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A. Strategi Komunikasi Dakwah 

1. Pengertian Strategi Komunikasi 

Strategi berasal dari istilah bahasa Yunani, yang aslinya berarti “Seni sang Jendral” atau 

“kapal sang Jendral”. Dengan demikian, dalam istilah tersebut terkandung makna yang 

mencakup sejumlah situasi kompetitif dalam hal pengaturan dan permainan.
1
 Strategi merupakan 

rancangan atau desain kegiatan, dalam mewujud penentuan dan penempatan semua sumber daya 

yang menunjang keberhasilan suatu pencapaian yang telah ditentukan. Dengan kata lain, bisa 

dianggap sebagai landasan berpijaknya pola tindak dari suatu kegiatan pencapaian tujuan.
2
 

Menurut Effendy bahwa Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (Management) untuk mencapai sebuah tujuan. Akan tetapi, untuk mnecapai tujuan 

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

harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.
3
 

Adapun komunikasi secara bahasa, menurut Onong Uchjana Effendy yang dikutip oleh  

Kustadi Suhandang, komunikasi (communication) diambil dari istilah commoness dalam bahasa 

latin yang artinya sama, dimana terkandung makna karakteristiknya yang selalu memperlihatkan 

adanya upaya mempersamakan sikap, sifat, pendapat dan atau perilaku hadirin (komunikan) 

sesuai dengan apa yang dikehendaki komunikator. Dengan kata lain, komunikasi membuat si 
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penerima dan si pemberi pesan sama-sama atau bersesuaian (tuned) dalam menanggapi suatu 

pesan.
4
  

Secara Istilah dikemukakan oleh Hovland yang dikutip oleh Onong Uchjana Effendy 

bahwa, “Communication is the process by which an individual as communicator transmits 

stimuli to modify the behavior of other individuals”
5
 Komunikasi merupakan suatu proses 

dimana seorang komunikator mengirimkan stimulus untuk mengubah perilaku dari orang lain 

atau komunikan. 

Arni Muhammad di dalam bukunya Komunikasi Organisasi, mengatakan bahwa 

Komunikasi adalah suatu proses dimana individu dalam hubungannya dengan individu lainnya, 

dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat guna memberikan suatu informasi.
6
 

Menurut Everett Kleinjan yang dikutip Hafied Cenggara, komunikasi sudah merupakan bagian 

kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup, manusia 

perlu berkomunikasi. Selanjutnya, Wilbur Schramm menyebutnya bahwa komunikasi dan 

masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa 

komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia 

tidak dapat mengembangkan komunikasi. Pendek kata manusia tidak bisa tidak berkomunikasi, 

karena memang manusia adalah makhluk yang dikodratkan untuk hidup berkomunikasi.
7
 

Dari beberapa yang telah disebutkan di atas, komunikasi dapat didefenisiskan sebagai 

suatu proses bertukar pesan dari manusia satu ke manusia lainnya baik secara individual ataupun 

secara berkelompok dengan tujuan untuk mendaptkan hal-hal yang menjadi sasarannya. untuk 

mencapai komunikasi yang efektif diperlukan suatu strategi komunikasi yang baik. strategi 
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merujuk pada pendekatan komunikasi menyeluruh yang akan diambil dalam rangka menghadapi 

tantangan yang akan dihadapi selama berlangsungnya proses komunikasi. 

Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication 

planning) dan manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai suatu 

tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana 

operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda 

sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.
8
 

Pada hakikatnya, strategi adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) 

untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi 

sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana 

taktik operasionalnya. 

Oleh sebab itu, dalam strategi komunikasi perlu mempertimbangkan berbagai komponen 

dalam komunikasi karena komponen-komponen itulah yang mendukung jalannya proses 

komunikasi yang sangat rumit.  

2. Pengertian Komunikasi Dakwah 

Kata dakwah Jika ditinjau dari segi bahasa (etimologi), maka dakwah dapat berarti 

memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong ataupun memohon. Dalam ilmu tata 

bahasa arab, kata dakwah merupakan bentuk mashdar dari kata kerja da’a, yad’u, Da’watan 

yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak.
9
 

Menurut Syekh Ali Mahfudz yang dikuti Munzier Suparta, Dakwah adalah mengajak 

manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik 

                                                           
8
 Onong Uchjana Effendy, Of. Cit., h. 301. 

9
 Fathul Bahri An-Nabiry, Meniti Jalan Dakwah Bakal Perjuangan Para Dai, (Wonosobo: Pptq Al-

Asy‟ariyyah, 2007), h. 17. 



dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagian di dunia dan 

akhirat.
10

 Pendapat ini juga selaras dengan pendapat Al-Ghazali, bahwa amar ma’ruf nahi 

munkar adalah inti gerakan dakwah dan penggerak dalam dinamika masyarakat Islam.
11

 

Dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan aktivitas dan upaya untuk mengubah 

manusia, baik individu maupun masyarakat dari situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih 

baik. Oleh sebab itu, para da‟i harus mempunyai pemahaman yang mendalam bukan saja 

menganggap bahwa dakwah adalah “amar ma’ruf nahi munkar” yang hanya sekedar 

menyampaikan saja, akan tetapi seorang da‟i harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya 

mencari materi yang cocok, mengetahui psikologis objek dakwah secara tepat, memilih metode 

yang representatif, menggunakan bahasa yang bijaksana dan sebagainya. 

Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari seseorang atau 

sekelompok orang lainnya yang bersumber dari Al-Qur‟an dan hadits dengan menggunakan 

lambang-lambang baik secara verbal maupun nonverbal dengan tujuan untuk mengubah sikap, 

pendapat atau perilaku orang lain baik sesuai ajaran Islam, baik langsung secara lisan maupun 

tidak langsung melalui media.
12

 

 Menurut Toto Tasmara, bahwa komunikasi dakwah adalah suatu bentuk komunikasi 

yang khas dimana seseorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau 

sesuai dengan ajaran al Qur‟an dan Sunnah, dengan tujuan agar orang lain dapat berbuat amal 

shaleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan.
13
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dakwah adalah suatu komunikasi yang 

dimana komunikator (da’i) menyampaikan pesannya bersumber dari Al-Qur‟an dan hadist untuk 

disampaikan kepada ke komunikan atau mad’u dengan tujuan untuk melakukan amar ma‟ruf dan 

nahi munkar. Dari segi proses, komunikasi dakwah hampir sama dengan komunikasi pada 

umumnya, tetapi yang membedakan hanya pada cara dan tujuan yang akan dicapai.  

Adapun tujuan komunikasi dakwah pada umumnya yaitu mengharapkan partisipasi dari 

komunikan atas ide-ide atau pesan-pesan yang disampikan oleh pihak komunikator sehingga 

pesan-pesan yang disampaikan tersebut terjadilah perubahan sikap dan tingkah laku yang 

diharapkan, sedangkan tujuan komunikasi dakwah yaitu mengharapkan terjadi nya perubahan 

atau pembentukan sikap atau tingkah laku sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Letak perbedaan antara strategi komunikasi dan komunikasi dakwah tersebut yang sangat 

menonjol sebenarnya terletak pada muatan yang terkandung di dalam pesannya. Dalam hal ini, 

strategi komunikasi sifatnya lebih netral dan umum, sedangkan dalam komunikasi dakwah 

terkandung nilai kebenaran dan keteladanan Islam. Disamping itu, letak perbedaan antara 

komunikasi dan dan dakwah terletak pada tujuan dan efek yang diharapkan. Ditinjau dari efek 

yang diharapkan itu, tujuan dalam komunikasi sifatnya umum, sedangkan tujuan dakwah 

sifatnya khusus. Kekhususan inilah yang dalam proses komunikasi melahirkan efek yang 

berbeda. 

Untuk itu, konsep komunikasi dakwah dapat dilihat dalam arti yang luas dan terbatas. 

Dalam arti yang luas, komunikasi dakwah meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu 

aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam dakwah 

terutama antara komunikator (da’i) dan mad’u, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaa dan 

penilaian terhadap dakwah. Sedangkan dalam arti yang sempit, komunikasi dakwah merupakan 



segala upaya dan cara, metode serta teknik penyampian pesan dan keterampilan-keterampilan 

dakwah yang ditujukan kepada umat atau masyarakat secara luas. Kegiatan tersebut bertujuan 

agar masyarakat yang dituju dalam hal ini mad’u dapat memahami, menerima dan melaksanakan 

pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh da’i. 

Dengan demikian, maka strategi komunikasi dakwah berarti perencanaan yang efektif 

dan sistematis dari komunikator (da’i) untuk merubah perilaku komunikan (masyarakat) sesuai 

dengan ajaran Islam. 

3. Dalil Naqli Tentang Komunikasi Dakwah 

Pada pembahasan ini penulis akan uraikan keunggulan komunikasi dakwah, efektif dalam 

perspektif Alquran. Jika kita mengkaji ayat-ayat komunikasi dan dakwah, maka akan ditemukan 

bahwa komunkasi dan dakwah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Penegasan 

ini penulis maksudkan untuk memperjelas peranan komunikasi efektif dalam dakwah.Adapun 

ayat yang menjadi dasar pelaksanaan komunikasi dakwah didalam lingkup mahasiswa adalah 

terdapat di dalam Al-Qur‟an surah Al Imran ayat 104, yaitu: 

 (401َٔ نتكٍ يُكى أيت يذػٌٕ انٗ انخير ٔيٌُٕٓ ػٍ انًُكر ٔأٔنئك ْى انًفهحٌٕ )ال ػًراٌ : 

“Dan hendaklah diantara kamu ada sebagian umat yang menyeru kepada kebajikan dan 

mencegah kemunkaran, merekalah orang-orang yang beruntung”.
14

 

ػٍ أبي سؼيذ رضي هللا ػُّ قم: سًؼت رسٕل هللا صهٗ هللا ػهيّ ٔسهى يقٕل: يٍ رأٖ يُكى يُكرا 

