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PLEKSIBILITAS PROSES DAKWAH
Menimbang Unsur Media



Dengan Menimbang karakteristik masyarakat, 
dakwah tettap menjadi wujud aktivitas social 

yang pleksible

Nabi Muhammad SAW mengisyarakatkan
fleksibilitas Dakwah itu dalam beragam cara dan
pengalaman



Rosul Berencana untuk mengutus Muaz Bin Jabal untuk berdakwah ke
negeri Yaman



Dialog Nabi dengan Muas Terkait
Problema baru

Opsi Muas dalam menghadapi problematika
ummat

Menyelesaikana dengan Kitab Allah

Menyelesaikan dengan Hadits Nabi

Ijtihad



Makna Dialog

• Makna informative adalah memberikan
informasi tentang esensi penggunaan
kedua sumber (Al-quran & Hadits) sebagai
sumber rujukan dalam kehidupan

Informatif

• Memberikan makna pelajaran tentang
arti pentingnya ijtihad dalam
memutuskan ketentuan-ketentuan
masalah dalam agama yang bersifat baru

Persuasif



Pendekatan Dakwah menurut Dialog Muas dan Nabi

Pendekatan Qurani

Pendekatan Ar-ro’yi



Dakwah Islam itu totalitas Rasional

Penuh pengertian

Tidak ada unsur intimdasi

Mengedepankan Proses dialogis

Alternatif solusi yang diterma akal



Dakwah Islamiyah Bertujuan

Mentranspormasikan nilai-nilai
ajaran kedalam wujud perilaku

Mengeser spirit wahyu kedalam
bentuk nyata

Memadukan kehendak tuhan
dengan tuntutan realitas





Komunikasi Dakwah

1
• Ala Qodri Uqulihiim (Sesuai dengan

Kemampuan mereka)

2
• Bi aqwali kaumii (Sesuai dengan

Bahasa Kaumnya)

3
• Bil hali Kaumii (Sesuai dengan Kondisi

Kaumnya)



Menimbang Unsur Media



Media Dakwah

Dakwah Bil Lisan (Dakwah
Menggunakan Lisan)

Dakwah Bil Kitabah (Dakwah
dengan Tulisan)

Dakwah Bil Hal (Dakwah
dengan Perbuatan)



• Socrates yang terkenal dan merupakan
seorang filsuf yang brilian meringkas inti
komunikasi menjadi tiga konsep yang 
menarik yang disebutnya etos, patos, dan
logos. Etos mencakup karakter. Patos
mencakup perasaan belas kasihan. Logos 
mencakup isi.



• berkaitan dengan “sumber kepercayaan”
(source credibility) yang dibuktikan seorang
orator bahwa dirinya memang mumpuni pada
bidangnya, dan karena kepakarannya itu,
seorang orator layak dipercaya.

Ethos

• berurusan dengan “himbauan emosional” (emotional
appeals) yang ditunjukkan seorang rhetor dalam
menampilkan gaya dan bahasa yang mampu
membangunkan kegairahan dengan semangat yang
berapi-api di hadapan khalayak.

Pathos

• bertalian dengan “imbauan logis” (logical appeals)
yang dibuktikan seorang orator bahwa uraian atau
kajiannya sungguh-sungguh masuk akal sehingga
layak diikuti atau dituruti oleh khalayak.

Logos



Koran memiliki gaya kedekatannya
yang lebih dibandingakn dengan
Radio

Komunikasi interpersonal (ngobrol)
memiliki intimasi yang lebih
dibandingan dengan menyampaikan
lewat surat

Media Intimacy
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