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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Analisis Isi 

       Analisis merupakan teknik penelitian untuk memperoleh gambaran isi pesan 

komunikasi massa yang dilakukan secara objektif, sistematik, dan relevan secara 

sosiologis. Uraian dalam analisisnya boleh saja menggunakan tata cara 

pengukuran kuantitatif atau kualitatif, atau bahkan keduannya sekaligus.
1
 

       Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi 

yang disampaikan dalam bentuk lambang. Tidak hanya itu analisis isi juga dapat 

digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi seperti surat kabar, buku 

, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, teater bahkan novel dan lain 

sebagainya.
2
 

       Selain itu dalam menganalisis isi, yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan dari isi komunikasi yang apabila disampaikan dalam bentuk lambang 

tersebut maka unit analisis yang digunakan adalah materi dakwah yang berisi 

tentang pesan aqidah, akhlak, dan syari‟ ah (ibadah dan muamalah). 

       Teknik penelitian yang digunakan dalam analisis isi yaitu untuk mendapatkan 

gambaran isi pesan komunikasi yang diuraikan menggunakan tata cara 

pengukuran kualitatif atau kuantitatif. Analisis isi menurut R. Holsty, adalah  

                                                           
     

1
 Zulkarimein Nasution, Sosiologi Komunikasi Massa, (Jakarta: Pusat Penelitian Universitas 

Terbuka, 2002), cet. 3, hlm. 32. 

     
2
 Jalaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), cet. 2, 

hlm. 89. 
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suatu metode analisis isi pesan suatu cara yang sistematis yang menjadi 

petunjuk untuk mengamati dan menganalisa pesan tertentu yang dapat 

disampaikan oleh komunikator. Sedangkan yang kualitatif dimana pendekatan ini 

menggunakan  seperangkat tema sebagai pedoman dalam membahas seluruh isi 

pesan dan mencoba menerangkan bagaimana tema tersebut dikembangkan oleh 

suatu sumber media dan cenderung untuk meneliti masalah yang tidak mencakup 

jumlah atau kuantitas.
3
 

Jika komunikasi itu adalah antara teks (bahan bacaan) dengan pembacanya, 

maka yang diperlukan disini tidak lagi hanya proses kognitif dalam arti umum, 

tetapi mencakup proses analisis untuk mencapai tujuan penelitian.
4
  

Adapun lima tujuan analisis isi, antara lain: (1) menggambarkan isi  

komunikasi, (2) menguji hipotesis karakteristik-karakteristik suatu pesan, (3) 

membandingkan isi media dengan “dunia nyata”, (4) melalui image suatu 

kelompok tertentu dan masyarakat, (5) menciptakan titik awal terhadap studi efek 

media.
5
 

B. Metode Analisis Isi 

Sebagaimana halnya dengan metode-metode penelitian lainnya, maka untuk 

melaksanakan penelitian berdasarkan content analysis juga mengenai langkah-

                                                           
     

3
R. Holsty et.al, Content Analisis dalam Handbook of Social Psycology Edited By Darder 

Kindzay & Billiot Aronson, (Cambridge Massactusset Addision Wesley, 1969), hlm. 589-600. 

     
4
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), cet, 

1, hlm. 72.  

     
5
Andi Bulaeng, Metodologi Penelitian Komunikasi Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Andi 

Offset, 2004), hlm.171. 
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langkah atau tahapan tertentu. Menurut Hadari Nawawi, prosedur analisis ini 

dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
6
 

1. Menyeleksi teks yang akan diselidiki dengan memperhatikan: 

a. Menghubungi pihak yang berwewenang untuk menetapkan keyakinan 

bahwa analisis isi terhadap suatu buku teks akan berguna. 

b. Mengadakan observasi untuk mengetahui keluasan pemakaian buku 

tersebut. 

c. Menetapkan standar isi buku dalam bidang tersebut dari segi teoris dan 

kegunaan praktisnya. 

d. Menyusun item-item yang spesifik tentang isi dan bahasa yang akan  

diselidiki sebagai alat pengukur data. Untuk itu diperlukan keahlian dalam 

bahasa yang digunakan akan analisa.  