 (فبقهبّ، ٔر نك أضؼف اإليًب ٌ. )رٔاِ يسهىفهيغيرِ بيذِ، فبٌ نى يستطغ فبهسب َّ، فبٌ نى يستطغ 

Dari Abi Sa‟id Al Khudry Radiyallahu‟anhu ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW 

bersabda: “Barang siapa diantara kamu melihat kemunkaran, maka hendaklah ia 
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mengubahnya (mencegahnya) dengan tangannya, apabila ia tidak sanggup, maka dengan 

hatinya dan itulah selemah-lemahnya Iman”.
15

 (H.R. Muslim) 

Ayat dan hadits di atas memberikan pemahaman tentang urgensi komunikasi. Ini berarti 

bahwa peranan komunikasi dakwah begitu signifikan dalam melaksanakan amar ma’ruf  dan 

nahi munkar. Oleh sebab itu, komunikasi dakwah menekankan kesesuaian pemahaman antara 

penceramah atau da’i dengan audience atau mad’u. Kecakapan dalam berkomunikasi 

menentukan sejauhmana wawasan pengetahuan yang dimiliki. Penceramah atau da’i yang luas 

wawasan dan pergaulannya cenderung mudah melakukan komunikasi. 

4. Unsur-Unsur Komunikasi Dakwah 

Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari seseorang atau 

sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya yang bersumber dari al-

Quran dan hadist dengan menggunakan lambang-lambang baik secara verbal maupun nonverbal 

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

ajaran Islam, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media.
16

 

Apabila diperhatikan secara seksama dalam proses dakwah yang realitanya merupakan 

proses mengkomunikasikan ajaran islam, akan tampak keterlibatan unsur-unsur komunikasi. 

Menurut Kustadi Suhandang, adapun unsur-unsur komunikasi dakwah terdiri dari komunikator, 

komunikan, sumber, materi dan metode komunikasi dakwah.
17

 

a. Komunikator Komunikasi Dakwah 

Suatu kegiatan dakwah akan mencapai tujuan komunikasi dakwah yang sesuai dengan 

ajaran agama Islam, maka membutuhkan beberapa persyaratan diantaranya ialah komunikator 
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atau da‟i, yang mempunyai tugas memberikan masukan-masukan demi terciptanya jiwa yang 

baik kepada sasarannya. komunikator (da‟i) itu sendiri berarti orang yang melaksanakan tugas-

tugas dakwah. Menurut Ahmad Suyuti, Da‟i atau يببنغ adalah berasal dari bahasa Arab يبهغ – بهغ 

yang berarti orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat penerima dakwah.
18

 

Da‟i adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam atau risalah Allah kepada seseorang 

atau kelompok sebagai sasaran dakwahnya dengan cara lisan, tulisan, ataupun perbuatan yang 

nyata. Adapun syarat khusus bagi para da‟i bisa kita simak pada surah At-Taubah ayat 122 yang 

menetapkan dua syarat utama dan harus dimiliki oleh para juru dakwah, yaitu berpengetahuan 

yang mendalam tentang islam dan menjadi ruh yang penuh dengan kebenaran, kegiatan, 

kesadaran dan kemauan.
19

 

b. Komunikan Komunikasi Dakwah 

Proses komunikasi akan bisa berlangsung dengan baik jika komunikator menerima feed 

back atau interaksi dari komunikan. Komunikan adalah pihak yang didatangi pesan komunikasi 

atau pihak yang menerima pesan komunikasi (pesan dakwah) sebagai sasaran komunikasi untuk 

tujuan tertentu.
20

 

Dalam hal ini, pihak penerima pesan komunikasi adalah semua orang yang dijadikan 

sasaran oleh komunikator, sasaran penyampaian komunikasinya. Demikian pula halnya dengan 

sasaran dakwah, pada dasarnya merupakan komunikan dari kegiatan dakwah itu sesuai dengan 

bahasanya dan orang-orang yang dijadikan sasaran dakwah itu disebut mad’u. 
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c. Sumber Komunikasi Dakwah 

Yang dimaksud dengan sumber dakwah adalah pedoman islam sebagai acuan untuk 

menyampaikan pesan-pesan dakwah. Dalam hal ini pedoman hukum islam yaitu Al-Qur‟an dan 

Hadist yang sesuai dengan hasil ijtihad ulama. Ijtihat ulama adalah menggunakan seluruh 

kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Dengan jalan mengeluarkannya dari Al-

Qur‟an dan hadits atau menghabiskan kesanggupan seorang Fuqaha Fuqaha untuk menghasilkan 

zhan (sangkaan) dengan menetapkan suatu hukum syara‟. 

d. Pesan (Materi)  

Setelah mengenal yang menajdi sasaran (komunikan) dan situasinya, maka langkah 

selanjutnya dalam perumusan strategi ialah menentukan pesan atau materi komunikasi. Materi 

komunikasi dalam kegiatan dakwah sudah jelas merupakan ajaran islam, baik berupa aqidah, 

ibadah, muamalah dan akhlak yang diajarkan Allah dalam Al-Qur‟an melalui Rasul-Nya 

Muhamad SAW.  

