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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Memahami Hadits sebagai Sumber Dakwah  

1. Hakekat Dakwah 

Dari segi bahasa “da’wah” mempunyai beberapa makna yaitu an-

Nida’ yang berarti memanggil dan menyeru, menegaskan atau membela, 

do’a (permohonan), meminta dan mengajak.  

Sedangkan menurut istilah, para ulama’ berbeda pendapat dalam 

menentukan dan mendefinisikan dakwah. Menurut Muhammad Abu al-

Futuh, dakwah adalah menyampaikan (at-Tabilgh) dan menerangkan (al-

Bayan) apa yang telah dibaca oleh Nabi Muhammad saw. Menurut 

Muhammad al-Khaydar Husayn, dakwah adalah mengajak mengajak 

kepada kebaikan dan petunjuk, menyuruh kepada kebajikan dan melarang 

kemungkaran agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut 

al-Ghalwasyi, dakwah adalah pengetahuan yang dapat memberikan 

segenap usaha yang bermacam-macam, yang mengacu kepada upaya 

menyampaikan ajaran Islam kepada manusia yang mencakup akidah, 

syari’ah dan akhlak. Dan menurut Abu Bakar Zakaria, dakwah adalah 

kegiatan para ulama’ yang dengan mengajarkan manusia apa yang baik  
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bagi mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat menurut kemampuan 

mereka. 
21

 

Jadi, dari beberapa definisi dakwah di atas dapat disimpulkan 

bahwa dakwah adalah upaya untuk menyampaian ajaran Islam kepada 

manusia dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kemungkaran agar 

mendapat kebahagian di dunia dan akhirat.    

2. Sumber Dakwah 

Dalam menyampaikan dakwahnya pada masyarakat, maka seorang 

da’i harus menyampaikan materi dakwahnya itu menggunakan beberapa 

sumber yang bisa dijadikan sebagai pedoman hukum bagi umat Islam. 

Adapun sumber-sumber dakwah tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan sumber hukum yang pertama dan  

dijadikan sebagai sumber dakwah karena di dalam al-Qur’an banyak 

ayat yang membahas tentang dakwah. Diantara ayat- ayat tersebut ada 

yang berhubungan dengan kisah para rasul dalam menghadapi 

umatnya dan ada ayat- ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad 

SAW ketika beliau melancarkan dakwahnya. Semua ayat tersebut 

merupakan materi dakwah yang harus dipahami dan dipelajari oleh 

setiap muslim. Karena Allah SWT tidak akan menceritakan melainkan 

agar dijadikan suri tauladan dan dapat membantu dalam rangka 
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Faizah, Lalu Muchsin Effendi, Psikologi Dakwah, (Jakarta : Prenada Media Group, 

2006), hlm. 4-6. 
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menjalankan dakwah dengan apa yang tersurat maupun tersirat dalam 

al- Qur’an, Allah SWT berfirman: 

وَُكال نَ ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنْ َباِء الرُُّسِل َما نُ ثَبُِّت بِِو فُ َؤاَدَك َوَجاَءَك ِف َىِذِه 
 اْلَْقُّ َوَمْوِعظٌَة َوذِْكَرى لِْلُمْؤِمِننَي 

Artinya: 

“Dan semua kisah dari rasul- rasul kami ceritakan 

kepadamu, ialah kisah- kisah yang dengannya kami 

teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang 

kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi 

orang- orang yang beriman kisah- kisah dari rasul- rasul 

yang kamiceritakan kepadamu ialah kisah- kisah yang 

dengannya dapat kamu teguhkan hatimu dan dalam surat ini 

datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan 

peringatan bagi orang- orang yang beriman.”(Q.S. 

Hud:120). 

 

b. Sunnah Rasul 

Sunnah rasul merupakan sumber dakwah setelah al-Qur’an 

karena banyak kita temui dalam hadits- hadits yang berkaitan dengan 

dakwah. Begitu juga dalam sejarah hidup dan perjuangan Nabi serta 

cara- cara yang beliau gunakan dalam berdakwah baik ketika beliau 

berjuang di Makkah maupun di Madinah. Semua ini memberikan 

contoh bagaimana Nabi menerapkan metode dakwahnya.  

c. Sejarah Hidup Para Sahabat dan Fuqaha 

Sejarah hidup para sahabat dan fuqaha telah memberikan 

contoh baik yang sangat bermanfaat dan berguna bagi para da’i. 

