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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama dakwah
1

 artinya agama yang selalu 

mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan 

dakwah. Maju mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan 

erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya
2
, karena itu Al-Qur’an 

dalam menyebut kegiatan dakwah dengan ahsanu qaula. Dengan kata lain 

bisa disimpulkan bahwa dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia 

dalam kemajuan agama Islam, tidak dapat dibayangkan apabila kegiatan 

dakwah mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh berbagai faktor 

terlebih pada globalisasi sekarang ini, di mana berbagai informasi masuk 

begitu cepat dan instan yang tidak dapat dibendung lagi. 

Karena merupakan suatu kebenaran, maka Islam harus tersebar 

luas dan penyampaian kebenaran tersebut merupakan tanggung jawab 

umat Islam secara keseluruhan. Sesuai dengan misinya “rahmatan lil 

alamin”, Islam harus ditampilkan dengan wajah yang menarik supaya 

umat lain beranggapan dan mempunyai pandangan bahwa kehadiran Islam 

bukan sebagai ancaman bagi eksistensi mereka melainkan pembawa 

kedamaian dan kententraman dalam kehidupan mereka sekaligus 

penghantar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. 

                                                           
1
  M. Masyhur Amin, Dakwah Islam dan Pesan Moral, (Jakarta: Al-Amin Press, 1997), 

hlm. 8. 
2
  Didin Hafidudin, Dakwah Aktual, (Jakarta: Gema Insani Press. Cet. 3, 1998),  hlm. 76. 
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Dakwah bisa disampaikan melalui berbagai media yang sesuai 

dengan kaidah ajaran Islam, baik dengan secara lisan,tulisan,media 

massa,seni,budaya, dan sebagainya. Ini dimaksudkan agar dakwah tidak 

berhenti hanya sekedar ceramah atau tabligh, melainkan dakwah bisa 

menyentuh dan diterima sesuai pesan dakwah yang disampaikan. 

Dari uraian tersebut bahwa kegiatan dakwah merupakan akumulasi 

dari upaya transformasi dan aktualisasi dari upaya transformasi dan 

aktualisasi nilai-nilai keimanan yang dilakukan seorang muslim atau suatu 

lembaga keislaman. Dakwah sebagai realisasi atau wujud keyakinan 

bahwa Islam sebagai ajaran, pandangan dan kebutuhan hidup dalam 

kehidupan personal dan kolektif. Hal tersebut dilakukan melalui saluran 

dan media tertentu sesuai dengan ragam dakwah yang terpilih. 

Agar dakwah bersifat transformasi seorang da’i harus memiliki 

metode dakwah, dimana metode tersebut memerlukan pengetahuan 

tentang kondisi sosial atau tingkah laku manusia dalam sosio-kulturnya 

dan seberapa jauh keyakinan agama mad’u tersebut. 

Metode tersebut harus dipunyai oleh penceramah atau sering di 

sebut ustadz atau kiai zaman sekarang ini. Ada yang berceramah di tempat 

sendiri yaitu di mushola atau di pondok pesantren. Ada pula yang 

berceramah di media televisi atau berceramah ketika disuruh mengisi 

pengajian dari tempat satu ke tempat yang lain. 

Setiap penceramah mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, ada 

yang berceramah dengan media ucapan tanpa ada guyonan sedikitpun, 
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juga ada kiai yang berceramah dengan diiringi musik rebana dan diiringi 

dengan musik tradisional dikolaborasikan musik modern sehingga perform 

kiai tersebut di atas panggung lebih menarik dan terhibur, ada juga kiai 

yang hanya mengandalkan suara dalam berceramah diselingi humor tanpa 

dibantu media apapun. 