1) Materi Aqidah, meliputi Iman kepada Allah SWT. Iman kepada Malaikat-Nya, iman 

kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada rosul-rasul-Nya, iman kepada hari akhir, iman 

kepada Qodho‟ dan Qodhar. 

2) Materi Syariah, meliputi ibadah toharoh, sholat, zakat, puasa, dan haji serta 

muamalah yang meliputi Hukum perdata (hukum niaga, hukum nikah dan hukum 

waris) dan Hukum publik (hukum pidana, hukum negara, hukum perang dan damai). 

3) Materi Akhlaq, meliputi akhlaq terhadap Allah SWT, akhlaq terhadap makhluq yang 

meliputi: akhlaq terhapap manusia, diri-sendiri, tetangga, masyarakat ainnya, akhlaq 

terhadap bukan manusia, flora, fauna dan sebagainnya.
21
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Materi tersebut tidak terbatas pada teori saja, melainkan juga perbuatan para juru dakwah 

sendiri seperti mengamalkan ajaran islam, sehingga dikenal dalam pelaksanaan dakwahnya (bil 

hal). Karena itu pula juru dakwah bisa dianggap sebagai pesan atau materi dakwah yang harus 

dikomunikasikan. Dengan kata lain, da‟i pun bisa disebut sebagai pesan dakwah. 

e. Metode Komunikasi Dakwah 

Metode komunikasi dakwah yaitu cara-cara yang dipergunakan seorang Da‟i untuk 

menyampaikan materi dakwah. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, meode sangat 

penting peranannya, karena suatu pesan walaupun baik tetapi disampaikan lewat metode yang 

tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh sipenerima pesan. 

Dalam metode penyampaian dan mengajak kepada kebaikan, Rasulullah SAW memakai 

metode Al-Qur‟an dari Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, sebagai berikut: 

ربك ْٕأػهى بًٍ  ادع إنٗ سبيم ربك ببنحكًت ٔانًٕػظت انحسُت، ٔجبد نٓى ببنتي ْي أحسٍ، إٌ

 (421)انُحم : ضم ػٍ سبيهّ، ْٕٔ أػهى بهًٓتذيُز

“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 

orangorang yang mendapat petunjuk.”
22

 

Dari penjelasan ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode dalam berdakwah 

itu ada tiga, yaitu bil hikmah, mau’izatul hasanah dan muzadalah. 
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1) Bil Hikmah 

Istilah Al-Hikamah diartikan “bijaksana”, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati 

yang bersih, serta menarik perhatian orang kepada agama atau tuhan.
 23

 Menurut Ahmad Mustafa 

Al-Maraghi yang dikutip oleh Alwisral, kata hikamah berarti ucapan yang jelas, lagi diiringi 

dengan dalil yang memperjelas bagi kebenaran serta menghilangkan bagi keraguan.
24

 

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa al-hikmah merupakan kemampuan 

penyampian dakwah (da’i) dalam menyeimbangkan teknik dakwah dengan kondisi mad’u, 

sesuai situasi dan kondisi. Sehingga pesan dapat diterima oleh mad’u dengan baik. 

2) Al-Mau‟idzatil Hasanah 

Secara bahasa, mau’idzatil hasanah terdiri dari dua kata, yakni mau’idzaha mau’idzaha 

yang berarti menasehatinya dan mengajarinya. Serta hasanah yang berarti baik atau bagus.
25

 Jadi 

kata mau’idzhah hasanah dapat diartikan sebagai nasehat atau pengajaran kepada kebaikan. 

Menurut Imam Abdullah bin Ahmad An-Hanafi yang dikutip oleh Suparta diartikan dengan 

perkataan-perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau memberikan nasehat 

dan menghendaki manfaat kepada mereka atau Al-Qur‟an.  

Dapat dipahami bahwa dalam memberikan pesan moral terhadap mad‟u ialah dengan 

ungkapan yang tidak menyakiti hati atau dengan sebuah motivasi agar mad‟u tidak putus asa 

dalam usaha untuk memahami setiap pemahaman yang kita sampaikan sehingga dapat 

memberikan syafaat serta pengertian dan dapat diamalkan dari pemahaman yang telah diberikan. 
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3) Al-Mujadalah 

Secara bahasa, al-mujadalah diambil dari kata bahasa arab jadala yang artinya memintal, 

melilit. Namun, jika ditambah alif pada huru jim yang mengikuti wazan faa’ala menjadi jaa dala 

yang bermakna berbantah, berdebat atau perbantahan, perdebatan.
26

  Sedangkan menurut istilah, 

mujadalah adalah upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa 

adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan diantara keduanya.
27

 

Dalam melaksanakan dakwah, mujadalah dapat digunakan sebagai salah satu metode 

untuk menyampaikan materi dakwah kepada Mad’u.Mujadalah dalam komunikasi dakwah dapat 

dilakukan atau diterapkan dalam kegiatan diskusi, seminar, dialog dan lainnya. Dapat dipahami 

bahwa metode komunikasi dakwah adalah cara bagaimana seorang da’i bisa menempatkan posisi 

ketika menyampaikan pesan-pesan dakwah sesuai dengan mad’u yang sedang dan akan dihadapi. 