2. Melaksanakan penelitian sebagai berikut: 

a. Menetapkan cara yang akan ditempuh, apakah dilakukan pada kesuluruhan 

isi buku, bab per bab, pasal demi pasal, memisahkan ilustrasi dengan teks 

dan sebagainya. 

b. Melakukan pengukuran terhadap teks secara kualitatif dan kuantitatif, 

misalnya tentang banyak paragraf didalam suatu topik, jumlah ide didalam 

setiap paragraf atau topik, ketepatan menempatkan ilustrasi tertulis dan 

gambar serta kejelasan penyampaian suatu ide dan lain-lain.  

                                                           
     

6
 Sujono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan, (Jakarta: PT. 

Rincka Cipta, 2005), hlm. 16-17.  
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c. Membandingkan hasil pengukuran berdasarkan standar yang telah 

ditetapkan melalui item-item spesifik yang telah disusun.  

3. Mengetengahkan kesimpulan sebagai hasil analisa kuantitatif dengan 

mempergunakan perhitungan statistik yang relevan sebagaimana interprestasi 

isi buku, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. 

       Menurut Henry Subiyakto, penelitian dengan metode analisa isi dapat 

dilakukan dengan beberapa keadaan, antara lain:
7
 

1. Membandingkan pesan dari sumber yang sama dalam kurun waktu tertentu 

yang berbeda, dengan maksud melihat kecenderungan isi. 

2. Membandingkan pesan dari sumber yang sama dalam situasi yang berbeda, 

dengan maksud melihat pengaruh situasi terhadap isi pesan. 

3. Meneliti pengaruh ciri-ciri khalayak sasaran terhadap isi dan gaya 

komunikasi. 

4. Membandingkan pesan dari sumber yang sama dalam situasi atau sasaran 

khalayak yang berbeda.  

5. Membandingkan pesan dari suatu sumber-sumber yang berbeda. 

Membandingkan isi pesan yang dihasilkan oleh sumber-sumber tertentu 

dengan perilaku sumber tersebut untuk mengetahui nilai, sikap motif atau 

tindakan dari sumber yang bersangkutan.  

6. Membandingkan antara isi pesan yang ada pada satu atau lebih yang ada 

dengan keadaan masyarakat pada waktu pesan itu disampaikan.  

                                                           
     

7
 Henry Subiyakto, Analisis Isi Media Metode Dan Pemanfaatannya, (Dalam Burhan Bungin, 

Metode Penelitian kualitatif), hlm. 133-134. 
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7. Membandingkan pesan yang disampaikan sumber tertentu dengan pesan yang 

diterima oleh sasaran. 

8. Membandingkan pesan yang disampaikan sumber tertentu, dengan perilaku 

yang dilakukan oleh sasaran.  

Metode analisa isi, walaupun dalam banyak hal terdapat banyak persamaan 

dengan metode tafsir, perbedaannya cukup signifikan. Pertama, metode tafsir 

lebih bercorak teologis, dalam arti secara apriori, para musafir meyakini  

kebenaran isi pesan yang disampaikan juga sumber pesan, sedangkan analisa 

justru berangkat dari keraguan atau ketidak tahuan.  

Kedua, tafsir lebih khusus lebih dipakai untuk menjelaskan isi kitab suci 

atau paling tidak yang berkaitan dengan kitab suci, sedangkan analisa isi tidak 

sebatas pada kitab suci. Ketiga, metode tafsir lahir dari tradisi keagamaan 

sedangkan analisa isi dari tradisi ilmiah. Keempat, metode tafsir lebih bersifat 

kualitatif, sedangkan analisa isi lebih bersifat kuantitatif. Kelima, tafsir dapat 

menjangkau hal-hal yang tersirat, sedangkan anlisa isi memfokuskan hal-hal yang 

tersurat. 

Sejalan dengan kemajuan teknologi, selain secara manual kini telah tersedia 

komputer untuk mempermudah proses penelitian analisa isi, yang dapat terdiri 

atas 2 macam, yaitu perhitungan kata-kata, dan “kamus” yang dapat ditandai yang 

sering disebut General Inquirer Program. Analisa isi tidak dapat diberlakukan 

pada semua penelitian sosial. Analisa isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat 

berikut: 
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1. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang 

terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah)  

2. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan 

tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut.  

3. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan/data-data 

yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat 

khas atau spesifik.  