Selain itu ada juga penceramah yang menggunakan media dakwah 

wayang kulit serta diiringi rebana modern yang mana media tersebut 

digunakan dalam membantu performa da’i dalam berdakwah. Kiai Warsito 

atau yang lebih populer dengan sebutan Ronggo Warsito atau Ki Sholeh 

adalah Seorang Kiai yang berdakwah menggunakan media wayang kulit 

dan dikolaborasikan dengan shalawat, dimana shalawat tersebut 

dinyanyikan oleh anak-anak sebagai media dakwahnya. Ronggo Warsito 

berdakwah meniru metode dakwah Sunan Kalijaga dalam berdakwah 

sehingga orang yang belum mengenal tentang Islam menjadi memahami 

tentang Islam yang seutuhnya. Tetapi dalam era modern ini, Ronggo 

Warsito memberi suasana yang unik dan menarik ditonton oleh 

masyarakat, dengan mengolaborasikan wayang kulit dengan shalawat 

ciptaannya sendiri dan diisi oleh vokal anak-anak dan diiringi musik 

tradisional dan musik modern. Sehingga orang yang nonton sudah pasti 

akan berkumpul dan menonton baik anak-anak, dewasa, maupun orang 

tua.
3
 

                                                           
3
  Wawancara dengan Nia, orang yang menghadirkan dakwah wayang Ki Sholeh pada hari 

Senin, 05 Desember 2016 di rumah  Jambu Sari Kecamatan Mlonggo. 
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Hal ini dibuktikan dengan respon yang baik oleh masyarakat 

Srobyong terhadap Ronggo Warsito yang berdiri di  Srobyong maupun 

dari luar Srobyong. Dengan adanya dakwah Ronggo Warsito banyak 

ketetarikan dari segi bahasa maupun karyanya. Karya- karya yang sering 

dipentaskan dalam dakwah Ronggo Warsito antara lain Anak-Anak Adam, 

anoman obong, ayo sedulur, mbah modin, budhalan dan lain-lain. Hal ini 

merupakan media strategis untuk mengenalkan cara dakwah yang 

menyentuh sampai dalam (sampai hati),keimanan, akhlaq, materi yang 

disajikan. 

 Dalam segi sejarah, Ronggo Warsito berkenaan dengan spritual 

dan mistik yaitu suluk jiwa atau suluk saloka jiwa (pembicaraan ajaran 

ma’rifat tentang wujud dan awal penciptaan), serat pamoring kawulo gusti 

(zikir dan larut dalam kotemplasi dan perenungan kepada Allah SWT), 

suluk lukma lelana ( perjalanan jiwa manusia dalam menuju makrifat 

Tuhan), serat paramayoga (wujud Tuhan pencipta dengan makhluk), serat 

wirid Hidayat Jati (kesatuan antara manusia dengan Tuhan).  

Diantara sekian banyak media dakwah melalui seni budaya, 

wayang kulit terhitung lebih banyak unsur tuntunan dari pada unsur 

tontonannya. Dengan berdakwah menggunakan media wayang kulit dan 

dikolaborasikan dengan shalawat dengan vokal anak-anak, maka 

pendengar dapat memahami serta memperoleh pengetahuan yang tidak ada 

pada penceramah lain sehingga diharapkan dakwahnya Ronggo Warsito 

dapat berjalan efektif. 
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang metode dakwah Ronggo 

Warsitosebagai media dakwah, penulis memandang perlu untuk 

melakukan penelitian, guna memperoleh jawaban yang jelas tentang 

metode dakwah, khusunya di Srobyong, Mlonggo, Jepara. Namun 

demikian, penulis menguatkan perhatian pada penerapan dan metode 

dakwahnya. Untuk selanjutnya penulis membahasnya. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah-pahaman dalam memahami judul ini, 

maka perlu kiranya peneliti terangkan beberapa istilah yang tercakup 

dalam judul penelitian, sebagai mana tertera di bawah ini : 

“METODE DAKWAH RONGGO WARSITO MELALUI MEDIA 

WAYANG KULIT SROBYONG, MLONGGO, JEPARA”. 

1. Metode dakwah 

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.
4
Sejauh mana metode yang 

di gunakan Ronggo Warsito dalam menyampaikan media dakwahnya 

melalui wayang kulit. 

Dakwah menurut Abdul Rosyad Shaleh adalah suatu proses 

aktifitas dilakukan secara sadar, mengajak orang untuk beriman dan 

                                                           
4
  M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 7. 
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menaati Allah, mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera yang 

diridhai Allah.
5
 

Dari pengertian diatas bahwasanya dakwah harus dilakukan 

dengan keadaan sadar agar tercapai pesan dakwah yang disampaikan 

dan juga dakwah harus menerapkan nilai-nilai tentang Islam 

sebagaimana yang diperintahkan allah SWT sesuai amar ma’ruf nahi 

munkar. 