5. Jenis-Jenis Komunikasi Dakwah 

a. Komunikasi Verbal 

Ada satu faktor yang membedakan manusia dengan hewan, yaitu kemampuan manusia 

untuk berkomunikasi secara verbal, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan 

simbol-simbol atau kata-kata, baik yang dinyatakan secara oral atau lisan maupun secara 

tulisan.
28

 

Istilah komunikasi verbal yang terdapat dalam Al-Qur‟an dalam surat Al-Isro‟ ayat 28, 

yang artinya: “Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu 

yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”.
29
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Ayat di atas menjelaskan bahwa, apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah 

seperti yang tersebut dalam ayat 26, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik agar 

mereka tidak kecewa lantaran mereka belum mendapat bantuan dari kamu. Pada itu kamu 

berusaha untuk mendapat rizki (rahmat) dari Tuhanmu, sehingga kamu dapat memberikan 

kepada mereka hak-hak mereka. 

Komunikasi verbal dapat dibedakan atas komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. 

Komunikasi lisan adalah sebagai sesutu suatu proses seorang pembicara berinteraksi secara lisan 

dengan pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Adapun komunikasi tulisan 

yaitu komunikasi yang disampaikan berupa simbol-simbol. Komunikasi tertulis ini dapat berupa 

surat, memo, buku petunjuk, gambar, laporan. Sedangkan komunikasi lisan dapat berupa 

percakapan interpersonal secara tatap muka atau melalui telephone, tv, radio dan lain-lain. 

b. Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi non verbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak 

menggunakan kata-kata seperti komunikasi menggunaka gerak tubuh, sikap tubuh, vokal yang 

bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak dan sentuhan.
30

 Atau dapat juga 

dikatakan bahwa semua kejadian disekeliling situasi komunikasi yang tidak berhubungan dengan 

kata-kata yang di ucapkan dan dituliskan. 

Al-Qur‟an  adalah kitab suci yang diyakini kebenarannya berasal dari Allah. Sebagai 

sebuah kitab maka Al-Qur‟an mengandung berbagai macam bentuk kemunikasi. Komunikasi 

nonverbal terdapat dalam surah Nuh ayat 7, yang artinya: “Dan sesungguhnya setiap kali aku 

menyeru mereka (kepada Iman) agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak 
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jari mereka ke dalam telinganya dan menutup bajunya (kemukanya) dan mereka tetap 

(mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat”.
31

 

6. Bentuk-Bentuk Komunikasi Dakwah 

Objek kajian ilmu komunikasi Islam terdiri dari tiga bentuk komunikasi yang tidak bisa 

di pisahkan antara satu dengan lainnya. Tiga bentuk komunikasi adalah komunikasi manusia 

dengan Allah, komunikasi manusia dengan dirinya sendiri, dan komunikasi manusia dengan 

antarmanusia.
32

 

a. Komunikasi Ilahiah 

Diantara bentuk komunikasi dalam Islam adalah komunikasi antar manusia dengan 

Tuhannya. Bentuk komunikasi ini bersifat alami dan  wujud dari adanya roh kehidupan yang 

ditiupkan Allah kepada makhluk-Nya. Komunikasi antara manusia dan Penciptanya sudah terjadi 

sejak Allah meniupkan ruh-Nya kepada manusia. Abdurrahman al-„Sa‟didalam tafsirnya 

menyatakan bahwa manusia yang ada dalam kandungan ibunya sudah berkomunikasi dengan 

Allah karena Allah menyediakan untuk mereka perangkat fitrah. Adapun Pola Komunikasi 

Manusia dan Penciptanya
33

, ialah: 

1) Pola Komunikasi Allah dengan Manusia Pilihan 

Komunikasi Allah dengan manusia secara langsung pernah terjadi pada Nabi Musa a.s. 

al-„Sa‟di berkata bahwa pola komunikasi Allah dengan para nabi terjadi dengan tiga pola: 

pertama, menurunkan wahyu ke dalam hati mereka tanpa perantaraan malaikat. kedua, berbicara 

langsung tapidi belakang tabir. ketiga, dengan mengutus malaikat menyampaikan wahyu. 
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Tentang pengkhususan Musa dalam menerima wahyu secara langsung di sebutkan dalam Al-

Qur‟an surah an-Nisa ayat 163-164. 

2) Pola Komunikasi Allah dengan Manusia Biasa 

Setelah manusia lahir kedunia, Allah sudah menyiapkan berbagai berbagai media yang 

memungkinkan mereka untuk tetap bersambung dengan Allah SWT. Berikut ini adalah beberapa 

penjelasannya
34

: 

a) Shalat 

Shalat adalah ajaran Islam yang mengajarkan kepada penganutnya untuk 

berkomunikasi secara intensif dengan Allah. Dengan waktu-waktu yang sudah 

ditentukan itu kita wajib berkomunikasi dengan Pencipta setiap beberapa jam sekali. 