C. Pengertian Pesan Dakwah 

1. Pengertian Pesan  

Pesan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suruh, 

perintah, nasihat, harus disampaikan kepada orang lain.
8
 Sedangkan menurut 

Onong Uchyana Effendi, pesan adalah seperangkat lambang bermakna yang 

disampaikan oleh komunikator.
9
 Sedangkan menurut Jalaluddin Rakhmat, 

pesan terbagi menjadi dua yaitu pesan linguistik (verbal) dan pesan 

ekstralinguistik (nonverbal). Adapun pesan linguistik adalah pesan melalui 

bahasa, sehingga pesan diartikan sebagai “alat yang dimiliki bersama untuk 

mengungkapkan gagasan-gagasan”. Sedangkan pesan ekstral inguistk 

(nonverbal) adalah pesan yang dilakukan melalui gerak tubuh, suara, 

                                                           
     8 Wjs Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Edisi 

Ke-3, hlm. 883. 

     
9
 Onong Uchyana Effendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung : Remaja Rosdakrya, 

2003), cet.17, hlm. 18.  
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penggunaan ruang personal dan sosial, penciuman, sensitivitas kulit, dan 

artifaktual.
10

  

Pesan dalam Islam ialah nasehat, permintaan, amanah yang harus 

disampaikan kepada orang lain. Sedangkan pesan dakwah adalah semua 

pernyataan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah baik secara tertulis 

maupun bentuk pesan-pesan (risalah).
11

  

Sedangkan yang dimaksud pesan-pesan dakwah itu sendiri sebagaimana 

yang digariskan di dalam Al-quran adalah merupakan pernyataan maupun 

pesan (risalah) Al-quran dan As-sunnah yang diyakini telah mencakup 

keseluruhan aspek dari setiap tindakan dan segala urusan manusia di dunia. 

Tidak ada satu bagian pun dari aktivitas muslim yang terlepas dari sorotan dan 

cakupan Al-quran dan as-sunnah ini.
12

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pesan-pesan atau materi-materi 

dakwah harus sampai kepada mad‟u atau objek dakwah, adapun pesan dakwah 

menurut Wardi Bachtiar dalam bukunya Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, 

pesan-pesan dakwah yang bersumber dari al-Qur‟ an dan as-sunah dapat  

 

                                                           
     

10
 Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern : Sebuah Kerangka Teori dan Praktek Berpidato, 

(Bandung : Akademia, 1982), hlm. 55.  

     
11

 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), cet. 1, hlm. 43.  

     
12

 Hafizh Dasuki. dkk., Al-qura’an dan Terjemahannya, (Bandung : Gema Risalah Press), hlm. 

43.  
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dikategorisasikan menjadi pesan aqidah, pesan akhak dan pesan syariah.
13

, 

berikut penjabaran tentang pesan dakwah : 

a. Aqidah 

Aqidah menurut bahasa berasal dari kata aqada, ya’qidu, aqdan atau 

aqidatan yang artinya mengikatkan. Bentuk jama‟  dari aqidah adalah  

aqaid yang  berarti simpulan atau ikatan iman. Dari kata itu muncul pula 

kata I’tiqad yang berarti tashdiq atau kepercayaan.
14

 

Sedangkan Aqidah secara etimologis berarti ikatan atau sangkutan. 

Secara praktis, aqidah berarti kepercayaan, keyakinan, atau iman.
15

 Secara 

terminologis, menurut Hasbi dan telah di kutip oleh Hassan Saleh adal 

“keyakinan akan kebenaran sesuatu, yang terhujam dalam lubuk hati 

seseorang, sehingga mengikat kehidupannya baik dalam sikap, ucapan dan 

tindakannya. 

Dalam menghayati ajaran Islam, maka aqidah menduduki tempat yang 

paling pokok. Ibarat bangunan gedung ia merupakan pondasi, bila 

pondasinya rapuh maka kondisi gedung itupun akan mudah roboh, ia akan 

mudah terkena goncangan angin dari kanan dan kiri. Ayat yang berkaitan 

dengan akidah atau keimanan telah termaktub dalam surat An-Nisa ayat 136 

yang berbunyi: 

                                                           
     

13
 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 

hlm. 33-34.  

     
14

 Abudin Natta, Alqur’an dan Hadits, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 29.  

