Dalam hal ini peran da'i akan menjadi sangat 

penting, sebab da'i yang menyampaikan pesan dakwah kepada umat 

(jama'ah) akan disorot  oleh umat sebagai panutan.
37

 

 

2. Macam-Macam Metode Dakwah Bil-Lisan 

       Macam-macam adalah suatu kumpulan berbagai jenis yang telah 

di susun untuk memberi kemudahan pada setiap kumpulan yang akan 

digunakan. 

      Macam-macam Metode Dakwah Bil-Lisan adalah kumpulan 

berbagai jenis macam metode dakwah Bil-Lisan yang digunakan untuk 
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mempermudah da’i dalam memberi ilmu pengetahuan Agama untuk 

mencegah Kristenisasi di Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari 

Kabupaten Lampung Selatan. 

       Macam-macam Metode Dakwah Bil-Lisan yang digunakan da’i 

sebagai berikut: 

a. Materi dakwah dalam meluruskan akidah umat 

  menguraikan materi ceramah harus dengan bahasa yang 

efektif dan mudah dimengerti oleh masyarakat sebagai komunikan. 

Materi yang disampaikan adalah penanaman aqidah, akhlaq, 

istihoroh, tauhid, ibadah, cara-cara shalat berjamaah, dan kewajiban 

menjauhi kemusrikan. Pada Q.S Al-Hajj ayat 67: 

                 

Artinya: dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan 

gembira (karena) kedatangan tamu-tamu itu.
38

 

 

  Kegiatan keagamaan yang diadakan adalah pengajian yasinan 

dan pengajian bulanan, kegiatan keagamaan tersebut diharapkan 

dapat memberi pemahaman dan penerapan tentang ajaran islam. 
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b. Memotivasi umat untuk beribadah dengan media diskusi 

  Salah satu cara yang digunakan untuk menyamaikan ajaran 

Islam dengan bertukar pikiran dalam hal memuat materi tentang 

penanaman aqidah, istihoroh, ibadah, cara-cara shalat berjamaah, 

dan kewajiban menjauhi kemusrikan. Yang biasa dilakukan pada 

saat kunjungan bersilaturahmi di rumah-rumah warga maupun 

masyarakat datang kerumah para dai yang dilakukan malam hari. 

 Dakwah dengan menggunakan metode dialog seperti yang 

dilakukan Rasulullah dapat dikaitkan dengan metode mujadalah 

(berdiskusi) yang terdapat di dalam surah an-Nahl 125, selain itu 

dakwah bil-lisan dapat berbentuk hal lain yang mempunyai tujuan 

yang sama meskipun dengan pelaksanaan yang sedikit berbeda, 

seperti dialog interaktif, atau yang sejenisnya. 

 Seorang da’i harus berbicara dengan gaya bahasa yang 

menimbulkan kesan di dalam hati para mad’u (obyek  dakwah), 

sehingga agar tidak terdapat kesalahan dalam berbicara yang 

menyebabkan kegagalan dalam  penyampaian pesan-pesan dakwah, 

diperlukan untuk memperhatikan  empat hal sebagai berikut: 

1. Memilih kata-kata yang baik 

2. Meletakkan pembicaraan tepat pada tempatnya dan mencari   

kesempatan yang benar 
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3. Berbicara dengan pembicaraan sekedar keperluan 

4. Memilih kata-kata yang akan dibicarakan. 

“M. Isa Anshary menjelaskan bahwa lidah berkuasa membuat 

hidup menjadi lebih berbahagia serta bercahaya, dan lidah  juga 

mampu untuk membuat hidup menjadi kering dan gersang, dan 

kemudian lidah juga mampu menegakkan iman dan kepercayaan di 

dalam hati dan perilaku  manusia, dan mampu menjadikan manusia 

anti terhadap Tuhan dan agama”.
39

  

 

c. Amar ma’ruf nahi munkar 

 Bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan 

ajarana Islam yang di perintahkan Allah SWT dengan mencontoh 

nabi Muhammad SAW dan menghalang kemungkaran dimuka bumi. 

 Al-Qur’an juga menyuruh orang-orang beriman supaya 

berurusan  dengan golongan lain dengan sebaik-baik cara tanpa 

terikat dengan agama anutannya, dan mengizinkan Muslimin 

menunjukkan kepada selain penganut agama Islam kasih sayang 

serta kebaktian ketika hidup dalam kesehjateraan serta keharmonisan 

dan tidak mendatangkan bahaya kepada muslimin. 

 Hal ini sesuai dengan fiman Allah SWT dalam Qur’an Surat 

Al-Mumtahanah: ayat 8-9 yang berbunyi: 
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Artinya:“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku 

adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama 

dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah 

Hanya melarang kamu  menjadikan sebagai kawanmu orang-orang 

yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari 

negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan 

barangsiapa menjadikan mereka sebagai  kawan, Maka mereka 

Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. AlMumtahanah: 8-9)
40

 

 

 Maka kasih sayang merupakan dasar hubungan kemanusiaan, 

dan tidak dibedakan dalam hubungan itu diantara individu 

perseorangan, diantara kelompok-kelompok dan diantara Negara-

negara. Orang-orang Islam tidak pernah merasa bahaya atau merasa 
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sulit untuk tinggal bersamasama dan bersahabat dengan siapapun 

yang tidak sepakat dengan mereka dalam Bergama.
41

 

d. Mengadakan gotong royong 

  Selain bergotong royong setiap agenda desa, diadakan gotong 

royong setiap minggu pada hari jum’at disebut jum’at bersih, 

membersihkan Masjid dan Mushollah. Bertujuan untuk membuat 

jama’ah bisa datang ke Masjid dan Mushollah menunaikan ibadah 

shalat berjama’ah 

e. Pembinaan TPA 

  Pembinaan TPA tersebut bertujuan agar anak-anak dapat 

lancar mengaji, mengerti huruf Arab dan paham tanda baca sekaligus 

membacanya. Dengan begitu anak-anak dapat menghafal Al-Qur’an 

dari usia dini dan menjadi anak yang shaleh juga shalehah. 

f. Peringatan hari-hari besar  

 Memperingati hari besar isro’ mi’raj dibulan rajab, muharam 

(tahun baru hijriyah) nusulul qur’an dibulan ramadhan, 

memperingati kelahiran nabi Muhammad SAW dan peringatan-

peringatan lainnya. 

g. Bantuan sosial  
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 Da’i dan masyarakat berkerja sama mengumpulkan Zakat Mal 

dan Zakat Fitra yang setiap tahun mereka kelola untuk membantu 

kaum Muslimin. Yang dikumpulkan di Masjid dan pada hari raya 

Idul Adha kaum yang du’afa yang diutamakan untuk dibagikan 

kurban. 

 

3. Fungsi dan Manfaat Metode Dakwah Bil-Lisan 

         Ilmu Dakwah Dasar berfungsi memberikan dasar-dasar teoretis 

dan metodologis keahlian dakwah. Fungsi Ilmu Dakwah terapan adalah 

memberikan kemampuan teknis keahlian profesi Dakwah Islam. Cabang 

dari Ilmu Dakwah dasar meliputi cabang-cabang ilmu dakwah yang 

memberikan prinsip-prinsip, paradigma, kerangka teoritis, sistem dan 

metodelogi dakwah. Cabang-cabang dimaksud antara lain adalah 

epistemologi dakwah, filsafat dakwah, sistem dakwah, menejemen 

dakwah, psikologi dakwah, sosiologi dakwah, metodelogi penelitian 

dakwah, sejarah dakwah dan lain-lain.
42

 

         Fungsi Metode Dakwah Bil-Lisan adalah menyerukan dan 

menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat Islam 

tentang memberikan pandangan, tujuan dan yakin terhadap tuhan itu satu 

yaitu Allah SWT termasuk ajaran agama Islam. Mengajak umat Manusia 
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untuk beribadah agar bahagia di dunia dan akhirat, selain itu memberi 

pemahaman bahwa agama Islam dan ajaran nya adalah benar, dan harus 

diyakini oleh semua umat Manusia. 

        Manfaat Metode Dakwah Bil-Lisan dalam membekali ilmu-ilmu 

yang bermanfaat. Ilmu agama yang bermanfaat, ilmu yang membantu 

tertanamnya aqidah, ketaqwaan, keimanan, keyakinan yang kuat di 

hatinya, ilmu yang menambah kekhusyu’an, dan beriman kepada Allah 

SWT serta mengamalkan ajaran agama Islam. 

       Selain fungsi dan manfaat, Metode Dakwah Bil-Lisan juga 

memiliki tujuan yaitu. Tujuan Dakwah adalah tujuan yang hendak 

dicapai oleh kegiatan dakwah.
43

 Tujuan juga merupakan sebuah 

pernyataan yang memiliki makna, yaitu keinginan yang dijadikan 

pedoman bagi menejemen puncak organisasi untuk meraih hasil tertentu 

atas kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu.
44

 

 

4. Hubungan Metode Dakwah Dengan Pesan Dakwah Bil-Lisan 

 Metode Dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh 

seorang da’i (komunikator) kepada mad’u untuk mencapai suatu tujuan 

atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal ini mengandung arti bahwa 
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pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human 

oriented menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia.
45

 

      Dalam Ilmu Komunikasi pesan dakwah adalah massage, yaitu 

simbol-simbol. Dalam literatur berbahasa Arab, pesan dakwah disebut 

maudlu’ al-da’wah. Istilah ini lebih tepat dibanding dengan istilah 

“materi dakwah” yang diterjemahkan dalam Bahasa Arab menjadi 

maddah al-da’wah.  

      Sebutan yang terakhir ini bisa menimbulkan kesalahpahaman 

sebagai logistik dakwah. Istilah pesan dakwah dipandang lebih tepat 

untuk menjelaskan, “isi dakwah berupa kata, gambar, lukisan dan 

sebagainya yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bahkan 

perubahan sikap dan prilaku mitra dakwah”. Jika dakwah melalui tulisan 

umpamanya, maka yang ditulis itulah pesan dakwah, jika dakwah melalui 

lisan, maka yang diucapkan pembicaraan itulah pesan dakwah, jika 

melalui tindakan, maka perbuatan baik yang dilakukan itulah pesan 

dakwah.
46

 

      Hubungan Metode Dakwah dengan Pesan Dakwah Bil-Lisan 

adalah cara-cara atau tahap-tahap yang dilakuan da’i sebagai pemberi 

pesan (komunikator) untuk memberi pemahaman tentang ajaran agama 

Islam dengan cara berdakwah melalui lisan yang menghasilkan pesan 
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pada setiap ucapan yang jelas agar pesan yang telah disamapikan 

dimengerti oleh mad’u sebagai penerima pesan (komuikan). 