Selain shalat wajib lima waktu, Allah juga menyediakan waktu untuk kita 

berkomunikasi dengan-Nya setiap saat, kapan saja kita ingin berkomunikasi. 

b) Zikir 

Zikir adalah salah satu bentuk komunikasi manusia kepada Allah, dengancara 

menghadirkan-Nya dalam hati, menyebut-Nya dengan lisan, mempelajari dan 

mengajarkan ajaran-Nya, mengajak orang lain untuk melakukan apa yang 

diperintahkan-Nya, dan mencegah orang dari hal-hal yang di larang oleh-Nya. 

c) Istigfar dan Tobat 

Istigfar dan tobat adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya untuk 

melepas segala beban yang ada di dalam dirinya dengan cara mengakui kesalahan 

dan berjanji untuk menggantikan kesalahan tersebut dengan perbuatan yang lebih 

baik. 
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d) Tilawah Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai salah satu sarana 

untuk berkomunikasi dengan hamba-Nya. Di dalamnya terkandung banyak sekali 

bentuk komunikasi. Di antara bentuk berkomunikasi itu adalah: Komunikasi antara 

Allah dengan malaikat, Komunikasi Allah dengan para Nabi dan Rasul, Komunikasi 

Allah dengan iblis, Komunikasi Allah dengan manusia lewat perantaraan Rasul, 

Komunikasi Allah dengan manusia, Komunikasi manusia dengan makhluk lainnya 

dan Komunikasi sesama manusia. 

b. Komunikasi Intrapersona 

Komunikasi intrapersona adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam diri 

seseorang. Dalam komunikasi bentuk ini, dia berbicara kepada dirinya sendiri, dia berdialog 

dengan dirinya sendiri, dia bertanya kepada dirinya dan dijawab oleh dirinya sendiri.
35

 Di dalam 

Al-Qur‟an surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, sebagai berikut: 

( ٔإنٗ انجببل كيف َصبت 41( ٔإنٗ انسًبء كيف رفؼت )41أفال يُظرٌٔ إنٗ اإل بم كيف خهقت )

 (20( ٔإنٗ األرض كيف سطحت )41)

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Unta bagaimana dia diciptakan, dan langit, 

bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi 

bagaimana ia dihampirkan?”
36

 (QS. Al-Ghasyiyah: 17-20) 

Ayat di atas apabila ditinjau dari perspektif psikologi komunikasi termasuk kepada 

komunikasi interpersonal dengan proses berfikir. Berfikir melibatkan semua proses sensasi, 

persepsi dan memori. Sensasi adalah proses menangkap stimuli yang datang dari luar maupun 

                                                           
35

Ibid., h. 213. 
36

 Departemen Agama R.I. Al-Qur`an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), (Cet. I; Jakarta: 

Departemen Agama R.I 2008) 



dari dalam, sedangkan persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga 

memperoleh pengetahuan baru dengan menyimpulkan atau menafsirkan pesan, dan memori 

adalah menyimpan dan memanggil kembali informasi yang pernah diperoleh.
37

 

Dalam komunikasi interpersonal berfikir dilakukan untuk memahami realitas dalam 

rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan dan menghasilkan yang baru. Pada surat 

Al-Ghasyiyah ayat 17-20 d atas, Allah memerintahkan manusia yang berakal untuk 

mempertahatikan dan memikirkan semua ciptaan-Nya. Pertama perhatikan Unta. Unta adalah 

binatang yang bertubuh besar, berkekuatan prima serta memiliki ketahanan yang tinggi dalam 

menanggung lapar dan dahaga, dan semua sifat ini tidak terdapat pada hewan yang lain. 

Kemudian ketika mengangkat pandangan ke atas, lihat langit dan jika memalingkan pandangan 

ke kiri dan ke kanan tampak disekeliling kita gunung-gunung. Dan jika kita meluruskna 

pandangan atau menundukkannya akan terlihat bumi yang terhampar. 

c. Komunikasi Antarmanusia 

Komunikasi antar sesama makhluk ciptaan Allah juga sangat diperlukan. Dalam 

komunikasi umum, komunikasi antar sesama manusia menjadi perhatian utama dalam ilmu 

komunikasi.
38

 Komunikasi antarmanusai biasa terjadi komunikasi antarindividu maupun 

komunikasi massa. 

Kamunikasi antarindividu (iterpersonal) adala komunikasi antara orang-orang secara 

tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara tatap 

muka, yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik 
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verbalnya atau nonverbal. Komunikasi adalah komunikasi ini adalah komunikasi yang hanya dua 

orang, seperti suami dan istri, sahabat dekat, guru dan murid, dsb.
39

 

Ayat yang menggunakan komunikasi interpersonal dapat ditemukan dalam ayat suci Al-

Qur‟an salah satunya ialah proses komunikasi antara Luqman kepada anaknya, tatkala ia 

memerintahkan anaknya untuk mendirikan shalat dalam surat Luqman ayat 17, sebagai berikut: 