Karena mereka merupakan figur yang patut dicontoh sebagai kerangka 
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acuan dalam menyampaikan misi dakwah dan mengembangkan 

metode dakwah. 

d. Pengalaman 

Experience is the best teacher artinya pengalaman adalah guru 

terbaik dan itu adalah motto yang punya pengaruh besar bagi orang- 

orang yang suka bergaul dengan orang banyak. Pengalaman seorang 

da’i itu sangat penting karena hal itu bisa dijadikan sebagai reference 

ketika berdakwah. 

e. Ilmu Pengetahuan 

Ilmu pengetahuan sangat penting bagi para da’i dalam 

menyampaikan dakwahnya. 

Setelah kita mengetahui sumber-sumber dakwah sudah 

sepantasnya kita menjadikannya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan aktivitas dakwah yang harus disesuaikan dengan kondisi 

dan situasi yang sedang terjadi.
22

 Dengan demikian, dakwah bisa 

berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan. 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agar 

dakwah terlaksana dengan baik dan lancar, maka seorang da’i harus 

menggunakan beberapa sumber dakwah.  

 

 

                                                           
22

 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2011), hlm. 255-256. 
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3. Hadits sebagai Sumber Dakwah 

Dalam pembahasan ini yang menjadi pokok pembicaraan adalah 

menjelaskan tentang ilmu-ilmu hadits yang merupakan sumber dakwah 

dari penelitian ini.  

Hadits Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum 

yang kedua  bisa dijadikan sebagai sumber dakwah yaitu   sebagai rujukan 

untuk mengambil dalil-dalil yang digunakan dalam menyampaikan 

dakwah. Namun terlebih dahulu harus mengetahui pengertian hadits.  

Hadits menurut bahasa artinya al-jadid artinya baru, al-thariq 

artinya jalan, al-khabar artinya berita, al-sunnah artinya perjalanam yang 

mempunyai arti yang sama dengan al-sirah. Sedangkan menurut istilah 

dalam ilmu hadits, hadits adalah  

َعالُُو َوَاْحَوالُوُ  َواُل النَِّبِّ َصلَّى اهللُ َعلْيِو َوَسلََّم َواَف ْ  اَق ْ

 Artinya : 

 “Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ihwalnya” 

ةا َما ُاِضْيَف َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَ ْوًلا اَْو ِفْعالا اَْو تَ ْقرِيْ راا اَْو ِصفَ   

Artinya : 

“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa 

perkataan, perbuatan, ketetapan, (taqrir) maupun sifat beliau.”  
Jadi, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadits adalah 

segala sesuatu yang berupa berita yang berasal dari Nabi Muhammad 
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SAW. baik itu berupa ucapan, tindakan, kebiasaan, keadaan atau biografi 

Nabi Muhammad SAW.
23

  

Setelah mengetahui arti dari hadits, maka perlu diketahui bahwa 

hadits bisa dijadikan sebagai sumber dakwah dengan mengetahui kualitas 

sanadnya, kualitas matannya, jarh wa al-ta’dil dan pemaknaannya. 

Yang dimaksud sanad adalah urutan perawi hadits. Menurut 

bahasa sanad adalah sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan dan 

pedoman. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah mata rantai para 

perawi hadits yang menghubungkan sampai kepada matan hadits. Sanad 

itu sangat penting dalam hadits, karena hadits itu terdiri dari dua unsur 

yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain yaitu sanad dan 

matan 
24

. 

Penelitian hadits lebih banyak mempertimbangkan aspek periwayat 

hadits dan jalan menuju Nabi SAW (sanad). Periwayat hadits dinilai dari 

segi kejujuran (al-  ad  ) dan intelektualitasnya (al-d a ith), baik 

intelektual hafalan (fi al-   d  ) maupun kecermatan tulisan (al-suthur). 

Paduan dan kejujuran dan intelektual disebut tsiqah (terpercaya). 

Sedangkan jalan menuju Nabi SAW (sanad) dinilai dari 

kesinambungannya. 

                                                           
23

Muhammad Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy, Z  dat  ‘Ilmi Al-Hadits Pengantar 

Memahami Nadzom Baiquniyah, (Jombang, Darul Hikmah dan Maktabah Al-Syarifah Al-

Khodijah, 2008),   hlm. 8-9. 
24

Abdul Majid Khon, Ulumul Hadits, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 107-108. 