      Hubungan Metode Dakwah dengan Pesan Dakwah Bil-Lisan 

sangat berhubungan dan berkaitan erat tidak dapat dipisahkan, dakwah 

memiliki metode penyampaian dan akan menghasilkan pesan yang akan 

dimengerti mad’u (komunikan) sesuai apa yang di sampaikan oleh dai 

(komunikator). 

  

B. Pencegahan Kristenisasi 

1. Definisi Pencegahan Kristenisasi 

    Pencegahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, 

cara, perbuatan mencegah, penegahan dan penolakan. Pencegahan juga 

dari kata mencegah yaitu menahan agar sesuatu tidak terjadi, menegahkan, 

tidak menurutkan.
47

 

   Kristenisasi adalah Kata Kristenisasi adalah padanan kata islamisasi. 

Keduanya mengadung upaya-upaya sistemis untuk mengajak pihak lain, 

baik kalangan internal maupun eksternal untuk menganut cara hidup 

masing-masing agama yang dipropagandakan.  

    Dari segi istilah, Kristenisasi merupakan sebuah gerakan keagamaan 

yang yang bernuansa politik yang muncul setelah berakhirnya perang salib 
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dengan tujuan menyebarkan agama Nasrani kepada semua komunitas 

manusia yang ada di dunia ketiga secara umum dan kepada kaum Muslim 

secara khusus, dengan harapan dapat menegaskan kekuasaan mereka 

terhadap bangsa-bangsa yang ada.
48

 

    Pencegahan Kristenisasi adalah cara atau langkah yang harus 

dilakukan untuk menghambat suatu ajaran Agama yang dilarang oleh 

Agama tertentu. Agama Islam harus disebarkan melalui dakwah untuk 

menghambat, dan mengurangi terjadinya Kristenisasi atau pemurtadan 

umat Islam masuk ke agama Kristian. Seperti yang tertera di dalam hadis 

riwayat imam Bukhari dan imam Muslim yang artinya: 

“Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka cegahlah dengan 

tangannya (kekuasaan), apabila tidak mampu maka dengan lidahnya, 

apabila tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah 

iman”.
49

 

    Dari hadis di atas bahwa barang siapa yang tidak mampu mencegah 

dengan tangan cegahlah dengan lisannya, apabila tidak mampu cegahlah 

dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Karna itu untuk 

memperkuat keimanan dan ketaqwaan umat manusia kepada Allah SWT, 
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serta mengurangi dan mencegah kemurtadan, Da’i harus berdakwah 

dengan sungguh-sungguh, memberi pemahaman dan memberi ilmu yang 

dapat meningkatkan keyakinan, kebahagian dunia dan akhirat kepada umat 

manusia untuk kejalan yang lurus yang Allah SWT Ridhoi. 

 

2. Metode Pencegahan Kristenisasi 

    Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara teratur 

yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai dengan 

yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan suatu 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
50

 

    Metode Kristenisasi adalah cara yang digunakan untuk 

memurtadkan seseorang atau umat Manusia untuk masuk ke agama 

Kristiani dengan cara-cara yang sudah di atur dengan sedemikian rapih dan 

menyusun misi-misi tertentu yang akan dilakukan tanpa diketahui tujuan 

dan maksudnya. 

    Tujuan dan rencana Kristenisasi tersebut meliputi bidang demografi, 

ekonomi, pendidikan, politik dan informasi, serta beberapa bidang lainnya. 

Misi Kristen berencana untuk mengurangi jumlah umat Islam. Selain 

Kristenisasi umat Islam, cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan 

tersebut adalah dengan keluarga berencana, pembatasan kelahiran atau 
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pengurangan terencana bagi kelahiran anak, Propaganda pembatasan 

kelahiran, keluarga berencana bagi orang Islam harus sangat intensif 

dilakukan dan didorong dengan berbagai cara.
51

 

     Metode Pencegahan Kristenisasi adalah cara atau tindakan yang 

dilakukan untuk melaksanakan suatu tindakan, agar tercapai tujuan yang 

ditentukan. Cara yang dilakukan oleh Da’i untuk mencegah Kristenisasi 

harus tepat, terkendali, meminimalisir kegagalan, dan dapat mengurangi 

masalah tersebut. Agar umat Islam tidak menjadi lemah iman, lemah 

keyakinan dan lemahnya rohani yang dapat memudahkan untuk murtadnya 

umat islam masuk ke agama Kristiani. 

    Selain itu mereka (Yahudi dan Nasrani) juga berusaha semaksimal 

mungkin untuk menyebarkan keyakinan Agama mereka kepada seluruh 

manusia dengan berbagai macam strategi dan metode pendekatan. Hal ini 

secara normative teologis sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-

Baqarah: 20) 
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 Artinya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada 

kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya 

petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. dan Sesungguhnya jika 

kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, 

Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”.
52

 

     Metode dakwah yang biasa dilakukan di pedesaan biasanya secara 

langsung melalui pengajian, tabliq akbar dan face to face, hal ini 

disebabkan karena waktu dan rutinitas yang dilakukan orang pedesaan 

relative masih rendah atau masih banyak waktu kosong serta sikap 

individualismenya masih rendah, dan menjadikan Masjid atau Mushollah 

sebagai tempat utama dalam berdakwah serta pesantren sebagai tempat 

utama untuk pendidikan anaknya.
53
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     Penggunaan bahasa yang jelas dengan kefasihan dalam berkata-kata 

sangat penting dalam komunikasi yang berkesan. Ini merupakan salah satu 

dari pada kaedah komunikasi yang ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan 

Sunnah. Dalam kisah dakwah Nabi Musa yang dijelaskan oleh Al-Qur’an, 

Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, “Dan lepaskanlah kekakuan 

dari lidahku, supaya mereka faham perkataanku dan jadikanlah bagiku, 

seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku” (QS. Taha: 25-

30).
54

 

     Dapat dipahami bahwa hadis merupakan salah satu landasan metode 

dalam melaksanakan dakwah, selain didasarkan kepada metode  dakwah 

yang dilaksanakan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Konsep 

seperti ini merupakan modal utama bagi para da’i (pelaksana dakwah), 

sehingga pemahaman terhadap metode dakwah yang terdapat di  dalam 

hadis sangat diperlukan untuk pencapaian hasil yang lebih optimal  dengan 

persentase keberhasilan dakwah mencapai taraf yang signifikan
55

 

    Metode yang di gunakan untuk mencegah Kristenisasi dapat 

menggunakan pendekatan-pendekatan yang di tentukan dan tersusun 

seperti pendekatan individu, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, 

pendekatan pendidikan, dan pendekatan lainnya. Dengan pendekatan 
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tersebut di harapkan dapat memberi manfaat yang berguna bagi umat 

Islam, selain itu dapat menerima ajaran dan ajakan untuk beriman kepada 

Allah SWT tanpa menyekutukan-Nya.  

    Pendekatan itu juga diharapkan dapat memberi pengertian, 

pemahaman, dan keyakinan bahwa ajaran agama Islam itu benar. Al-

Qur’an dan Sunah adalah rujukan, petunjuk dan tuntunan agar metode 

yang dilakukan tidak keluar dari ajaran agama Islam, memberi manfaat 

yang sangat besar bagi umat Manusia, menyadarkan, dan memperkuat 

iman umat Islam agar tidak menjadi murtad yang menjadi masuk ajaran 

Kristiani.  

    Termasuk masalah-masalah yang diakibatkan Misi Kristenisasi yang 

meresahkan umat Manusia termasuk umat Islam. Sebagian umat Islam 

memiliki pengetahuan yang awam tentang masalah dan Misi Kristenisasi, 

banyak umat Islam di pedesaan kurangnya pengetahuan yang membuat 

para Misionaris Kristen menjadikan ini sebagai peluang besar, dan 

menguntungkan karena umat Islam pedesaan akan menerima saja tanpa 

bertanya.  

     Baik dari materi yang disampaikan, bantuan dan hal lainnya yang 

menyimpang dari ajaran agama Islam. Karena  itu da’i harus menentukan 

langkah yang harus dilakukan agar dapat mencegah penyebaran 
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Kristenisasi tersebut, dan menyelamatkan umat Manusia termasuk umat 

Islam dri jalan yang sesat dan mencegah kemungkaran yang terjadi. 

Mengungkap semua Misi Kristenisasi yang menjadi pemecah umat Islam, 

pemurtadan umat Islam, dan masalah-masalah yang teradi di antara umat 

Islam karena Kristenisasi (Misi Kristen). 

3. Dampak Pencegahan Kristenisasi 

     Dampak menerut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan, 

pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), 

bantuan yang cukup hebat dan terjadi dalam waktu yang singkat antara dua 

benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam pusa 

(momentum) sistem yang mengalami bantuan itu.
56

 

     Dampak adalah suatu hasil yang di akibatkan oleh tindakan yang 

dapat merubah sesuai kehendak yang di tentukan, baik dampak yang 

positif maupun negatif sesuai dengan keinginan dan tindakan yang 

dilakukan. Dampak akan sangat mempengaruhi hasil yang dilakukan 

tersebut, karena setiap kegiatan yang dilakukan akan memiliki dampak 

yang sesuai dengan apa kegiatan yang dikerjakan. 

    Dampak Kristenisasi adalah suatu hasil dari tindakan yang di 

akibatkan oleh Misi agama Kristian, yang dilakukan oleh Misionaris 

Kristiani yang memurtadkan umat Manusia untuk masuk keagama Kristen 

                                                             
 

56
 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hal. 310 



43 

 

 

dengan menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan. Baik dari 

pendidikan, kesehatan, diskusi, bantuan-bantuan yang diberikan dan yang 

lain sebagainya. 

     Gerakan misi Kristen yang sudah sekian lama dicanangkan secara 

sistematik dan terorganisir tentu saja memberikan pengaruh yang luar 

biasa bagi bangsa Indonesia pada umumnya, dan umat Islam pada 

khususnya. Disadari atau tidak, gerakan misi telah merambat dan 

berdampak dalam hampir segala aspek kehidupan masyarakat Muslim 

Indonesia.
57

  Baik umat muslim yang berada di perkotaan, di pedesaan dan 

pedalaman, itu tidak luput dari Misi Kristenisasi. 

    Dampak globalisasi dalam dunia dakwah sangat dirasakan  

terpaannya, karena kita sadar bahwa dakwah merupakan kewajiban semua  

umat Islam, lebih-lebih mereka yang telah memiliki pengetahuan agama 

Islam. Selama ini dakwah lebih banyak dilakukan dengan pendekatan  

lisan yang lebih banyak menyentuh aspek kognisi. Dakwah lisan yang  

banyak dilakukan lebih mementingkan tampilan lahir yang berkesan  

murah meriah dan tidak pernah dipikirkan apa tindak  lanjutnya.
58

 

    Dampak Pencegahan Kristenisasi adalah suatu hasil atau akibat dari 

langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah suatu ajaran yang 

tidak sesuai dengan ajaran agama tertentu yang sangat menjunjung tinggi 
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akidah, iman dan taqwa kepada tuhan yang Maha Esa. Dampak 

pencegahan Kristenisasi ini memberi sedikit hasil dri proses yang 

dilakukan Da’i untuk mencegah dan menghambat penyebaran ajaran 

Kristen yang meresahkan umat Islam dan misi Kristenisasi yang membuat 

para targetnya untuk menjauhi ajaran agama Islam, tidak beriman Kepada 

Allah SWT, tidak meyakini bahwa Allah SWT yang menciptakan seluruh 

alam dan makhluk, dan tidak meyakini kebenaran bahwa Al-Qur’an dan 

hadis adalah petunjuk dan tuntunan yang paling benar. 