Yang dimaksud dakwah dalam skripsi ini yaitu 

menenerapkan etika dan eksistensi dalam mencapai kebaikan dan 

melarang kemungkaran agar tercapai tujuan yaitu dunia dan akhirat. 

2. Media Wayang 

Media berarti sarana komunikasi.
6
 Sedangkan pengertiannya 

media itu sebagai sarana penghubung satu dengan yang lain. Dalam 

kompleks dakwah sarana komunikasi untuk menghubungkan dakwah 

yang menggunakan alat sesuai peran da’i tersebut. 

Wayang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu 

peran suatu pertunjukkan drama tradisional yang bisa terbuat dari kulit 

maupun kayu. 

Dalam konteks ini media wayang kulit dikategorikan sebagai 

media dakwah yang sudah menjadi penghubung untuk mengantarkan 

Islam yang dahulu dengan berdakwah dengan tujuan silatuhrahmi yang 

                                                           
5
 Abdul Rosyad Shaleh, Manajemen Da’wah Islam(Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.9-

10. 
6
 Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Ed. 3, (Jakarta : Balai Pustaka,1993), hlm.569. 
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efektif dalam berdakwah dan sekaligus diterapkan oleh Ronggo 

Warsito. 

3. Ronggo Warsito 

Ronggo Warsito adalah salah satu tokoh agama yang berada di 

Desa Srobyong yang lebih dikenal dengan julukan Ki Sholeh yang 

lahir di Desa Blimbing Kidul, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kudus pada tanggal 3 Januari 1968 yang merupakan seorang 

pendalang kemudian mendirikan Group Mustika Laras. 

4. Srobyong 

Srobyong adalah satu nama Desa yang berada di Kecamatan 

Mlonggo, Kabupaten Jepara yang menjadi tempat berdirinya media 

wayang kulit dan shalawat Ronggo Warsito. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini 

adalah : 

1. Bagaimana Metode dakwah Ronggo Warsito melalui media wayang 

kulit ? 

2. Bagaimana faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

kegiatan dakwah Ronggo Warsito dalam media wayang kulit 

Srobyong, Mlonggo, Jepara? 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Untuk memahami metode dakwah Ronggo Warsito melalui media 

wayang kulit. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan dakwah Ronggo Warsito dalam media wayang kulit 

Srobyong, Mlonggo, Jepara. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu penelitian yang sudah 

ada sebelumnya sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh Ahmadun 

dengan judul, “Metode Dakwah untuk Pembinaan Akhlak Santri Pondok 

Pesantren Darul Yatama As Syifa’ Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan” 

tahun 2012. Alumni mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ 

(2012). Dalam penelitian ini berfokus pada metode pembinaan dalam 

pesantren tersebut tidak semuanya mendapatkan hasil yang memuaskan, 

tetapi ada beberapa metode yang digunakan para santri yang ada di 

pesantren tersebut. Seperti metode ceramah dan nasehat.
7
 

Penelitian yang lain tentang “ Metode Dakwah Bagi Narapidana 

Di Lembaga Pemasyarakatan Jepara Tahun 2013”. Karya Siti Qomariyah 

alumni mahasiswi Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara (2013). 

                                                           
7
  Ahmadun,” Metode Dakwah Untuk Pembinaan  Akhlak  Santri Pondok Pesantren Darul  

Yatama As  Syifa’ Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan”. Skripsi S-1 (Jepara: Institut Islam 

Nahdlatul Ulama” Jepara, 2012).  
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Dalam penelitiannya berfokus pada metode dakwah yang efektif didalam 

narapidana lembaga pemasyarakatan Jepara.
8
 

Lain halnya penelitian tentang “Studi Analisis Terhadap Aktifitas 

Dakwah Dan Komunikasi Pondok Pesantren Miftahun Najah Tahunan 

Jepara. Karya Rosy Ahmad Faiz berfokus pada aktifitas dakwah yang 

dilakukan para santri dan media komunikasi yang digunakan untuk 

bersosialisasi dengan masyarakat disekitar pesantren.
9
 

Kemudian Judul Skripsi “ Efektivitas Metode Dakwah Mauidzah 

Hasanah Dalam Pembinaan Akhlak Santri AT-Taqwa Putra Bekasi”. 