21 

 

 

 Dari kriteria ini para ulama’ hadits membuat beberapa kategori 

yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitas.
25

 

Selanjutnya jarh wa al-ta’dil. Jarh atau tajrih menurut bahasa 

berarti luka atau melukai, aib atau mengaibi, sedangkan ta’dil berarti lurus, 

meluruskan dan ta’dil juga berarti tazkiyyah yaitu membersihkan atau 

menganggap bersih. 

Menurut istilah, jarh adalah tersifatinya seorang rawi dari sifat-

sifat tercela seperti  a  a     ’al-hif   m  htalat   gai  ma’m n dan lain-

lain, sehingga tertolak riwayatnya. Sedangkan ta’dil adalah tersifatinya 

seorang perawi yang mengarah pada diterimanya periwayatannya. Orang 

yang dinilai adil adalah orang yang tidak mempunyai sifat tercela, 

sehingga tidak ditolak dalam periwayatannya. 

Menurut Ibn Atsir Al-jazari, jarh adalah suatu sifat di mana rawi 

dan persaksiannya dianggap jatuh dan batal dalam pengalamannya, 

sedangkan ta’dil adalah sifat di mana rawi dan persaksiannya diterima. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa setiap 

orang yang meriwayatkan hadits atau saksi yang majruh (orang tercela) 

riwayat atau penyaksiannya tidak boleh diterima. Sedangkan rawi yang 

sudah dinilai adil, riwayat dan penyaksiaanaya tidak boleh disepelekan. 

Dari semua penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jarh 

wa al-ta’dil adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah mencela 
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 Muh Zuhri, Hadit  Na i Tela’ah Hi to i  dan Metodologi , (Yogyakarta : Tiara 

Wacana Yogya, 2011).,hlm. 143. 
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para rawi dan mengadilkannya.
26

Jarh wa al-ta’dil digunakan untuk 

mengetahui tingkatan perawi hadits. Maka dalam penelitian ini penulis 

dapat mengetahui bagaimana tingkatan perawi hadits apakah perawinya 

adil dan dapat dipercaya. 

Dari segi kualitas hadits atau penerimaan hadits, maka hadits 

dibagi menjadi empat, yaitu : 

a. Hadits Shahih 

Hadits shahih adalah hadits yang bersambung sanadnya, yang 

diriwayatkan oleh rawi yang adil dan d o it  dari rawi lain yang (juga) 

adil dan dha it   ampai akhir sanad dan hadits itu tidak janggal serta 

tidak mengandung cacat (illat).
27

 

Hadits dapat dikategorikan sebagai hadits shahih itu 

mempunyai beberapa sifat, di antaranya : (a). Bersambung sanadnya 

yaitu setiap rawi hadits yang bersangkutan benar-benar menerimanya 

dari rawi yang di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada 

pembicara yang pertama ;  (b). Keadilan para rawinya yang merupakan 

faktor penentu bagi diterimanya suatu riwayat, karena keadilan itu 

merupakan suatu sifat yang mendorong seseorang untuk bertakwa dan 

mengekangnya dari berbuat maksiat, dusta, dan hal-hal lain yang 

merusak harga diri (m   ’ah) seseorang ; (c). Kedhabitan para rawinya 

yaitu rawi hadits  yang bersangkutan dapat menguasai haditsnya 

                                                           
26

M. Abdurrahman, Elan Sumarna, Metode Kritik Hadits, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 54-58. 
27

Nuruddin, ‘Ul m l Hadit , (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 240. 
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dengan baik, baik dengan hafalannya yang kuat ataupun dengan 

kitabnya, kemudian ia mampu mengungkapkannya kembali ketika 

meriwayatkannya ; (d).Tidak rancu ( ya  ) yaitu suatu kondisi di mana 

seorang rawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya ; 

(e).Tidak ada cacat yaitu bahwa hadits yang bersangkutan terbebas dari 

cacat keshahihannya. Yakni hadits itu terbebas dari sifat-sifat samar 

yang membuatnya cacat, meskipun tampak bahwa hadits itu tidak 

menunjukkan adanya cacat-cacat terserbut.
28

 

b. Hadits Hasan 

Hadits hasan adalah hadits yang bersambung sanadnya, 

diriwayatkan oleh rawi yang adil , yang rendah tingkat kekuatan daya 

hafalnya, tidak rancu dan tidak cacat.
29

 

c. Hadit  Dho’if 

Hadit  dha’if adalah hadits yang kehilangan salah satu 

syaratnya sebagai hadits makbul (yang dapat diterima). 