    Fenomena dan fakta ini seharusnya menjadi renungan bagi umat 

Islam, bahwa bagaimana pun-sebagai mana firman Allah di dalam Al-

Qur’an, bahwa orang-orang (Yahudi) dan Nasrani tidak akan pernah ridha 

dengan Islam dan umat Islam, hingga umat Islam mau mengikuti Agama 

mereka. Saatnya bagi umat Islam untuk melakukan aksi pencegahan atas 

dampak-dampak negatif Misi Kristenisasi.
59

 

    Kesulitan dalam mencegah Kristenisasi dalam memberi pemahaman 

kepada umat Islam karena memiliki beberapa kelompok tingkahlaku dan 

sifat yang harus di cari jalan keluarnya agar tersampaikan maksud dan 

tujuannya. Ada beberapa kelompok tingkahlaku yang ada pada mad’u 

yaitu menerut Muhammad Abduh membagi mad’u  atau obyek dakwah 

menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 
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1. Golongan cendikiawan yang cinta kebenaran, dan dapat berpikir secara       

kritis, serta cepat menangkap persoalan. 

2. Golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang belum dapat berpikir 

secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-

pengertian yang tinggi. 

3. Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut, mereka 

senang membahas  sesuatu,  tetapi  hanya  dalam  batas  tertentu,  dan  

tidak  sanggup mendalami dengan benar.
60

 

 Di antara hasil dan dampak yang dirasakan di antaranya dalam 

aspek lingkungan fisik, kesehatan, hubungan sosial dan kehidupan 

beragama Masyarakat serta pengorganisasian berbagai kegiatan pengajian 

atau keagamaanya lainnya. 

 

4. Fungsi dan Manfaat Pencegahan Kristenisasi 

    Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jabatan 

(pekerjaan) yang dilakukan, (kerja suatu bagian tubuh) kebesaran yang 

berhubungan dan jika kebesaran yang satu berubah, maka kebesaran yang 

lain juga berubah.
61

 Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah guna, faedah, untung dan rugi dan baik buruknya.
62

 

                                                             
 

60
 Erna Ikawati, Op.Cit., hal.128 

 
61

 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hal.425 

 
62

 Ibid., hal.982 



46 

 

 

     Fungsi Kristenisasi adalah suatu ajaran Agama yang memiliki misi 

tersetruktur atau berurutan dalam kegiatan yang memiliki kegunaan 

masing-masing yang sesuai dengan keinginan yang dan tujuan yang 

ditempuh. Kristenisasi memiliki fungsi yang sangat besar dalam agama 

Kristiani, dengan misi tersebut Kristiani dapat mendirikan Gereja, rumah 

sakit, sekolah, dan lainnya yang dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan 

begitu Misi Kristenisasi ini mencari banyak umat Manusia, termasuk islam 

untuk masuk ke agama Kristiani dengan cara yang sudah diatur dan 

tersusun sekaligus tindakan yang sangat cepat. 

    Pada saat sekolah-sekolah kristen telah berdiri di setiap daerah, 

sekolah-sekolah haruslah berfungsi sebagai sarana utuk menciptakan 

pendeta-pendeta gereja. Sehingga materi-materi sekuler yang diambil dari 

buku-buku Barat dan diajarkan langsung oleh guru-guru dari Barat, harus 

membawa pola pemikiran Kristen. Dalam skala nasional, pihak misi, 

dibantu oleh umat Kristen berupaya mensekulerkan umat Islam. 

   Mereka berusaha mempengaruhi pihak-pihak terkait, agar kurikulum 

nasional adalah model kurikulum di Barat, sehingga produk yang 

dihasilkan adalah para intelektual (Muslim) yang cerdas, rasional, namun 

sekuler dan antipati terhadap pemikiranpemikiran keislaman. Islamisasi 
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ilmu pengetahuan adalah musuh utama yang ingin disingkirkan sekuat 

tenaga.
63

 

    Di sisi lain, gerakan misi memanfaatkan media radio, surat kabar 

dan televisi untuk menampilkan citra negatif tentang Islam dan barisan 

politik umat Islam. Tujuannya adalah untuk memprovokasi umat Islam, 

sehingga umat Islam bercerai berai dan saling memusuhi antara golongan 

satu dengan lainnya. Media massa harus dimanfaatkan sedemikian rupa 

untuk memporakporandakan kesatuan umat, sehingga umat Islam ragu dan 

benci kepada agamanya sendiri.
64

 

    Dan pada saat Gereja sudah jadi dan berdiri dimana pihak Gereja 

juga melaksanakan Kristenisasi dengan memiliki beberapa kegiatan dan 

program-program sosial seperti pembagian sembako, layanan kesehatan, 

dan yang lainnya secara geratis yang diberikan kepada umat Muslim 

terutama umat Muslim yang fakir miskin. 

   Manfaat Kristenisasi adalah suatu hasil dari kegiatan keagaman yang 

dapat memberi nilai yang sangat diharapkan bagi Agama dan umat Agama 

tersebut seperti timbal balik setiap langkah yang dilakukan. Kristenisasi 

sangat dimanfaatkan oleh umat Kristiani untuk mencari dan menghasut 

umat Muslim sebanyak-banyaknya, agar dapat masuk ke agama Kristen 

dan menyebarkan ajarannya. 
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    Misi Kristenisasi juga sangat dimanfaatkan oleh negara-negara lain 

untuk menguasai beberapa bidang yang sangat menguntungkan baik dari 

bidang perdagangan besar, ekonomi, politik, kesehatan dan lain 

sebagainya dalam suatu negara yang berkembang. Semenjak itulah 

Missionaris Kristen mengarahkan perhatiannya untuk menyebarkan agama 

Kristen kepada negaranegara ketiga yang mayoritas beragama Islam.       

    Aktifitas Kristenisasi ini mengalamai momentum yang cukup baik 

karena ketika itu negara-negara Muslim masih diliputi oleh kebodohan dan 

kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan dan kelemahan penguasa 

negeri Muslim dalam mengatasi problem interen mereka. Jika diperhatikan 

dengan seksama, sebenarnya negara-negara barat banyak mengutus 

Missonaris ke seluruh dunia dengan alasan untuk pengembangan 

kehidupan kerohanian dan sebagai upaya menciptakan keselamatan dunia, 

sebagaimana tampak di Perancis.  

    Perancis secara terbuka memerangi Missionaris dalam konteks 

negaranya tetapi berusaha memanfaatkan dan melindungi Missionaris 

yang berada di Negara lain. Demikian pula Italia yang menampakkan 

permusuhannya terhadap Gereja tetapi memperkuat politik imprealisme 

mereka dengan bantuan para Missionaris. Bahkan banyak kalangan militer 
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di Inggris yang menasehati negaranya untuk mengutus Missonaris ke 

seluruh dunia.
65

 

    Fungsi Pencegahan Kristenisasi adalah hasil dari suatu upaya 

perlawanan terhadap ajaran Agama yang menentang terhadap suatu 

Agama tertentu dan mengurangi dampak yang dihasilkan dari Kristenisasi 

tersebut. Fungsi pencegahan Kristenisasi ini untuk memberi pengarahan, 

dan memberi tahu banhwa sangat bahanya misi Kristenisasi bagi umat 

manusia termasuk umat Islam. 

    Umat Muslim harus mencegah Kristenisasi tersebut agar umat Islam 

tidak pindah kepercayaan dan berkurang, setelah banyak pindahnya umat 

Islam ke agama Kristen akan banyak kemungkaran yang akan terjadi yang 

akan meresahkan umat Islam. Umat Islam diharuskan untuk berdakwah 

dan selalu mengajak kepada kebaikan dan saling mengingatkan apabila  

ada kemungkaran.  

    Sebagian ada yang mengartikan sebagai keharusan setiap individu 

dan sebagian mengartikan sebagai keharusan secara kolektif, tetapi secara 

garis besarnya berdakwah adalah keharusan bagi umat Islam yang 

tercantum di dalam Al-Qur’an maupun Hadis Nabi SAW. Sehingga dalam 

proses serta pelaksanaannya, umat Islam perlu untuk mengetahui dan 

memahami makna, unsur, metode, dan semua hal yang  terkait dengan 

                                                             
 65

 Taprin, Op.Cit., hal.43 



50 

 

 

faktor pendukung keberhasilan dakwah. Berkaitan dengan hal tersebut, 

pemahaman terhadap metode dakwah sebagai salah satu faktor pendukung 

dalam keberhasilan dakwah menjadi sesuatu yang urgen.
66

 

     Pedoman utama yang tidak dapat berubah serta dinamis adalah Al-

Qur’an dan Sunnah atau Hadis, karena secara epistemologis hadis 

dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua  

setelah Al-Qur’an, sebab hadis merupakan bayân (penjelasan) terhadap  

ayat Al-Qur’an yang masih mujmal (global), ‘âmm (umum) dan mutlaq  

atau tanpa batasan. Dapat disimpulkan bahwa hadis dari Rasulullah  

berfungsi sebagai pendukung dari firman Allah yang terkodifikasi di 

dalam Al-Qur’an.
67

 

    Ada yang berpendapat bahwa berdakwah itu hukumnya fardhu 

kifayah, dengan menisbatkan pada lokasi-lokasi yang didiami para dai dan 

muballigh. Artinya, jika pada satu kawasan sudah ada yang melakukan 

dakwah, maka dakwah ketika itu hukumnya fardhu kifayah. Tetapi jika 

dalam satu kawasan tidak ada orang yang melakukan dakwah padahal 

mereka mampu, maka seluruh penghuni kawasan itu berdosa di mata 

Allah. Oleh sebab itu sebenarnya dakwah merupakan kewajiban dan  tugas 
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setiap individu. Hanya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan 

kemampuan dan kondisi di lapangan.
68

 

    Secara teknis, pembentukan masyarakat Islam harus dimulai dengan 

pembentukan individu-individu Muslim (takwin al-fard al-muslim), 

kemudian keluarga muslim (al-bait al-muslim), selanjutnya masyarakat 

muslim (mujtama’Islam), sehingga individu Muslim dan keluarga Muslim 

merupakan komponen yang membentuk masyarakat Islam.
69

 

   Manfaat pencegahan Kristenisasi adalah suatu hasil yang dapat 

dirasakan dampaknya dari suatu kegiatan yang dilakukan dalam 

pencegahan suatu ajaran Agama yang menentang dalam ajaran Agama 

tertentu. Walau manfaat pencegahan Kristenisasi hanya sedikit akan tetapi 

umat Muslim mulai antusias dalam kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan, baik dari pengajian dengan mendengarkan ceramah, mulai 

belajar mengaji kembali, berdiskusi dengan tanya jawab dan yang lain 

sebagainya. 

     Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dalam 

menjelaskan sebab yang rawan menyebabkan umat Islam masuk Kristen 

dan juga Strategi yang bermanfaat dalam mengembalikan orang yang 
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murtad kepada Islam. Adapaun secara praktis penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi panduan langkah dalam berdakwah mengislamkan kembali 

orang yang telah murtad, memberikan bukti realitas gerakan Kristenisasi 

yang harus diwaspadai serta realitas hambatan dakwah yang harus 

diantisipasi.
70

 

 Adapun ciri-ciri ceramah yang baik antara lain sebagai berikut: 

1. Memperoleh sambutan/perhatian dari pendengar (audien) sejak 

kegiatan di mulai. 

2. Jelas maksud dan tujuannya serta mudah dipahami mayoritas 

pendengarnya (bahasa dan istilah yang dipakai tidak bertele-tele). 

3. Materi ceramah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan 

audien (dakwah disampaikan setaraf dengan kemampuan pendengar). 

4. Pandangan penceramah tidak mengarah pada satu arah saja, tetapi 

kepada semua pendengar sehingga ada kontak dengan pendengar. 

5. Sebaiknya penceramah dalam menyampaikan ceramah tidak membaca 

teks, sehingga tidak dianggap bahwa penceramah tidak siap. 

6. Menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan kejadian yang 

disampaikan. 

7. Dalam menyampaikan pesan harus diorganisir dengan baik. 

8. Menghindari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ceramah. 
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9. Berbicara dengan intonasi yang lembut/disesuaikan dengan kondisi 

audien. 

10. Penceramah bersikap ramah, bersahabat, penuh dengan kepercayaan 

dan menarik para audien. 

11. Penceramah berusaha menyimpulkan isi ceramahnya. 

12. Isi ceramah menunjukkan edukatif, antara lain dengan ciri; obyektif, 

rasional, wettenschippelijk (berdasarkan ilmu pengetahuan dan dapat 

dipertanggungjawabkan),ndefensive (mempertahankan kebenaran), 

tenang  waktu mengemukakan. 

       Berdasarkan kriteria yang ditawarkan di atas belum tentu dapat  

menjamin keberhasilan dalam ceramah, akan tetapi hal tersebut hanya 

merupakan tolak ukur ceramah yang baik. Dalam keberhasilannya perlu 

pula ditunjang dengan ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan bagi 

seorang dai/mubaligh antara lain adalah: 

1. Keterampilan membuka ceramah dengan tujuan menyiapkan mental  

para pendengar agar siap mengikuti persoalan ceramah yang akan  

disampaikan dan menimbulkan minat/pemusatan perhatian terhadap  

ceramah yang akan disampaikan. 

2. Keterampilan menerangkan adalah sebagai media, alat dan cara 

menyampaikan isi atau materi dakwah, oleh karena itu dai harus punya 

ketrampilan (perencanaan, kejelasan, penekanan).  
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3. Variasi perangsang adalah untuk menghindari rasa kebosanan dan rasa 

kurang memperhatikan ceramah dengan (suara, gaya, kebisuan, 

humor). 

4. Teknik menutup ceramah adalah untuk membantu audien memahami 

materi yang telah disampaikan. 

     Hal -hal yang dapat menunjang agar ceramah dapat berhasil yakni 

dengan persiapan perencanaan meliputi: 

1. Memilih topik ceramah dengan memperhatikan tujuan dakwah, 

kebutuhan massa, situasi dan waktu, lama ceramah, tempat dan media 

yang dibutuhkan. 

2. Menyiapkan outline dan rencana ceramah muqodimah, isi ceramah, 

dan penutup.
71

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

71
 Maryatin, Op.Cit., hal.114-115 



55 

 

 

BAB III 

GAMBARAN MASYARAKAT DAN AKTIVITAS KEAGAMAAN 

DI DESA WAWASAN 

 

A. Gambaran Umum Masyarakar Desa Wawasan  

1. Sejarah Berdirinya Desa Wawasan 

       Berdirinya desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten 

Lampung Selatan pertama kali dibuka pada tahun 1974 /1975, merupakan  

bagian dari desa Purwodadi Simpang sebagai Kepala areal/ Kepala Dusun 

yaitu Bapak Wasimun dengan luas wilayah 250 Ha. Pada Tahun 1987 

Desa Wawasan memisahkan diri / pemekaran dari Desa Purwodadi 

Simpang.  

         Sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa pada waktu itu adalah 

Bapak Suroto dan Sekretaris Desa Bapak Kasmo, Pada saat pemekaran 

desa Wawasan hanya memiliki satu dusun yang terdiri dari 12 RT. Luas 

Wilayah mendapat tambahan sebanyak 168 Ha. Desa Wawasan Definitif  

pada tanggal 12 Oktober  1991. 

         Pemilihan Kepala Desa pertama kali diadakan pada tahun 1993 

dan sebagai Kepala Desa perpilih yaitu Bapak Sutarman, sebagai 

Sekretaris Desa yaitu Bapak Mardiono, Kepala Dusun A : Suwarno, 
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Kepala Dusun B : Tuwahman, Kepala Dusun C : Tupanto, Kepala Dusun 

D : Sukiman. 

          Pada tahun 1998 diadakan pemilihan Kepala Desa terpilih yaitu 

Bapak Suroto dan sekretaris Des Bapak Tupanto, Kepala Dusun A : 

Samto, Kepala Dusun B : Budi Haryanto, Kepala Dusun C : Nurhasan, 

Kepala Dusun D : Haryono. Pada tahun 1998 Desa Wawasan mendapat 

tambahan  sebanyak 68 Ha, pada tahun 2006 Bapak Suroto menjadi 

pejabat Sementara Kepala Desa sampai dengan tahun 2008, dan tahun 

2008-2010 dijabat oleh Bapak  Tupanto sebagai Pejabat Sementara.  

          Pada Desember 2010 diadakan pemilihan Kepala Desa sebagai 

Kepala Desa Terpilih. Mulai 31 Desember 2010 Bapak Agus Prasetyanto 

menjadi Kepala Desa untuk periode 2011-2016. Kemudian untuk 

PILKADES 2017 Bapak Agus Prasetyanto kembali terpilih menjadi 

Kades Wawasan periode 2017 s.d 2021. Sampai saat ini Desa Wawasan 

memiliki lahan seluas 486 Ha. 

 

2. Letak Geografis Dan Keadaan Demografis Desa Wawasan 

a. Letak Geografis 

 Desa wawasan adalah bagian dari desa yang berada diwilayah 

daerah Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. 
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Adapun batas-batas wilayahnya yaitu : 

-Sebelah Utara: Desa Kertosari, Mulyosari, Kec. Tanjung Sari 

-Sebelah Timur: Desa Bangunsari/Mulyosari, Kec. Tanjung Sari  

-Sebelah Selatan: Desa Tanjung Harapan Kec. Merbau Mataram 

-Sebelah Barat: Desa Wonodadi/Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari 

 Serta jika di tinjau dari keadaan alamnya desa wawasan ini 

adalah desa yang terletak di daratan rendah yang mana daerahnya 

banyak tanaman jagung, karet sawit, sawah-sawah dan lainnya yang 

luasnya puluhan hingga ratusan hektar. 

Luas Wilayah desa Wawasan adalah 486 Ha, terdiri dari : 

1. Tanah sawah tadah hujan ± 36.5 Ha 

2. Tanah pekarangan atau perumahan ± 295 Ha 

3. Tanah Ladang/Tegala ± 144 Ha 

4. Fasilitas Umum ± 8 Ha 

5. Tanah Sekolahan ± 1.5 Ha 

 Lapangan Sepak Bola ± 1 Ha 

 

b. Keadaan Demografis 

 Data kependudukan desa Wawasan berjumlah 3.066 jiwa 

dengan jumlah KK 941 jiwa yang terdiri dari 1.604 laki-laki dan 

1.462 perempuan. Jumlah penduduk desa wawasan secara rinci sesuai     
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jenis kelamin berdasarkan profil desa dan kelurahan tahun 2016 

adalah sebagai berikut : 

   TABEL 1. 

JUMLAH PENDUDUK SESUAI JENIS KELAMIN 

No Jenis Kelamin Keteranga 

1 Laki-laki 1.604 jiwa 

2 Perempuan  1.462 jiwa 

 Jumlah Penduduk 3.066 jiwa 

 

Sumber data statistik desa wawasan, 2016 yang dicatat pada tanggal 18 

febuari 2018.
72

 

 

3. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Wawasan 

        Secara keseluruhan kondisi keagamaan masyarakat Desa 

Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan zaman 

dulu pada tahun 1998-2016 sangat memprihatinkan, karena ada yang 

tidak mengenal Masjid dan kurangnya kesadaran untuk memakmurkan 

Masjid, kurangnya kemauan untuk mengikuti kegiatan keagamaan dan 

mudah bersimpatik pada suatu hal yang dapat membantu hidupnya karena 

banyak bantuan yang diberikan oleh umat Kristen, juga banyak 
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masyarakat termasuk anak-anak yang mengikuti kegiatan atau hari besar 

umat Kristen yang dilakukan dengan semenarik mungkin. 

        Secara keseluruhan kondisi keagamaan masyarakat desa wawasan 

lampung selatan pada tahun 2017-2018 mulai bertambah dalam 

kesadaran untuk memakmurkan Masjid, kemauan untuk mengikuti 

kegiatan keagamaan dan mulai tidak mudah untuk di ambil simpatiknya. 

Semenjak program desa yaitu LDA (Lembaga Dana Admajaya) yang di 

kelola oleh umat Kristen pada tahun 1998-2015 dan pada tahun 2016 

telah dihapus, yang dulu kepala desanya beragama Kristen pada tahun 

2008-2010. Sekarang sudah digantikan dengan orang Muslim oleh bapak 

Agus Prasetianto. 