Karya Dedeh Mahmudah Alumni Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta Tahun 2008. Dalam Penelitiannya membahas tentang efektifitas 

metode dakwah dengan menggunakan mauidzah hasanah agar dakwah 

nya berjalan dengan lancar dan perkembangan dalam membangun 

akhlak.
10

 

Penelitian lain dilakukan oleh Ahmad Kholid Mun’im Alumni 

Mahasiswa UNISNU Jepara tahun 2014. Dalam penelitiannya membahas 

tentang praktik dakwah yang dilakukan Ki Joko Goro-Goro yakni melalui 

                                                           
8
  Siti Qomariyah, “ Metode Dakwah Bagi Narapidan di Lembaga Pemasyarakatan 

Jepara”. Skripsi S-1 (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara, 2013) 
9
  Rosy Ahmad Faiz, “ Studi Analisis Terhadap Aktifitas Dakwah Dan Komunikasi 

Pondok Pesantren Miftahun Najah Tahunan Jepara”, Skripsi S-, (Jepara: Perpustakaan Universtas 

Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara, 2015). 
10

 Dedeh Mahmudah, “Efektifitas Metode Dakwah Mauidzah Hasanah Dalam 

Pembinaan Santri AT-Taqwa Putra Bekasi”, Skripsi S-1, (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2008). 
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wayang kulit sebagai dakwahnya, kemudian menggunakan metode 

dakwah mauidzah hasanah sebagai proses dakwahnya.
11

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian yang akan 

dilakukan penelitian ini berbeda dari objek penelitian karena objek 

penelitian yang diteliti berada di Srobyong kemudian subjek yang dituju 

juga berbeda dengan skripsi terdahulu. Pembahasan ini lebih ke condong 

pada metode dakwah dan media wayang kulit dan di terapkan dengan 

shalawat oleh vokal anak-anak dan dalang Ronggo Warsito. 

F. Metode penelitian 

Penelitian lapangan (field Research) ide pentingnya adalah 

peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung 

serta membuat catatan lapangan. 

Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian 

ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-

kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti 

tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang 

telah diperoleh dan dengan demikain tidak menganalisis angka-angka.
12

 

Untuk mempermudah penelitian dan memperoleh hasil yang 

maksimal, maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

                                                           
11

  Ahmad Kholid Mun’im, “ Studi Analisis Dakwah Ki Joko Goro-Goro Desa 

Wonowongso, Karang, Demak”, Skripsi S-1, (Jepara: Perpustakaan Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama’ Jepara, 2014). 
12

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.13. 
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1. Pengumpulan Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah jenis data primer 

dan skunder. Data primer adalah data yang diperoleh responden 

dengan menggunakan wawancara dan observasi kepada masyarakat 

Srobyong dan luar Srobyong baik anak-anak, remaja dan orang 

tua.Yaitu mengikuti kegiatan dakwahRonggo Warsito dan qira’ah 

yang di bawa kannya. sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dengan menggunakan dokumentasi dan bacaan lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang maksimal, penulis 

menggunakan beberapa tekhnik yaitu : 

1) Wawancara, yaitu mengumpulkan informasi atau ungkapan 

kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat 

dan keyakinannya.
13

 Tekhnik wawancara ini ada 3 bagian 

yaitu : 

a) Interview tidak terstruktur.
14

 Interview ini di gunakan 

untuk mewancarai masyarakat umum dengan secara 

bebas mengenai media wayang kulit yang di gunakan 

oleh Ronggo Warsito untuk berdakwah. 

                                                           
13

 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011), hlm. 50. 
14

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 136. 