Syarat-syarat hadits makbul ada enam, yaitu :Sanadnya adil, 

sanadnya dhabit meskipun tidak sempurna, sanadnya bersambung, 

padanya tidak terjadi kerancauan, pada saat dibutuhkan hadits yang 

bersangkutan menguntungkan tidak mencelakakan.
30

 

d. Hadits Ma dh ’ 

                                                           
28
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Hadit  ma dh ’ adalah hadits yang diada-adakan dan dibuat-

buat yaitu hadits yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan 

dusta dan tidak ada kaitan yang hakiki dengan Rasulullah. Bahkan 

sebenarnya ia bukan hadits, hanya saja para ulama menamainya hadits 

mengingat adanya anggapan rawinya bahwa hal itu adalah hadits.
31

 

  Dari segi kuantitas hadits, maka hadits dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Hadits Mutawatir 

Hadits mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh 

sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari 

sejumlah rawi mulai dari awal sanad sampai akhir sanad dan 

didasarkan pada panca indera. 

Hadits mutawatir dibagi dua, yaitu : 

1) Hadits mutawatir lafdhi adalah hadits yang mutawatir dalam satu 

lafaz dan maknanya. 

2) Hadits mutawatir maknawi adalah satu hadits yang diriwayatkan 

banyak rawi yang mustahil berbuat dusta atau berdusta keseluruhan 

secara kebetulan atau hadits yang maknanya mutawatir tetapi 

lafaznya berbeda. 
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b. Hadits Ahad  

Hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu, dua 

orang atau lebih, yang jumlahnya tidak sampai kepada jumlah perawi 

hadits mutawatir. Hadits ahad dibagi menjadi tiga, yaitu :  

1) Hadits masyhur adalah hadits yang memiliki sanad terbatas yang 

lebih dari dua hadits yang diriwayatkan oleh para rawi yang tidak 

sampai pada ukuran mutawatir. 

2) Hadits aziz adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua atau tiga 

orang rawi. 

3) Hadits gharib adalah hadits yang rawinya menyendiri dengannya, 

baik menyendiri karena jauh dari seorang imam yang telah 

disepakati haditsnya, maupun menyendiri karena jauh dari rawi 

lain yang bukan imam sekalipun.
32

 

Hadits dari segi siapa yang meriwayatkan dibagi menjadi tiga, di 

antaranya yaitu : 

a. Hadit  ma f ’ adalah ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang 

disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus. Hadits 

Ma f ’ ada yang m tta hil  m n athi’   hahih  ha an  dla’if dan 

ma dh ’ sesuai dengan presentase syarat-syarat diterimanya hadits. 

b. Hadits mauquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat 

r.a. dan tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Hadits dikatakan 
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mauquf karena sanadnya berhenti pada sahabat dan sanadnya tidak 

sampai pada Rasulullah SAW. Sebagian  lama’ menyebut hadits 

mauquf itu adalah atsar. 

c. Hadit  ma th ’ adalah hadits yang disandarkan kepada ta i’in. Hadits 

ini ada yang shahih, ada yang hasan dan ada yang dha’if.
33

 

Selanjutnya apabila menggunakan hadits-hadits Nabi Muhammad 

sebagai sumber dakwah, maka harus mengetahui kualitas matan hadits. 

Matan menurut bahasa artinya yang tampak, bagian bumi yang keras dan 

tinggi. Sedangkan menurut istilah, matan adalah materi atau redaksi hadits 

yang diriwayatkan dari satu orang ke orang lain. Menurut Imam Al-Suyuti, 

matan adalah lafaz-lafaz hadits yang membentuk pengertian atau makna.
34

 

Karena dengan mengetahui kualitas matan hadits baik dari segi 

pemaknaannya maupun penerimaannya, maka seorang da’i bisa 

mengetahui makna yang terkandung dalam hadits tersebut dan mengetahui 

apakah itu benar-benar dari Nabi Muhammad SAW atau tidak. Dan yang 

dimaksud dengan matan (isi hadits) adalah perkataan yang berbatasan 

dengan ujung sanad. 
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Dari segi matan hadits, maka hadits dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Hadits Maqbul 

Menurut bahasa maqbul berarti yang diambil, yang diterima, 

yang dibenarkan. Sedangkan menurut urf Muhadditsin hadits maqbul 

adalah hadits yang menunjukkan suatu keterangan bahwa Nabi 

Muhammad mensabdakannya. 