       Kondisi keagamaan masyarakat desa wawasan terutama Dusun 

Cinta Jaya Kecamatan Tanjung Sari pada tahun 2017-2018 masih sangat 

memperihatinkan, karena kurangnya kesadaran untuk memakmurkan 

Masjid yang saat ini hanya di makmurkan oleh Siswa MA Terpadu 

Dewan Da’wah yang saat ini berjumlah 29 orang bertambah 9 orang dari 

jumlah awal peneliti meneliti terdapat 20 orang dan gurunya saat ini 

berjumlah 14 dari jumlah awal penelitian berjumlah 12 orang pada 

tanggal 28 maret 2017, kurangnya kemauan untuk mengikuti kegiatan 

keagamaan karena mayoritas masyarakat petani dan termasuk anak-

anakanya yang sulit untuk mengikuti pengajian TPA yang 
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diselenggarakan di Masjid yang terletak di lingkungan Sekolah MA 

Terpadu Dewan Da’wah. Padahal sudah dijadwalkan kegiatan 

keagamaan di Dusun Cinta Jaya yang diselenggarakan pada hari selasa, 

rabu, dan kamis. untuk ibu-ibu pengajian di hari selasa, rabu dan jum’at, 

dan malam jum’at pada jam 13:00 sampai jam 15:00 yang di awali 

dengan pembacaan Al-Qur’an surat yasin setelah itu ceramah kemudian 

di lanjutkan dengan sholawat nabi,untuk yasinan bapak-bapak malam 

jum’at pada jam 19:00 sampai jam 21:30 dan pengajian TPA untuk anak-

anak hari senin sampai sabtu kecuali hari jum’at pada jam 16:00 sampai 

jam 17:00 di masjid MA. 

 Selain di dusun cinta jaya, kegiatan keagamaan juga terjadwal di 

Dusun Asri Jaya, kegiatan pengajian setiap hari senin, rabu dan jum’at, 

untuk ibu-ibu dan bapaknya malam jum’at. Kegiatan pengajian di Dusun 

Budi Jaya setiap hari rabu, jum’at, dan minggu untuk ibu-ibu dan 

bapaknya malam jum’at. Dan kegiatan pengajian di Dusun Damai Jaya 

setiap hari selasa, kamis dan sabtu untuk ibu-ibu dan bapaknya malam 

jum’at. 

      Hari selasa pengajian ibu-ibu dilaksanakan di Musholla Al-Irsyad, 

hari minggu dan jum’at bergiliran kerumah-rumah warga. Untuk kegiatan 

keagamaan sedesa tidak di tentukan harinya melainkan dilakukan pada 

hari-hari bedar dan tabliq akbar saja, seperti shalat gerhana tahun ini 
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masyarakat mulai berantusias dan senantiasa memanjatkan doa dan 

bersyukur mengharapkan ampunan sekaligus ridho Allah SWT. 

       Dibawah ini beberapa tokoh agama di Desa Wawasan Kecamatan 

Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: 

TABEL 2. 

TOKOH AGAMA ISLAM DESA WAWASAN 

NO NAMA KETERANGAN 

1 Bapak Sapiun Tokoh Agama 

2 Bapak Muhtadi, S.Sos.I, 

M.Kom.I 

Tokoh Agama 

3 Bapak Khoiruddin Tokoh Agama 

4 Embah Dasiru Tokoh Agama 

5 Embah Mujiman Tokoh Agama 

6 Latif Nursalam Dai dari Dewan Dakwah Indonesia 

provinsi lampung 

7 Muhammad Iqbal,S.Sos Dai dari Dewan Dakwah Indonesia 

pusat di jakarta (pengabdian) 

 

Sumber data wawancara di desa wawasan, yang dicatat pada tanggal 16 

febuari 2018.
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4. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Wawasan 

      Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung 

Selatan berdekatan dengan desa Waway Karya Lampung Timur, secara 

global di desa wawasan saat ini mulai meningkat dan berkembang dalam 

pengetahuan keagamaan. Yang dahulunya tidak mengenal Masjid dan 

kurang mengikuti kegiatan keagamaan, kini mulai mensejahterakan 

Masjid dan mengikuti kegiatan keagamaan. 

      Desa wawasan juga sekarang mulai berkembang dalam tingkat 

ekonomi, yang mayoritas masyarakatnya adalah petani. Ini beberapa 

mata pencaharian pokok masyarakat desa wawasan sebagai berikut: 

TABEL 3. 

JUMLAH PENDUDUK SESUAI MATA PENCAHARIAN 

Nama Pencaharian Jumlah Masyarakat 

Petani 482 orang 

Buruh tani 147 orang 

Buruh /swasta 125 orang 

PNS 16 orang 

Pengrajin 12 orang 

Pedagang 81 orang 

Montir 6 orang 

Pegawai BUMN 2 orang 
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Sumber data statistik desa wawasan, 2016 yang dicatat pada tanggal 18 

febuari 2018.
74 

     Dibawah ini adalah tabel berbagai lembaga industri dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai berikut: 

TABEL 4. 

LEMBAGA INDUSTRI EKONOMI MASYARAKAT 

NO Lembaga Ekonomi Jumlah 

1 Industri Kerajinan 8 buah 

2 Industri Makanan 4 buah 

3 Kelompok Simpan Pinjam 9 kelompok 

 

Sumber data statistik desa wawasan, 2016 yang dicatat pada tanggal 18 

febuari 2018.
75

 

      Dibawah ini adalah tabel berbagai tanaman pangan warga dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai berikut: 

TABEL 5, 

TANAMAN PANGAN WARGA MENINGKATKAN EKONOMI 

MASYARAKAT 

No Tanaman Pangan Ha. Rata-rata Ton/Ha 

1 Padi 60 Ha, Hasil rata-rata 4 Ton/Ha 

2 Jagung 25 Ha, Hasil rata-rata 4 Ton/Ha 

3 Ubi Kayu 50 Ha, Hasil rata-rata 6 Ton/Ha 
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Sumber data statistik desa wawasan, 2016 yang dicatat pada tanggal 18 

febuari 2018.
76

 

      Dibawah ini adalah tabel berbagai populasi ternak warga dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai berikut: 

TABEL 6. 

POPULASI TERNAK WARGA MENINGKATKAN EKONOMI 

MASYARAKAT 

NO Nama Ternak Jumlah 

1 Sapi 472 ekor 

2 Ayam 7.092 ekor ekor 

3 Kambing 431 ekor 

4 Bebek 562 ekor 

 

Sumber data statistik desa wawasan, 2016 yang dicatat pada tanggal 18 

febuari 2018.
77

 

      Dibawah ini adalah tabel berbagai perekonomian masyarakat desa 

wawasan sebagai berikut: 

TABEL 7. 

PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA WAWASAN 

No Nama prekonomian Jumlah 

1 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera 611 KK 

2 Jumlah Keluarga Sejahtera 1 100 KK 

3 Jumlah Keluarga Sejahtera 2 77 KK 
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4 Jumlah Keluarga Sejahtera 3 5 KK 

 

Sumber data statistik desa wawasan, 2016 yang dicatat pada tanggal 18 

febuari 2018.
78

 

      Dibawah ini adalah tabel jumlah penduduk desa wawasan sesuai 

usia sebagai berikut: 

TABEL 8. 

JUMLAH PENDUDUK SESUAI USIA 

Usia Jumlah 

0-4 Tahun 618 orang 

5-6 Tahun 590 orang 

7-15 Tahun                  617 orang 

16-21 Tahun                  620 orang 

22 Tahun ke atas                  621 orang 

  

Sumber data statistik desa wawasan, 2016 yang dicatat pada tanggal 18 

febuari 2018.
79

 

      Jika dilihat dari tabel diatas menggambarkan bahwa antara usia 

remaja hingga dewasa awal lebih mendominasi penduduk desa wawasan 

dan dari segi masyarakat yang tarap hidupnya sedang banyak-banyaknya 
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keinginan tentu sangat potensial untuk meningkatkan ekonomi dengan 

didukung oleh tingkat energi kerja. 

      Kemudian ditinjau dari sarana pendidikan yang ada di desa 

wawasan dan jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan sebagai 

berikut: 

TABEL 9. 

SARANA PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENDUDUK YANG 

SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN 

No Tingkat Sekolah Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah Guru 

1 Taman Kanak-kanak 4 buah 175    orang 16    orang 

2 Sekolah Dasar (SD) 2     buah 730    orang 27    orang 

3 SLTP 2     buah 260    orang 23    orang 

4 SLTA 2     buah 115    orang 15    orang 

 Jumlah 10   Sekolah 1280  orang 81    orang 

 

Sumber data statistik desa wawasan, 2016 yang dicatat pada tanggal 18 

febuari 2018.
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       Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah sarana pendidikan 

dan tingkat pendidikan masyarakat desa wawasan masih sangat rendah. 

Pendidikan sebagai sarana primer belum mendapat tanggapan yang 

maksimal sehingga masyarakat sangat memerlukan bantian dari segi 
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keilmuan dan pengetahuan tantang pentingnya masyarakat untuk 

mengetahui dan mempelajari pendidikan formal. 

        Kemudian jumlah masyarakat di desa wawasan sesuai dengan 

keagamaan yang dianut sebagai berikut: 

TABEL 10 

JUMLAH PENDUDUK SESUAI AGAMA YANG DIANUT 

Agama Jumlah 

Islam 2894 orang 

Kristen 73 orang 

Katolik 61 orang 

Budha 38 orang 

 

Sumber data statistik desa wawasan, 2016 yang dicatat pada tanggal 18 

febuari 2018.
81

 

      Dari tabel diatas menggambarkan bahwa mayoritas penduduk desa 

wawasan adalah beragama Islam, demikian kegiatan sehari-hari baik 

bersifat sosial kemasyarakatan maupun ibadah banyak yang dipengaruhi 

oleh kebudayaan daerah yang berlaku dimasyarakat dan juga dipengaruhi 

oleh orang-orang non muslimsehingga wajar saja apabila Kristenisasi 

sangat gencar dilakukan didesa wawasan. 

       Dibawah ini beberapa tempat ibadah dan jumlah yang di ketahui 

dari data desa wawasan sebagai berikut: 
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TABEL 11. 

JUMLAH TEMPAT IBADAH 

No Nama Tempat Ibadah Jumlah 

1 Masjid 3     buah 

2 Mushollah 11   buah 

3 Gereja 3     buah 

4 Wihara 1     buah 

 

Sumber data statistik desa wawasan, 2016 yang dicatat pada tanggal 18 

febuari 2018.
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       Dibawah ini terdapat struktur desa wawasan kecamatan tanjung 

sari kabupaten lampung selatan, yang ada pada data desa wawasan 

sebagai berikut: 

TABEL 12. 

STRUKUT DESA 

 

 

 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Nama Jabatan Nama 

Kepala Desa Agus Prasetyanto, 

Amd.Kep 

Sekretaris Desa Muhtadi, S.Sos.I, 

M.Kom.I 

Kaur Tata Usaha 

dan Umum 
Daliman, S.Pd 

Kaur Keuangan Rini Saprianti, M.Pd  

Kaur Perencanaan M. Yusuf 

Kasi 

Pemerintahan 

Joni Trihandoyo 

Kasi 

Kesejahteraan 

Edi Pramono 
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Kasi Pelayanan Setia Budi Rinekso 

 

Sumber data statistik desa wawasan, 2016 yang dicatat pada tanggal 18 

febuari 2018.
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       Desa Wawasan merupakan salah satu desa di ujung timur  

Kecamatan Tanjung Sari sekaligus dari Kabupaten Lampung Selatan, 

kira membutuhkan waktu ± 15 Menit dari kantor Kecamatan Tanjung 

Sari. 