Wawancara tidak struktur adalah wawancara di mana orang diwawancarai bebas menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai pewancara. 
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Masyarakat umum yang dimaksud adalah masyarakat 

yang mengikuti pengajian dakwah Ronggo Warsito 

dan ikut serta dalam kegiatannya 

b) Interview terstruktur.
15

 Interview ini digunakan untuk 

mendapatkan data-data yang akurat dan terperinci 

yaitu mewancarai Ronggo Warsito mengenai 

dakwahnya dengan menggunakan media wayang kulit 

sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

ditetapkan 

c) Interview Mendalam. Penulis menggunakan langkah 

ini untuk mendalami secara detail tentang dakwah 

Ronggo Warsito yang digunakan dan mendalami 

responden masyarakat secara mendalam dan berulang 

kali. 

2) Observasi (pengamatan) 

Observasi, metode ini diartikan kerja lapangan kegiatan, 

perilaku, tindakan, percakapan, proses masyarakat, atau 

aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat di amati.
16

 

Metode ini guna untuk melengkapi metode wawancara serta 

dilakukan secara langsung pada objek penelitian di lokasi. 

 

                                                           
15

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 136. 

Wawancara struktur adalah wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang pilihan 

jawabannya telah dituliskan atau ditetapkan. 
16

 Patton, Michael Quinn. Qualitative Research dan Evaluation Methods, (Thausand Oaks: 

Sage Publications,2002), hlm. 65. 
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3) Dokumentasi 

Dokumentasi, metode ini di gunakan untuk mengetahui 

bukti nyata dari kegiatan yang di lakukan nya, misalnya 

dengan catatan program, publikasi, foto-foto dan tanggapan 

tertulis untuk survei terbuka. 

2. Analisis Data 

Data yang terkumpul bukanlah merupakan hasil akhir dari 

suatu penelitian ilmiah, tetapi data-data tersebut masih perlu 

dianalisis, baik selama dilapangan maupun setelah meninggalkan 

lapangan. 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di 

kelola,mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat di ceritakan kepada orang lain.
17

 

Menurut Janice Mc Drury ada empat tahapan analisis data 

kualitatif yakni membaca / mempelajari data, mempelajari kata-kata 

kunci atau menemukan tema-tema yang berasal dari data, model data 

dan koding yang telah dilakukan. 

Dalam analisis ini, difokuskan pada pemahaman dan 

pendalaman pemaknaan serta menggabungkan dan menghubungkan 

data, sehingga lebih objektif dalam menganalisa. 

                                                           
17

 Bogdan dan Sari Knopp Biklen, Qualitative Research For Education, (Boston: Allyn and 

bacon, Inc, 1982) , hlm. 248. 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting 

karena mempunyai fungsi untuk menjelaskan garis-garis besar dari 

masing-masing bab yang saling berkesinambungan. 

Dalam penulisan penelitian ini akan dibagi tiga bagian, yakni 

pertama bagian pendahuluan, kedua bagian isi, ketiga bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal berisi: halaman judul, halaman nota pebimbing, 

halaman pengesahan, pernyataan keaslian, persembahan, motto 

penulis, kata pengantar, abstrak dan daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Untuk mempermudah penyusunannya penulis membagi skripsi ini 

menjadi lima bab, antara laian : 

Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang, Penegasan 

Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Landasan Teori, Meliputi tentang pengertian wayang kulit 

dan wayang kulit sebagai media dakwah setelah itu mempelajari 

subjek dan objek dakwah, metode dakwah, aplikasi dakwah, 

strategi dakwah, materi dakwah dan media dakwah. 

Kajian Objek Penelitian, Dalam Bab ini akan membahas 

tentang biografi Ronggo Warsito dalam dakwah budaya dan praktik 

Ronggo Warsito. 
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Analisis, merupakan bab yang menganalisa tentang Metode 

Dakwah pementasan wayang kulit Ronggo Warsito dalam setiap 

kajian yang diterapkan dan menganalisa faktor pendukung dan 

penghambat dakwah Ki Ronggo Warsito . 

Penutup, Pada bab penutupan ini meliputi kesimpulan 

tentang metode, pendukung, penghambat, saran-saran yang 

disampaikan dalam dakwah Ronggo Warsito, rekomendasi dan 

penutup. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir dalam skripsi ini berisi tentang daftar pustaka, daftar 

ralat, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis. 