Menurut Jumhur Ulama’, hadits maqbul itu wajib diterima. 

Dengan demikian hadits maqbul ini bisa dijadikan sebagai sumber 

dakwah. Dan hadits yang termasuk hadits maqbul itu ada dua yaitu 

hadits shahih baik yang lizatihi maupun yang lighairihi dan hadits 

hadits hasan baik lizatihi maupun lighairihi.  

Meskipun kedua hadits tersebut merupakan hadits maqbul 

dan wajib diterima. Namun, para muhadditsin dan beberapa ulama’ 

lain berpendapat bahwa bahwa tidak semua hadits maqbul itu 

wajib diamalkan, karena banyak hadits-hadits yang dihapus 

hukumnya karena adanya hukum atau ketentuan baru yang juga 

ditetapkan oleh hadits Rasululah SAW.   

Adapun hadits maqbul yang datang sebagai penghapus 

hadits maqbul yang sebelumnya disebut hadits nasikh. Sedangkan 

hadits maqbul yang dihapus disebut dengan hadits mansukh. 

Disamping hadits-hadits tersebut ada juga hadits-hadits maqbul 

yang maknanya berlawanan antara satu dengan yang lainnya yang 
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lebih rajih (lebih kuat periwayatannya) yang disebut dengan hadits 

rajih. Sedangkan hadits yang lemah periwayatannya disebut 

dengan hadits marjuh. 

Hadits dilihat dari kemaqbulannya dibagi menjadi dua, 

yaitu : 

1) Hadits Ma’m l n Bihi 

Hadit  ma’m l n  ihi adalah hadits yang 

bisadiamalkan. Dan yang termasuk hadit  ma’m l n  ihi ada 

empat, yaitu : (a). Hadits Muhkam adalah hadits yang tidak 

bertentangan dengan dalil lain dari segala aspeknya; (b). 

Mukhtalif al-Hadits atau musykil al-hadits adalah hadits-hadits 

yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga 

mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan 

nashsh syara’ yang lain ; (c). Nasikh adalah penghapusan 

hukum yang terdahulu oleh pembuat hukum ( ya ’i) dengan 

mendatangkan hukum yang baru; dan (d). Hadits rajih adalah 

hadits yang kuat periwayatannya. 

2) Hadits Ghairu Ma’l m n Bihi 

Hadit  ghai   ma’l m n  ihi adalah hadits maqbul 

yang tidak dapat diamalkan. Dan yang termasuk hadits ghairu 

ma’m l n  ihi ada tiga, yaitu ; (a). Hadits mutawaqaf adalah 

hadits muthalif yang tidak dapat dikompromikan, tidak dapat 
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ditahsiskan dan tidak dapat ditarjihkan ; (b). Hadits mansukh 

adalah hadits yang dihapus ; dan (c). Hadits marjuh adalah 

hadits yang lemah periwayatannya. 

b. Hadits Mardud 

Menurut bahasa mardud berarti yang ditolak atau yang 

diterima. Sedangkan menurut urf Muhadditsin, hadits mardud adalah 

hadits yang tidak menunjukkan keterangan yang kuat akan adanya dan 

tidak menunjukkan keterangan yang kuat atas ketidakadaannya, tetapi 

adanya dengan ketidakadaannya bersamaan. 

Dan ada juga yang berpendapat bahwa hadits mardud adalah 

hadits yang tidak terdapat di dalamnya hadits maqbul. Sebagaimana 

yang telah diterangkan di atas bahwa Jumhur Ulama’ mewajibkan 

supaya menerima hadits-hadits maqbul,maka sebaliknya setiap hadits 

yang mardud itu tidak boleh diterima, dan diamalkan (harus ditolak), 

serta tidak boleh digunakan sebagai sumber dakwah.  

Jadi hadits mardud adalah semua hadits yang telah dihukumi 

Dloif (lemah).
35

 

Dengan mengetahui klasifikasi sanad dan matan hadits, maka 

seorang da’i dapat berhati-hati dalam menggunakan hadits sebagai 

sumber dakwah. Dan juga seorang da’i dapat memilah-milah mana 

hadits yang dapat digunakan sebagai sumber dakwah dan mana hadits 
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yang seharusnya tidak  digunakan sebagai sumber dakwah. Sehingga 

dengan menggunakan sumber hadits yang tepat dan benar maka 

masyarakat yang menerima pencerahan akan mengikuti dan melakukan 

atau mengamalkan apa yang telah disampaikan seorang da’i. 