       Desa wawasan memiliki 3 buah Masjid dan 11 Mushollah yang 

tersebar di beberapa dusun, salah satunya di Dusun Cinta Jaya terdapat 1 

Masjid dan 2 Mushollah yang jaraknya berjauhan. Selain Masjid dan 

Mushalah ada juga tempat Ibadah Agama lain, seperti Gereja 3 buah dan 

Wihara 1 buah. Jaraknya pun tidak berdekatan. Hanya satu Gereja yang 

ada di Dusun Cinta Jaya, dan ada Sekolah Kristen yang bernama Sekolah 

Bintang Timur dari sekolah tingkat TK sampai tingkat SMA. 

 

5. Kondisi Kristen Di Desa Wawasan 

       Umat Kristen di desa wawasan dulu adalah pendatang dari jogja, 

jati indah tanjung bintang dan ada yang dari bandar lampung pada tahun 

1993 sampai 2016. Umat Kristen di desa wawasan berjumlah 73 orang 
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dan umat Katolik 61 orang, jumlah tersebut sudah termasuk para tokoh 

Agama Kristen yang ada di desa wawasan.  

Kegiatan Kristenisasi dari tahun 1993 sampai 2016 sebagai berikut: 

a. Melakukan ceramah-ceramah di gereja dengan mengundang warga 

mengikuti kegiatan.
 

b. Melakukan suatu kebajikan agar orang islam merasa hutang budi:
 

- Bantuan dana untuk usaha dan biaya hidup
 

- Memberi bantuan pangan
 

- Memberi bantuan pengobatan
 

- Memberi bantuan pendidikan
 

- Memberi bantuan obat-obatan dan pupuk tanaman
 

c. Mendirikan sekolah-sekolah berkualitas
 

- Memberikan pelajaran disekolah tentang Kristen dan lainnya
 

        Saat ini umat Kristen tidak memiliki masalah atau konflik apapun 

dengan umat Muslim, ataupun dengan umat Hindu. Saat ini sudah akur 

dengan umat Islam dan umat Hindu, tidak saling menyinggung dan saling 

menghormati satu sama lain. Melaksanakan ibadah masing-masing dan 

saling menjaga perdamaian sekaligus keamanan. 

     Umat Kristen di desa wawasan memiliki tokok besar Kristen 

maupun Katolik sebagai berikut: 
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TABEL 13. 

NAMA TOKOH AGAMA KRISTEN 

NO Nama 

1 Surato 

2 Amos Suroso 

3 Sartono Widodo 

4 Gianto 

 

Sumber data wawancara di desa wawasan, yang dicatat pada tanggal 16 

febuari 2018.
84

 

 

B. Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Dewa Wawasan 

 Umat Islam didesa wawasan berjumalah 2894 orang, umat Kristen 

berjumalah 73 orang, umat Katolik berjumalah 61 orang dan umat Budha 

berjumalah 38 orang. Saat ini umat Islam tidak memiliki masalah atau konflik 

apapun dengan umat Kristen, umat Katholik ataupun dengan umat Hindu. 

Saat ini sudah akur antara umat Islam dengan umat Kristen, umat Katolik dan 

umat Hindu, tidak saling menyinggung dan saling menghormati satu sama 

lain. Melaksanakan ibadah masing-masing dan saling menjaga perdamaian 

sekaligus keamanan. 

                                                             
 

84
 Muhtadi, sekdes desa wawasan, interview, tanggal 16 februari 2018 
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C. Aktivitas Keagamaan Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari 

Kabupaten Lampung Selatan 

 Seperti yang kita ketahui bahwa mendakwahkan Islam itu wajib bagi 

setiap Muslim yang beriman, seperti yang disampaikan oleh nabi Muhammad 

SAW. Bahwa sampikan olehmu walaupun satu ayat, ini menunjukkan bahwa 

betapa penting dakwah islam itu dilaksanakan oleh setiap muslim. Pada Q.S. 

Al-Hujuraat ayat 10: 

                          

Artinya: orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.85
 

 Dari ayat di atas seperti halnya da’i menyebarkan dakwah Islam agar 

damai dan memperbaiki hubungan antara umat Islam dengan umat Agama 

lain dalam mencegah Kristenisasi di Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari 

Kabupaten Lampung Selatan, ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan 

da’i adalah menggunakan metode ceramah, menggunakan media diskusi atau 

                                                             
 

85
 Kementrian Agama RI, Al-Qurian dan Terjemahnya (bandung: CV Penerbit Jumanatul 

Ali-Art, 2004), hal.516 
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bersilaturahmi dengan masyarakat dan mengadakan gotong royong setiap 

kegiatan desa dan mengadakan kegiatan hari besar Islam. 

 Aktivitas keagamaan di desa wawasan secara keseluruhan setiap 

dusun memiliki hari-hari tertentu. yang telah di tentukan dengan 

musyawarah. Kegiatan keagamaan di Dusun Cinta Jaya diselenggarakan pada 

hari selasa, rabu, jum’at, untuk ibu-ibu dan malam jum’at untuk yasinan 

bapak-bapak sehabis Shalat Magrib. 

 Hari selasa pengajian dilaksanakan di mushalah Al-Irsyad pada jam 

13:00 sampai jam 15:30, hari minggu dan jum’at bergiliran kerumah-rumah 

warga pada jam 13:00 sampai jam 15:30, jumlah jama’ah pengajia saat ini 

keseluruhan di dusun cinta jaya ada 35 orang ibu-ibu bila semua hadir 

mengikuti kegiatan pengajian yang dulunya berjumlah 23 orang, pada hari 

jum’at juga kegiatan pengajian ibu-ibu sering gabung dengan dusun lain. 

Yang menjadi bertambah jama’ah ikut dalam kegiatan pengajian, menjadi 

berjumlah 60 bila hadir semua dan bapak-bapak saat ini berjumlah 30 orang 

bila semua mengikuti kegiatan pengajian yasinan pada malam jum’at yang 

dulunya berjumlah 25 orang. Untuk TPA bagi anak-anak dan remaja 

berjumlah 15 orang, kegiatan TPA pada hari senin sampai sabtu pada jam 

16:00 sampai jam 17:00. 

 Untuk kegiatan keagamaan sedesa tidak di tentukan harinya 

melainkan dilakukan pada hari-hari besar dan tabliq akbar saja, seperti Shalat 
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Gerhana tahun ini masyarakat mulai berantusias dan senantiasa memanjatkan 

doa dan bersyukur mengharapkan ampunan sekaligus ridho Allah SWT. 
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BAB IV 

PENERAPAN METODE DAKWAH BIL-LISAN DALAM PENCEGAHAN 

KRISTENISASI DI DESA WAWASAN 

 

A. Metode Dakwah Bil-Lisan Yang Di Gunakan Da’i Dalam Pencegahan 

Kristenisasi Di Desa Wawasan 

 Metode dakwah yang digunakan Da’i adalah menggunakan Metode 

Dakwah Bil-Lisan dalam pencegahan Kristenisasi di Desa Wawasan 

Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Di desa wawasan 

pada tahun 2015-2016 masih mengalami kekurangan pengetahuan keagamaan 

yang membuat da’i harus mengadakan kegiatan keagamaan dengan 

mengadakan pengajian rutin bagi ibu-ibu dan bapak-bapak menggunakan 

metode dakwah bil-lisan, juga mengadakan TPA untuk anak-anak agar dapat 

mengaji dengan benar, gotong royong agenda desa sekaligus menyambung 

silaturahmi dan menambah pengetahuan Agama Islam. 

 Saat ini secara global sudah mulai meningkat salah satunya dalam 

ilmu agama baik dari orang tua hingga anak-anak, mulai banyak anak yang 

mengikuti TPA walau kadang anak-anak dilanda rasa malas yang menjadi 

tidak mengikuti TPA. Anak TPA yang ada di Dusun Cinta Jaya berjumlah 15, 

kegiatan TPA diadakan di Masjid yang berada di MA Terpadu Dewan 

Dakwah. Bila kegiatan pengajian ibu-ibu dengan bapak-bapak di Mushollah 
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Al-Irsyad dan bergiliran di rumah warga, jamaah pengajian saat ini yang ibu-

ibu berjumalah 35 orang dan bapak-bapak berjumalah 30 orang. 

Peran dai di desa wawasan: 

1. Ustad Sapiun 

      Baliau adalah tokoh Agama sekaligus dai di desa wawasan, beliau 

sering mengisi kegiatan keagamaan di Dusun Asri Jaya. Beliau mengisi 

pengajian setiap hari senin, rabu dan jum’at, untuk ibu-ibu dan bapaknya 

malam jum’at. Beliau juga sering berdakwah di desa lain yang masih 

berdekatan dengan desa wawasan dan mengisi khutbah jum’at di 

Mushollah yang ada di desa wawasan bergiliran. 

2. Ustad Muhtadi, S.Sos.I, M.Kom.I 

      Baliau adalah tokoh Agama sekaligus dai di desa wawasan yang 

juga menjabat sebagai sekertaris desa (sekdes), beliau sering mengisi 

kegiatan keagamaan di Dusun Budi Jaya. Beliau mengisi pengajian setiap 

hari rabu, jum’at, dan minggu untuk ibu-ibu dan bapaknya malam jum’at. 

Beliau juga sering berdakwah di desa lain yang masih berdekatan dengan 

desa wawasan, dan mengisi khutbah di Mushollah dusun budi jaya dan di 

Masjid desa wawasan bergiliran. 

3. Ustad Khoiruddin 

      Baliau adalah tokoh agama sekaligus dai di desa wawasan, beliau 

sering mengisi kegiatan keagamaan di Dusun Cinta Jaya. Beliau mengisi 



77 

 

 

pengajian setiap hari rabu di rumah warga sesuai jadwal yang telah 

ditentukan, beliau juga sering berdakwah di desa lain yang masih 

berdekatan dengan desa wawasan dan mengisi khutbah jum’at di 

Mushollah  yang ada di desa wawasan bergiliran sekaligus mengisi 

pengajian yasinan bergiliran dengan embah mujiman. 

4. Embah Dasiru 

      Baliau adalah tokoh Agama sekaligus dai di desa wawasan, beliau 

sering mengisi kegiatan keagamaan di Dusun Damai Jaya. Beliau mengisi 

pengajian setiap hari selasa, kamis dan sabtu untuk ibu-ibu dan bapaknya 

malam jum’at. Beliau juga sering berdakwah di desa lain yang masih 

berdekatan dengan desa wawasan dan mengisi khutbah jum’at di 

Mushollah yang ada di dusun damai jaya dan di Masjid desa wawasan 

bergiliran. 