 يببُي أقى انصالة ٔأير ببانًؼرٔف ٔاَّ ػٍ انًُكرٔاصبرػهٗ يبأصببك اٌ ر نك يٍ ػزو األيٕر

"Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 

cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan 

(oleh Allah)”.
40

 

B. Akhlak 

1. Pengertian Akhlak 

Kata akhlak berasal dari bahasa arab berupa jama’ atau bentuk ganda dari kata khuluk 

yang secara bahasa berarti budi pekerti, perangai tingkah laku, atau tabiat. Istilah akhlak 

mengandung arti persesuain antara kata khalq yang berarti pencipta dan makhluq yang berarti 

diciptakan.
41

  

Secara umum, akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-

karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Karakteristik-

karakteristik tersebut membentuk kerangka psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku 

sesuai nilai-nilai yang cocok dengan dirinya dalam berbagai kondisi. 
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Sedangkan defenisi akhlak menurut pendapat beberapa para ulama ialah sebagai berikut. 

Menurut Ibnu Maskawih, Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya 

untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
42

 Sementara itu, 

akhlak menurut Imam Ghazali adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya 

timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pemikiran. 

Menurut Abdullah Dirroj, akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap, 

kekuatan dan kehendak berkombinasi membawa kecendrungan pada pemilihan pihak yang benar 

(dalam hal akhlak baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak jahat).
43

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara 

spontan tanpa memerlukan pikiran dan dorongan dari luar. Jika tindakan spontan itu baik 

menurut pandangan akal dan agama, maka tindakan atau perbuatan itu dinamakan akhlak baik, 

sebaliknya jika tindakan spontan itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk. 

Allah SWT menggambarkan dalam Al-Qur‟an tentang janji-nya terhadap orang yang 

senantiasa berakhlak baik, diantaranya dalam surat An-Nahl ayat 97, sebagai berikut: 

ٍ ػًم صهيحب يٍ ر كر أٔ أَثٗ ْٕٔ يؤ يٍ فهُحييُّ، حيٕة طيبت، ٔنُجز يُٓى أجرْى بأحسٍ يب كب ي

 (11َٕآيؼًهٌٕ )

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 
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baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih 

baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.
44

 (QS. An-Nahl: 97) 

Orang yang selalu melaksanakan akhlak baik, mereka akan senantiasa memperoleh 

kehidupan yang baik, mendapatkan pahala yang berlipat ganda diakhirat dan akan dimasukkan 

kedalam surga. Dengan demikian orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan keberuntungan 

hidup di dunia dan akhirat. 

Salah satu lembaga pendidikan yang mengajarkan atau menanamkan pembinaan akhlak 

ialah pondok pesantren. Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berada 

pada lingkungan masyarakat Indonesia dengan model pembinaan yang sarat dengan pendidikan 

nilai, baik nilai agama maupun nilai-nilai luhur bangsa. Sehingga pesantren menjadi sebuah 

lembaga yang sangat efektif dalam pengembangan pendidikan karakter (akhlak) peserta didik. 

Seperti ungkapan Sauri yang menyatakan bahwa “pendidikan karakter di Pesantren lebih efektif 

dibandingkan dengan pendidikan karakter di persekolahan”.
45

 

Pesantren merupakan sebuah lembaga dakwah Islam tradisional yang memberikan fungsi 

pelajaran, pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dengan menekankan 

pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.
46

 Pondok pesantren sebagai 

salah satu jenis lembaga pendidikan Islam di Indonesia, telah terbukti secara empiris mampu 

mengembangkan santri dari berbagai aspek, meliputi kemampuan intelektual, emosional dan 

pembentukan watak religius, sehingga lahirlah output pesantren yang memiliki pengetahuan dan 

akhlak karimah atau berkarakter.  
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Keberhasilan pesantren dalam membentuk karakter santri karena pendidikan pesantren 

siswa diasramakan di pondok dalam bimbingan dan pengawasan kiyai, adanya wibawa dan 

keteladanan kiyai sebagai pemimpin pesantren dan suasana religius dalam pembelajaran di 

pesantren. Di samping itu, proses pendidikan pesantren lebih menekankan pada aspek aqidah, 

ibadah dan akhlak karimah dengan pendekatan pendidikannya yang khas, seperti ukhuwah, 

ketaatan, keteladanan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan, keikhlasan, dan pluralitas. 

2. Jenis-Jenis Akhlak 

Dalam buku akhlak sunnah, akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak mahmuda 

dan akhlak mazdmumah. 

a. Akhlak Mahmuda (Terpuji) 

Akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia (karimah) ini sangat besar artinyabagi 

kehidupan seorang muslim, baik dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, hubungannya 

dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan profesinya, dalam hubungannya dengan rasulullah 

dan terlebih lagi dalam hubungannya denga Allah. Sesungguhnya hanya dengan akhlak yang 

terpuji inilah manusia dapat mempertahankan martabatnya selaku makhluk yang termulia.
47

 