4. Ma’ani Hadits 

Selain mengetahui klasifikasi sanad dan matan hadits, maka 

seorang da’i juga harus mengetahui ma’ani hadit  agar tidak ada 

kesalahan dalam memahami isi dan kandungan hadits sehingga tidak salah 

dalam meyampaikannya kepada mad’  atau masyarakat.  

Menurut bahasa, ma’any adalah bentuk jamak dari kata ma’na  

yaitu maksud atau arti. Arti dalam kamus bahasa Indonesia diartikan 

dengan maksud yang terkandung dalam perkataan atau kalimat. Menurut 

para ahli ilm  ma’ani adalah suatu ungkapan yang diungkapkan  melalui 

ucapan tentang sesuatu yang ada dalam benak pikiran sesorang atau 

gambaran sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ilm  ma’ani al-Hadits 

adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal lafal atau kata bahasa Arab yang 

sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.36Ilm  ma’ani al-Hadits adalah 

ilmu yang berusaha memahami matan hadits secara tepat dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya atau indikasi 

yang melingkupinya . Sedangkan periwayatan secara makna, menurut para 

ahli hadits adalah hadits yang redaksinya berbeda tetapi maknanya sama
37
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Karena ilm  ma’ani al-Hadits merupakan ilmu yang digunakan 

untuk mengetahui tentang arti atau maksud dari sebuah hadits, maka 

diperlukan berbagai macam pendekatan, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis adalah memahami hadits dengan 

memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang 

terkait dengan latar belakang munculnya hadits. 

b. Pendekatan Sosio-Historis 

Pendekatan sosio-historis ialah memahami hadits dengan 

melihat sejarah sosial serta pada saat dan menjelang hadits tersebut 

disabdakan. 

c. Pendekatan bahasa 

Pendekatan bahasa dalam memahami hadits dilakukan apabila 

dalam sebuah matan hadits terdapat aspek-aspek keindahan bahasa 

(balaghah) yang memungkinkan mengandung pengertian majazi 

(metafosis) sehingga berbeda dengan pengertian hakiki.  

d. Pendekatan sosiologis 

Pendekatan sosiologis ialah memahami hadits dengan 

memperhatikan dan mengkaji keterkaitan hadits dengan kondisi dan 

situasi masyarakat pada saat munculnya hadits. 
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e. Pendekatan Antropologis 

Pendekatan antropologis adalah memahami hadits dengan cara 

melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam 

masyarakat pada saat hadits tersebut disabdakan. 

f. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan psikologis adalah memahami hadits dengan 

memperhatikan kondisi  psikologis Nabi dan masyarakat yang dihadapi 

Nabi ketika hadits tersebut disabdakan.
38

 

B. Framing Flyer Konten-konten Keagamaan 

1. Konsep Framing 

Framing merupakan metode yang digunakan oleh media untuk 

menceritakan suatu peristiwa. Sedangkan cara bercerita itu tergambar pada 

bagaimana melihat suatu peristiwa yang akan dijadikan sebuah berita dan  

bisa berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing 

mempunyai kegunaan yaitu dipakai untuk melihat bagaimana media 

mengkonstruksi realitas dan dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa itu 

dipahami dan dimaknai.  Jadi, analisis framing merupakan metode untuk 

memaknai atau menafsirkan suatu peristiwa.  

Analisis framing yaitu analisis yang digunakan untuk melihat suatu 

peristiwa dan bagaimana media atau orang menafsirkannya atau 

memaknainya. Dan dalam hal ini, memaknai suatu peristiwa tersebut ada 
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bermacam-macam argument.
39

 Seperti halnya memaknai flyer yang 

diunggah di instagram, maka ada bermacam-macam argument tergantung 

mereka memaknainya dari sisi yang mana atau dari segi apa. 