5. Embah Akhmad Mujiman 

Baliau adalah tokoh Agama sekaligus dai di desa wawasan, beliau 

sering mengisi kegiatan keagamaan di Dusun Cinta Jaya. Beliau mengisi 

pengajian ibu-ibu jam 12:30-15:00 setiap hari jum’at di rumah warga dan 

kadang di Musholah Al-Irsyad dan bapak-bapak 19:00-21:30 setiap 

malam jum’at di rumah warga sesuai jadwal yang telah ditentukan, beliau 

juga sering berdakwah di desa lain yang masih berdekatan dengan desa 

wawasan dan mengisi khutbah jum’at di Mushollah  dusun cinta jaya dan 
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Mushollah di desa wawasan bergiliran sekaligus mengisi pengajian 

yasinan bergiliran dengan ustad Khoiruddin. 

6. Ustad Latif nursalam 

      Beliau da’i dari dewan dakwah indonesia provinsi lampung yang 

diterjunakan dan mengabdi di desa wawasan dari tahun 2016, beliau 

mengisi pengajian seminggu sekali setiap hari selasa setelah Shalat 

Dzuhur sampai sebelum shalat ashar atau dari jam 12:30-15:30 wib di 

Dusun Cinta Jaya. 

      Beliau pulang pergi setiap mengisi pengajian ke wawasan karena 

tinggal di daerah Bandar Lampung, saat ini beliau tidak lagi mengisi 

pengajian setiap minggu di wawasan tetapi selasa karena telah di gantikan 

oleh Muhammad Iqbal yang di turunkan mengabdi di desa wawasan oleh 

Dewan Dakwah Indonesia pusat di Jakarta. 

7. Da’i Muhammad Iqbal,S.Sos 

     Beliau adalah da’i dari Dewan Dakwah Indonesia pusat Jakarta 

yang diturunkan mengabdi di desa wawasan dari tanggal 21 bulan oktober 

tahun 2017, beliau mengabdi selama 1 tahun, akan berakhir tanggal 21 

oktober 2018. Beliau mengisi ceramah di pengajian setiap hari selasa 

menggantikan ustad Latif Nursalam pada jam 12:30-15:30 di Dusun Cinta 

Jaya, sering juga menggantikan embah mujiman dan ustad Khoiruddin 
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 dan mengajar di TPA setiap hari dari hari senin hingga sabtu jam 16:00-

17:00. 

 

B. Keberhasilan Metode Dakwah Bil-Lisan Baik Faktor Pendukung Dan 

Penghambat Dalam Pencegahan Kristenisasi Di Desa Wawasan  

 Setelah penulis mengadakan penelitian nampak keberhasilan da’i di 

desa wawasan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan tentang ibadah dan pelaksanaannya 

     Masyarakat desa wawasan secara keseluruhan mulai menyadari 

untuk pentingnya pengetahuan Agama Islam tentang Ibadah dan 

penerapan yang benar, banyak yang sudah mulai mengisi Masjid dan 

Mushollah yang ada di semua dusun untuk memudahkan melaksanakan 

Ibadah dengan tepat waktu. Selain itu juga menambah keimana dan 

keyakinan masyarakat desa wawasan sekaligus mendapat jalan lurus yang 

ridho Allah SWT. 

2. Bertambah kemampuan mengaji 

     Masyarakat desa wawasan karena mengikuti pengajian yang 

dilaksanakan pada hari yang telah ditentikan, mulai beberapa rumah di 

setiap dusun mulai membuka tempat mengaji untuk mengajar anak-anak 

mengaji selain di TPA, agar anak-anak tidak kejauhan dari rumah ke 

tempat pengajian bila rumah yang berjauhan dengan TPA. 
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3. Menambah ilmu pengetahuan agama 

     Masyarakat desa wawasan banyak mengikuti kegiatan pengajian 

yang telah dijadwalkan di setiap dusun, dan mulai mengerti mana yang 

salah dengan benar, wajib dan sunah, dan yang batil. Dengan itu 

masyarakat tidak dapat di pengaruhi lagi dengan Misi Kristenisasi. 

4. Menambah iman dan keyakinan masyarakat 

     Dengan banyaknya materi yang disampaikan oleh da’i mulai 

banyak masyarakat yang rajin mengikuti kegiatan keagamaan dan juga 

mulai memiliki anak yang penghafal Al-Qur’an dari juz 30 walau baru 

sedikit. Diharapkan semua masyarakat juga dapat menghapal minimal juz 

30 baik orang tua, dewasa dan anak-anak dan selalu muroja’ah saat 

mengaji pada pertemaun selanjutnya. 

5. Saling bersilaturahmi sesama muslim 

      Dalam Al-Qur’an sudah di jelaskan bahwa sebagai Muslim harus 

saling bersilaturahmi, menghormati tetangga maupun saudara seUmat dan 

seAgama. Karena dikehidupan dunia setiap individu memerlukan 

pertolongan orang lain, tidak dapat bekerja sendiri dan mulaikanlah 

tetangga dengan bersilaturahmi. 

6. Tidak mudah terpengaruh dengan agama lain 

      Dengan bertambahnya Ilmu Pengetahuan Agama dan mengetahui 

banyak yang benar dengan yang tidak, masyarakat desa wawasan harus 
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menyadari bahwa setiap kegiatan orang Kristen tidak ada yang tidak 

memiliki tujuan. Semuanya pasti memiliki tujuan yang telah di susun 

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, karena itu masyarakat tidak 

boleh terpengaruh dengan mudah dengan bantuan atau hal apapun dari 

orang Kristen maupun Agama lain. 

7. Beribadah, menghormati dan tidak saling mengganggu masing-masing 

agama 

       Sebagai orang Muslim yang beriman harus beribadah dengan 

benar dan sesuai tuntunan yang diajarkan nabi Muhammad SAW, agar 

memiliki rasa wajib menghadap Allah SWT dengan meminta 

pengampunan, meminta keridhoaNya, meminta petunjuk dan jalan yang 

lurus dengan sungguh-sungguh berharap untuk dikabulkan oleh Allah 

SWT. 

      Masyarakat yang baik juga harus saling menghormati Agama Lain 

dan masing-masing tidak saling mengganggu, agar menjadi desa yang 

aman dan tidak terjadi Kristenisasi kembali. 

 Yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah 

Kristenisasi pada masyarakat di desa wawasan adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung 

- Konsep Dakwah Bil-Lisan dengan materi yang sesuai dengan keadaan 

masyarakat dan bahasa yang mudah di mengerti  
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- Adanya sarana tempat Ibadah Masjid dan Mushollah setiap dusun di 

desa wawasan sebagai pusat atau tempat kegiatan dakwah. 

- Adanya kegiatan keagamaan yang diadakan setiap minggu dan bulan 

yang telah di agendakan maupun memperingati hari besar islam. 

- Dan adanya dukungan dari pihak aparat desa wawasan. 

 

b. Faktor Penghambat 

- Waktu untuk melaksanakan aktivitas kegiatan keagamaan kurang 

mendukung karena mayoritas penduduk adalah petani, sehingga 

kegiatan keagamaan dilakukan pada siang hari yang waktunya 

kurang dan terbatas. 

- Kurangnya salah seorang Da’i untuk berbahasa jawa, karena 

masyarakat desa wawasan mayoritas adalah suku jawa. 

- Kurang kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan. 

- Adanya bantuan sukarela dari agama kristen pada masyarakat yang 

kurang mampu di desa wawasan. 
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C. Penerapan Metode Dakwah Bil-Lisan Dalam Mencegah Kristenisasi Di 

Desa Wawasan 

    

Penerapan metode dakwah bil-lisan di desa wawasan adalah 

melakukan cerama yang di sampaikan Da’i kepada mad’u tanpa memberikan 

atau membagikan materi berupa teks yang dimulai ngaji dan shalawatan 

terlebih dahulu, ceramah biasanya disampaikan pada ibu-ibu pengajian, 

yasinan bapak-bapak, tablik aqbar yang di adakan saat hari besar islam dan 

lain sebagainya, untuk mengajak dan menyeru masyarakat desa wawasan 

untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi laranganNya. 

Dalam pengajian penerapan metode dakwah bil-lisan menyampaikan 

materi tentang ibadah, iman, aqidah, akhlak, fikih zakat fitrah, keutamaan 

shalat tepat waktu dan berjamaah, pahala membaca Al-Qur’an, amalan yang 

menuntun masuk surga, ciri-ciri orang munafik, dan materi lainnya untuk 

memanamkan ilmu pengetahuan agama agar masyarakat dapat membedakan 

yang baik dan yang buruk, mulai sadar akan keutamaan shalat di masjid, 

mengisi masjid shalat berjamaah termasuk membaca Al-Qur’an, mulai 

menyekolahkan anaknya kesekolah musim, dan mulai memasukkan anaknya 

ke TPA atau pondok persantren. 

Masyarakat di desa wawasan kurang dalam mengikuti pengajian, dan 

shalat berjamaah bagi bapaknya dikarenakan waktu yang habiskan di ladang 
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atau sawah dan di kebun. Yang membuat masyarakat kurang dalam ilmu 

agama dan juga bagi anak-anak yang sulit mengikuti pengajian TPA, 

dikarenakan tempat yang lumayan jauh dari rumah dan kondisi jalan yang 

masih berbatu menjadi hambatan anak-anak untuk mengaji. Karena masalah 

tersebut da’i mulai memberi pembelajaran ngaji ke mushalah-musholah yang 

ada di desa wawasan selain mengisi ceramah kerumah-rumah warga yang 

telah di jadwalkan agar anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak tetap mendapat 

pelajaran agama dan pengetahuan agama. 

Melalui penerapan dakwah bil-lisan tersebut dapat memberi 

pemahaman masyarakat akan kristenisasi dalam mengkristenkan manusia 

termasuk umat islam yang kurang pengetahuan agama, miskin, kurang 

ekonomi dan lain sebagainya yang mudah di hasut dengan bantuan- bantuan 

yang diberikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan data dan informasi dari lokasi penelitian, setelah 

diadakan penelitian terhadap keseluruhan data yang penulis kumpulkan dari 

lapangan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya da’i dalam 

menanggulangi kristenisasi di desa wawasan sebagai berikut:  

1. Peran da’i di desa wawasan dalam memberikan pengetahuan dan 

penanaman ilmu agama diterapkan dalam berbagai kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Mengadakan kegiatan pengajian mingguan, bulanan dan peringatan 

hari besar islam. Yang diadakan di mushala dan rumah-rumah warga 

melibatkan ibu-ibu dan bapak-bapak. 

b. Pembentukan TPA untuk anak-anak agar dapat mengaji 

c. Bantuan sosial dari masyarakat yang membayar zakat 

2. Adapun bentuk kegiatan keagamaan mengacu kepada tujuan yang hendak 

dicapai yaitu dapat mencegah Kristenisasi yang ada di desa wawasan. 

3. Mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencegah 

Kristenisasi adalah faktor pendukung yakni konsep Dakwah Bil-Lisan 

dengan materi yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan bahasa yang 
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mudah di mengerti, adanya sarana tempat ibadah Masjid, dan Mushala 

setiap dusun di desa wawasan sebagai pusat atau tempat kegiatan dakwah. 

Adanya kegiatan keagamaan yang diadakan setiap minggu dan bulan 

yang telah di agendakan maupun memperingati hari besar Islam, dan 

adanya dukungan dari pihak aparat desa wawasan.  

       Adapun faktor penghambatnya adalah waktu untuk melaksanakan 

aktivitas kegiatan keagamaan kurang mendukung karena mayoritas 

penduduk adalah petani, sehingga kegiatan keagamaan dilakukan pada 

siang hari yang waktunya kurang dan terbatas. Kurang kesadaran 

masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan dan adanya bantuan 

sukarela dari agama Kristen pada masyarakat yang kurang mampu di desa 

wawasan. 

 

B. Saran 

1. Senantiasa da’i diharapkan lebih dapat meningkatkan mutu pelaksanaan 

kegiatan keagamaan yang telah ada pada ini terhadap masyarakat desa 

wawasan. 

2. Perlu ditingkatkan program yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan 

pengajian maupun materi-materi yang diberikan. 

3. Hendaknya masyarakat yang berada di desa wawasan agar jangan mudah 

terpengaruh terhadap kebaikan orang diluar Agama Islam, karena dengan 
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kebaikan mereka tersimpan maksud yang kurang baik dengan harapan 

kita sebagai Umat Islam agar mengikuti apa yang diinginkan oleh orang 

Krsiten. 

 

c. Penutup 

       Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kesehatan dan kekuatan lahir batin sehingga dengan 

kebesaran itu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh 

hidayah Allah SWT. 

    
   
Penulis dapat menyadari sepenuhnya, skripsi ini yang ada 

dihadapan pembaca itu masih jauh dari apa yang diharapkan dan masih 

banyak kelemahan, kekuranan dikarenakan keterbatsan kemampuan dan 

pengalaman yang dimiliki.  

 Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang banyak 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga memohon 

kepada pembaca yang budiman dan mohon kepada Allah mudah-

mudahan skripsi ini menjadi amal shaleh yang di ridhoiNya, serta 

bermanfaat bagi diri penulis dan para pembaca semoga segala kekurangan 

dan kesalahan mendapat ampunan dari Allah SWT. 

Amin Ya Robbal Alamin. 
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DAFTAR RESPONDEN/SAMPEL  

DUSUN CINTA JAYA DESA WAWASAN KECAMATAN TANJUNG SARI 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

 

Ibu-ibu Pengajian: 

No Nama Umur Ketengan 

1 SAKINAH 57 Tahun Blok 12 

2 NASTINI 52 Tahun Bolk 12 

3 TRI ASTUSI 66 Tahun Bolk 12 

4 RAMINAH 50 Tahun Bolk 12 

5 EMBAH SARIPAH 82 Tahun Bolk 12 

6 SAMIYEM 77 Tahun Bolk 12 

7 JUMINTEN 70 Tahun Bolk 12 

8 KUSTIYAH 63 Tahun Bolk 12 

9 PAIJAH 55 Tahun Bolk 12 

10 RANTINAH 60 Tahun Bolk 12 

 

 

Tokoh Agama dan Da’i: 

No Nama Keterangan 

1 Bapak Sapiun Tokoh Agama 

2 Bapak Muhtadi, S.Sos.I, M.Kom.I Tokoh Agama 

3 Bapak Khoiruddin Tokoh Agama 

4 Embah Dasiru Tokoh Agama 

5 Embah Mujiman Tokoh Agama 

6 Muhammad Iqbal Dai 
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NAMA-NAMA INFORMEN DESA WAWASAN 

KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

No Nama Keterangan 

1. Agus Prasetyanto, Amd.Kep Kades 

2. Muhtadi, S.Sos.I, M.Kom.I Sekdes 

3. Lilis Suryono Kadus 

4. Muhammad Iqbal Da’i 

5 Latif Nursalam Da’i 
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DAFTAR NAMA POPULASI DUSUN CINTA JAYA  

DESA WAWASAN KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG 

SELATAN 

 

No Nama Umur Ketengan 

1 ATIKA 63 Tahun Desa Wawasan 

2 BOINEM 65 Tahun Desa Wawasan 

3 FATMAWATI 35 Tahun Desa Wawasan 

4 JUMIRAH 45 Tahun Desa Wawasan 

5 JUMINTEN 70 Tahun Desa Wawasan 

6 KASIEM 50 Tahun Desa Wawasan 

7 KOSIANTI 38 Tahun Desa Wawasan 

8 KUSTIYAH 63 Tahun Desa Wawasan 

9 MANISAH 45 Tahun Desa Wawasan 

10 MASROH 60 Tahun Desa Wawasan 

11 MUJIATI 77 Tahun Desa Wawasan 

12 NASTINI 52 Tahun Desa Wawasan 

13 NINUK ANGGRAINI 38 Tahun Desa Wawasan 

14 PAIJAH 55 Tahun Desa Wawasan 

15 PATIYAH 63 Tahun Desa Wawasan 

16 PUJI RAHAYU 38 Tahun Desa Wawasan 

17 RAMINAH 50 Tahun Desa Wawasan 

18 RANTINAH 60 Tahun Desa Wawasan 

19 ROKAYAH 45 Tahun Desa Wawasan 

20 SAKINAH 50 Tahun Desa Wawasan 

21 SALIAH 55 Tahun Desa Wawasan 

22 SAMINAH 35 Tahun Desa Wawasan 

23 SAMIYEM 77 Tahun Desa Wawasan 

24 SAMIRAH 45 Tahun Desa Wawasan 

25 SAMIYEM 70 Tahun Desa Wawasan 

26 SANIEM 50 Tahun Desa Wawasan 

27 SARIATI 45 Tahun Desa Wawasan 

28 SITI KORIAH 45 Tahun Desa Wawasan 

29 SITI SOFIAH 50 Tahun Desa Wawasan 

30 SUHARTI 35 Tahun Desa Wawasan 

31 SUHARSIH 30 Tahun Desa Wawasan 

32 SUKIYEM 50 Tahun Desa Wawasan 

33 SUMIYATI 63 Tahun Desa Wawasan 

34 TRI ASTUTI 66 Tahun Desa Wawasan 

35 TUMIYEM 55 Tahun Desa Wawasan 
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Interview Terpimpin Bagi Da’i 

Di Dusun Cinta Jaya Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari  

Kabupaten Lampung Selatan  

1. Bagaimana cara ustad mempengaruhi masyarakat agar taat beribadah Kepada Allah 

SWT? 

2. Apakah ada kegiatan keagamaan di dusun cinta jaya? 

3. Kapan pelaksanaan kegiatan keagamaan di dusun cinta jaya? 

4. Bagaimana cara ustad dalam mencegah kristenisasi di dusun cinta jaya? 

5. Bagaimana cara ustad mempengaruhi masyarakat agar disiplin dalam segala hal? 

6. Siapa saja yang memberi materi saat kegiatan keagamaan di dusun cinta jaya? 

7. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan dakwah? 

8. Apa ada kesulitan dalam penyampaian dakwah bil-lisan? 

9. Bagaimana sarana transportasi para Da’i sehingga sampai kelokasi? 

10. Bagaimana Media dan metode apasaja yang dipakai dalam penyampaian Materi 

Dakwah Bil-Lisan? 

11. Apa saja Materi yang disampaikan kepada masyarakat desa Wawasan? 

12. Apakah menggunakan metode dialog atau diskusi dalam menyampaikan dakwah dan 

bagaimana respon audien? 
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Panduan Wawancara Responden 

desa wawasan dusun cinta jaya kecamatan tanjung sari  

kabupaten lampung selatan 

 

Nama  :............................................ 

Jenis kelamin : laki-laki / perempuan 

Alamat: :............................................ 

 

1. Bagaimana kegiatan dakwah di desa wawasan dusun cinta jaya kecamatan tanjung sari 

kabupaten lampung selatan? 

2. Dimana biasa dilaksanakan kegiatan Dakwah? 

3. Berapa kali kegiatan dakwah bil-lisan dilakukan? 

4. Bagaimana penerimaan materi yang disampaikan Da’i dapat di pahami? 

5. Apakah metode dakwah yang digunakan oleh Da’i sesuai dengan keadaan mad’unya? 

6. Apakah ada perubahan terhadap diri anda tentang materi yang disampaikan oleh Da’i? 

7. Dalam dakwahnya, apakah Da’i membahas tentang kristologi/misionaris? 

8. Apakah anda pernah membantu dan mengikuti kegiatan agama kristen? 

9. Apakah hubungan antar masyarakat muslim dan masyarakat kristen dilingkungan dusun 

cinta jaya desa wawasan terjalin dengan baik? 

10. Apakah anda sering membaca Al-Qur’an? 

11. Apakah anda pernah membantu saudara anda sesama muslim saat kesusahan?  

12. Apakah anda pernah menegur saudara anda sesama muslim untuk tidak ikut kegiatan 

kristen? 

13. Bagaimana sikap anda, apabila melihat kemungkaran disekitar anda? 

14. Apakah anda melaksanakan Shalat 5 waktu tepat pada waktunya? 

15. Apakah anda sudah berpakaian muslim setiap hari dengan baik dan benar sesuai dengan 

syariat islam? 

16. Apakah ada peningkatan dalam beribadah: shalat, baca Al-Qur’an, dan melakukan hal 

baik? 

17. Apakah merasa lebih tenang /tentram setelah mengikuti pengajian? 
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18. Apakah merasa senang dan tertarik untuk selalu mengikuti pengajian? 
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Pedoman Wawancara Kepada Informan Desa Wawasan 

 

Nama  : 

Jabatan  : 

Pekerjaan : 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya desa wawasan? 

2. Desa wawasan berbatasan dengan desa apasaja? 

3. Bagaimana bentuk susunan pemeritahannya? 

4. Berapa jumlah penduduk desa wawasan? 

5. Apasaja setatus pekerjaan dan pendidikan desa wawasan? 

6. Terdiri dari apa saja penganut agama yang ada di desa wawasan? 

7. Ada berapa tempat pribadatan di desa wawasan? 

 



 

 

LAMPIRAN GAMBAR 

1. Gambar Wawancara dengan Informan dan Dai di Desa Wawasan 

Wawancara dengan Informan sekaligus Dai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Gambar wawancara dengan Responden Desa Wawasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gambar Kegiatan Keagamaan Desa Wawasan Pengajian Ibu-Ibu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

pengajian TPA Anak-Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pengajian Bapak-bapak 
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