Akhlak mahmudah memiliki dimensi penting dalam pertanggungjawabannya. Yakni 

akhlak secara vertikal (akhlak terhadap Allah) dan akhlak secara horisontal (akhlak terhadap 

sesama makhluk).Menurut al-Ghazali, berakhlak terpuji artinya menghilangkan semua adat 

kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari 

perbuatan tercela tersebut, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukan dan 

mencintainya.
48
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Manusia mulia bukanlah manusia yang banyak harta bendanya, tinggi kedudukannya, 

tampan rupanya, keturunan bangsawan. Akan tetapi, manusia mulia adalah manuia yang mulia 

akhlaknya. Baik akhlak terhadap Allah maupun akhlak terhadap sesama makhluk. 

b. Akhlak Mazdmumah (Tercela) 

Akhlak tercela atau akhlak menjijikan (radzilah) adalah akhlak yang bila disandang oleh 

seseorang menjadikan dirinya akan dijauhi dalam berbagai macam pergaulan yang terhormat. 

Pada umumnya berbagai macam sifat yang dikategorikan sebagai akhlak tercela biasanya 

disandang oleh seseorang yang hatinya belum tersentuh ajaran-ajaran Allah hingga dapat 

dipahami kalau ada orang yang mengatakan bahwa sifat-sifat buruk itu mencerminkan sifat 

aslinya manusia, sifat sombong atau takabur, sifat aniaya, sifat riya‟, sifat tahasud, dan 

sebagainya.
49

 

Imam al-Ghazali menyebut sifat-sifat yang tercela dengan sifat-sifat muhlikat, yakni 

segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan atau merusak manusia. 

Sifat-sifat yang tercela ini beliau sebut juga sebagai suatu kehinaan (razilah). Karena itu ia 

menamakan marahh dengan razilatul ghadab (kehinaan marah), dengki dengan razilatul hasad 

(kehinaan dengki). Pada dasarnya sifat-sifat yang yang tercela dibagi menjadi dua, yakni: 

a) Maksiat lahir, ialah sifat yang tercela yang dikerjakan anggota lahir, yaitu tangan, 

mulut, mata, dan lain sebagainya. 

b) Maksiat batin, ialah sifat tercela yang dilakukan oleh anggota batin, yaitu hati.
50

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak 

terpuji (akhlak mahmudah) dan akhlak tercela (akhlak mazmumah). Akhlak mahmudah adalah 

tingkah laku atau perbuatan-perbuatan yang baik atau yang terpuji, diantaranya adalah setia, 
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pemaaf, benar, menepati janji, adil, malu, berani, kuat, sabar, kasih sayang, murah hati, tolong 

menolong, damai, silaturrahmi, hemat, menghormati tamu, rendah hati, menundukkan diri 

kepada Allah SWT, berbuat baik, tenang, lemah lembut dan sikap-sikap baik lainnya. 

Adapun mazmumah adalah tingkah laku atau perbuatan-perbuatan yang buruk atau 

tercela, diantaranya adalah hasad, dengki, iri, mengupat, sombong, dan perbuatan tercela lainnya.  

3. Ruang Lingkup  Akhlak 

Ruang lingkup akhlak berkaitan dengan pola hubungan manusia. Ruang lingkup akhlak 

mencakup berbagai aspek, mulai dari akhlak terhadap Allah, hingga akhlak terhadap makhluk 

(manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang tak bernyawa). Berbagai bentuk 

dan ruang lingkup pembinaan  akhlak tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Akhlak Terhadap Allah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan sebagai khalik.
51

 Implementasi dari 

akhlak terhadap Allah adalah bentuk penghambaan manusia terhadap-Nya yang berupa ibadah. 

Hal ini menjadi keharusan bagi manusia untuk senantiasa menyembah Allah karena Allah lah 

yang telah menciptakan manusia, Allah lah yang juga telah memberikan perlengkapan kepada 

manusia berupa panca indera, menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi 

kelangsungan hidup sang makhluk dan Allah lah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di 

bumi yang di beri tugas untuk mengelola segala yang ada di bumi tanpa harus 

mengekploitasinya. 

b. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Sebagai makhluk yang diciptakan Allah, manusia juga memiliki akhlak terhadap sesama 

manusia sebagai penyeimbang kelangsungan hidup di muka bumi ini. Petunjuk mengenai hal ini 
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bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal yang negatif seperti mencuri, berzina, 

membunuh, menyakiti badan, melainkan juga sampai kepada menyakiti hati manusia lain.Akhlak 

atau sikap seseorang terhadap sesama manusia yang harus diperhatikan, diantaranya:
52

 

1) Menghormati perasaan manusia lain 

2) Memberi salam dan menjawab salam 

3) Pandai berterimakasih 

4) Memenuhi janji 

5) Tidak boleh mengejek 

6) Jangan mencari-cari kesalahan 

7) Jangan menawar sesutau yang sudah ditawar orang lain. 

c. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Yang dimaksud lingkungan disini adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia, baik 

binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak 

yang diajarkan Al-Qur‟an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. 

Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia 

terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar 

setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.
53

 Dari situlah Allah memberi tanggung jawab 

kepada manusia untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya dan menjaga keseimbangan 

hidup. 
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