Menurut Robert N. Entman framing adalah proses seleksi dari 

berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih 

menonjol dibandingkan aspek lain. Framing ini digunakan menyeleksi dan 

menonjolkan aspek-aspek tertentu dalam sebuah realitas. Dalam hal ini 

yaitu menampilkan teks komunikasi dan menonjolkan bagian yang lebih 

penting sehingga membuat informasi lebih jelas, bermakna dan mudah 

diingat oleh khalayak.
40

 

Menurut William A. Gamson framing adalah cara bercerita atau 

gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan 

konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek suatu 

wacana. Frame ini menunjukkan suatu pemahaman individu sehingga 

sesorang dapat menempatkan, mempersepsi, mengidentifikasi dan 

memahami suatu peristiwa tertentu.
41

 

Menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosick, framing adalah 

proses membuat suatu pesan atau informasi lebih menonjol, sehingga 

khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Dalam hal ini menurut mereka 

ada dua kosepsi framing yang saling berkaitan yaitu konsepsipsikologis 
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dan konsepsisosiologis. Frame dalam konsepsipsikologis lebih 

menekankan bagaimana seseorang memproses informasi dari dirinya. Atau 

bagaimana sesorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan  dalam 

skema tertentu serta menonjolkan informasi yang lebih unik atau khusus. 

Elemen-elemen yang diseleksi dari suatu isu atau peristiwa itu menjadi 

lebih penting dalam mempertimbangkan guna membuat keputusan suatu 

realitas. Sedangkan frame dalam konsepsi sosiologis merupakan suatu 

proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan dan 

menafsirkan pengalaman sosialnya dan realita yang ada sehingga dapat 

teridentifikasi, dipahami dan dimengerti.
42

 

Menurut David E. Snow and Robert Benford, framing adalah 

pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. 

Menurut G.J. Aditjondro, framing adalah metode untuk 

menyajikan realitas suatu kejadian yang kebenarannya tidak diingkari 

secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan 

sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-

istilah tertentu dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat illustrasi 

lainnya. 
43

 Jadi, dalam penelitian ini, framing yang digunakan adalah 

framing G.J. Aditjondro, karena penelitian tersebut adalah meneliti poster 

atau flyer yang berisi konten-konten dakwah. 
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2. Model Framing 

Model perangkat framing yang dijadikan sebagai metode framing 

untuk melihat upaya media mengemas berita itu ada dua. Pertama, model 

Pan dan Kosicki yang merupakan modifikasi dari dimensi operasional 

analisis wacana van Dijk. Kedua, model gamson dan Modigliani. 

Model perangkat framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki 

mengoperasinalkan empat dimensi struktural teks berita yaitu sintaksis, 

skrip, tematik, dan retoris. Model perangkat ini berasumsi bahwa setiap 

berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide.  

Perangkat framing model ini dibagi menjadi empat struktur besar, 

yaitu :  

a. Struktur Sintaksis 

Adalah cara wartawan menyusun berita dalam sebuah 

peristiwa. Struktur sintaksis memiliki perangkat framing skema berita. 

Sedangkan unit yang diamati  yaitu headline, lead (teras berita), latar 

informasi yang jadi sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya. 

b. Struktur Skrip 

Adalah cara wartawan mengisahkan suatu fakta atau bagaimana 

wartawan menceritakan suatu peristiwa ke dalam berita. Struktur skrip 

memiliki perangkat framing pada kelengkapan berita. Dan unit yang 

diamati yaitu what (apa), when (kapan), who (siapa), where (di mana), 

why (mengapa), how (bagaimana). 
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c. Struktur Tematik 

Adalah cara wartawan menulis suatu fakta atau bagaimana 

wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam 

proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks 

secara keseluruhan. Struktur tematik mempunyai perangkat framing, 

yaitu detail, maksud dan hubungan kalimat, nominalisasi antar kalimat, 

koherensi, bentuk kalimat, kata ganti. Unit yang diamati adalah 

paragraf atau proposisi. 

d. Struktur Retoris 

Adalah cara wartawan menekankan fakta, bagaimana 

menekankan arti tententudalam suatu berita. Struktur retoris 

mempunyai perangkat framing yaitu leksikon/pilihan kata (perangkat 

ini merupakan penekanan terhadap sesuatu yang penting), grafis, 

metafor, pengandaian. Unit yang diamati adalah kata, idiom, 

gambar/foto, dan grafis.
44

 

Jadi, struktur framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

struktur retoris, karena dalam penelitian ini penekanannya pada sebuah 

gambar atau flyer yang dijadikan sebagai media dakwah. 

Sedangkan perangkat framing model Gamson dan Modigliani 

didasarkan pada pendekatan kontraksionnis yang melihat reprensentasi 

media berita dan artikel yang terdiri atas package interpretative yang 

mengandung konstruksi makna tertentu. Di dalam package ini terdapatdua 
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struktur. Pertama, Core frame yaitu pusat organisasi elemen-elemen ide 

yang membantu komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang 

tengah dibicarakan. Kedua, condengsing syimbols yang mengandung dua 

substruktur, yaitu framing device dan reasoning devices. Framing analisis 

yang dikembangkan oleh kedua orang tersebut dipakai untuk memahami 

wacana media sebagai satu gugusan perspektif interpretasi saat 

mengkonstruksikan dan memberi makna suatu isu.
45

 

Menurut Entman, frames mempunyai empat fungsi. Petama, 

mendefinisikan masalah, menetapkan apa yang menjadi penyebab suatu 

masalah tersebut, dengan biaya dan keuntungan apa, biasanya diukur 

dengan nilai-nilai budaya bersama. Kedua, mendiagnosis atau menentukan  

atau mengetahui penyebab masalahnya yang mengidentifikasi kekuatan 

yang menciptakan masalah. Ketiga, melakukan penilaian moral dan 

mengevaluasi pokok-pokok permasalahan dan dampak-dampaknya. 

Keempat, menyarankan perbaikan dengan cara menawarkan dan 

memberikan pembenaran terhadap penanganan masalah, serta 

memprediksi  kemungkinan akibatnya atau mencarikan penyelesaiannya 

dalam menangani suatu masalah.
46

 

3. Teknik Framing / Cara Memframing  

Dalam framing ada dua aspek yang perlu dperhatikan seorang 

wartawan. Pertama, memilih fakta dari sebuah realita yang akan 

diberitakan agar menghasilkan berita yang berbeda dalam peristiwa yang 
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lain. Kedua, menuliskan fakta yang yang dipilih dan akan disajikan kepada 

khalayak. Untuk menyajikan fakta tersebut, maka memilih kata, kalimat, 

preposisi, gambar dan foto pendukung yang akan ditampilkan. Tahap 

menuliskan fakta itu berhubungan dengan penonjolan realitas agar bisa 

mendapatkan alokasi dan perhatian dari khalayak sehingga bisa 

mempengaruhi dalam memahami suatu realita.
47

 Dengan adanya 

penonjolan pada sebuah realita, maka akan membuat informasi lebih 

diperhatikan, bermakna dan berkesan. Dalam hal itu khalayak akan lebih 

memahami informasi, melihat makna lebih tajam dan tertanam dalam 

benak pikiran mereka. 

Dalam memframing suatu berita atau peristiwa, maka dilakukan 

beberapa cara. Pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu melihat peristiwa 

itu sebagai apa dan dinilai positif atau negatif. Kedua, mengidentifikasi 

penyebab masalah, yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah. Ketiga, 

mengevaluasi moral, yaitu penilaian terhadap penyebab masalah. 

Keempat, saran penanggulangan masalah, yaitu menawarkan suatu cara 

penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya. 

Menurut Abrar, teknik memframing berita yang digunakan 

wartawan itu ada empat cara, yaitu ketidaksesuaian sikap dan perilaku, 

empati membentuk pribadi khayal, daya tarik yang melahirkan 

ketidakberdayaan dan menggabungkan kondisi, kebijakan dan objek yang 

sedang aktual dengan fokus berita. 
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Dalam memframing berita, maka seorang wartawan tidak boleh 

melupakan kaidah-kaidah jurnalistik yang paling elementer , seperti nilai 

berita, layak berita dan bias berita. Mereka harus mematuhi dan 

menjunjung tinggi semua kaidah yang ada secara seksama. 

Dalam sebuah berita, maka ada tiga bagian yang bisa menjadi 

objek framing seorang wartawan yaitu judul berita, fokus berita dan 

penutup berita. 

Analisis framing bisa dilakukan dengan bermacam-macam fokus 

dan tujuan. Pertama, analisis framing dalam level kultural dilakukan 

melalui beberapa cara yaitu  meliputi identifikasi dan kategorisasi terhadap 

proses pengulangan, penempatan (placement), asosiasi, dan penajaman 

(reinforcement) kata, kalimat dan proposisi tertentu dalam suatu wacana. 

Kedua, analisis dalam level individu yang menimbulkan konsekuensi 

untuk tujuan tertentu yaitu untuk untuk mengetahui tingkat keseragaman 

dan keberagaman awak media. Menurut Sudibyo, analisis framing level 

individu bisa dilakukan dengan polling atau wawancara komprehensif.
48
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