     
15

 E. Hassan Saleh, Study Islam Diperguruan Tinggi Pembinaan IMTAQ dan Pengembangan 

Wawasan, (Jakarta: Penerbit ISTN,2000), cet. 2, hlm. 55.  
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-

Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, 

dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-

jauhnya.
16

  

Akidah dalam Islam adalah bersifat „Itiqad bathiniyah yang 

mencangkupmasalah-masalah yang erat hubungannya dengan iman.
17

 

1) Iman kepada Allah  

       Kata “iman” berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. 

Sedangkan percaya berarti pengakuan terhadap adanya sesuatu yang 

bersifat ghaib, atau sesuatu itu benar.
18

  

       Iman kepada Alah berarti menyakini bahwa Allah adalah satu-

satunya tempat mengabdi, menghambakan diri, serta mengadu (tauhid 

al-ibadah), dan Allah sebagai satu-satunya pembuat peraturan yang 

sempurna (tauhid al-tasyri).  

2) Iman kepada Malaikat-Nya 

       Iman kepada malaikat adalah mayakini malaikat adalah makhluk 

Allah yang diciptakan dari nur (cahaya) dan bahwa malaikat adalah 

makhluk yang paling taat dan tidak sekalipun berbuat maksiat. 

                                                           
     

16
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit 

Cv. Jaya Sakti, 1989), hlm. 100. 

     
17

 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), hlm. 60.  

     
18

 Abdullah bin Abdul Aziz Al-jibrin, Cara Mudah Memahami Aqidah Sesuai Al-Quran As-

sunnah dan Pemahaman Salafush Shalih, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2007) cet. 1, hlm. 8. 
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3) Iman kepada Kitab-Kitab-Nya  

       Pengertian kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa kitab 

Allah itu benar datang dari Allah SWT kepada para nabi atau rasul 

yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat 

manusia.  

4) Iman kepada Rasul-Rasul-Nya  

       Yang dimaksud iman kepada Rasul adalah percaya dengan 

sepenuh hati bahwa Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh 

Allah SWT untuk menerima wahyu dari-Nya untuk disampaikan 

kepada seluruh umat manusia agar menjadi pedoman hidup demi 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

5) Iman kepada Hari Akhirat 

       Yang dimaksud dengan hari akhir adalah meyakini dengan 

sepenuh hati bahwa Allah telah menetapkan hari akhir sebagai tanda 

akhir dari kehidupan di dunia dan awal dari kehidupan di akhirat. 

Karena itu, manusia janganlah lengah, lupa diri ataupun terpesona 

dengan kehidupan di dunia yang sifatnya hanya sementara. 

6) Iman kepada Qadha dan Qadhar 

       Iman kepada Qadha dan Qadhar artinya percaya dan yakin dengan 

sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu bagi 

semua makhluk hidup. 

b. Syari‟ah 
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        Syariah dalam Islam berhubungan erat dengan amal lahir (nyata) 

dalam rangka mentaati semua peraturan atau hukum Allah guna mengatur 

hubungan antara manusia dengan Tuhan dan mengatur pergaulan hidup 

antar sesama manusia.
19

 Ketetapan Ilahi yang mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhan disebut ibadah dan ketetapan Ilahi yang mengatur hubungan 

manusia dengan sesama disebut muamalah.  

       Keyakinan merupakan dasar dari pada syariah. Dan syariah adalah 

hasil dari kepercayaan, sebab, perundang-undangan tanpa keimanan 

bagaikan bangunan yang tidak bertumpuan dan keimanan dengan  tidak 

disertai syariah untuk melaksanakannya, hanyalah akan merupakan teori, 

ajakan, yang tiada berdaya dan berhasil. Oleh karena itu, dalam Islam kita 

temukan suatu hubungan yang erat antara iman dan syariah yang mengatur 

segala tingkah laku, dan barang siapa menolak hal itu, maka mereka tidak 

dapat dianggap orang muslim.  

       Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 17-18 yang 

berbunyi: 

 

 

                                                           
     

19
 Asmuni Syukri, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-ikhlas,1983), hlm. 61.  
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       Artinya:“Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan 

yang nyata tentang urusan (agama); maka mereka tidak berselisih  

melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan. Karena 

kedengkian memutuskan anatara mereka pada hari kiamat terhadap apa 

yang mereka selalu berselisih padanya. Kemudian kami jadikan kamu 

berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka 

ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang 

tidak mengetahui.
20

 

 

1) Ibadah  

       Ibadah (dalam arti sempit) seperti, thaharah, shalat, zakat, puasa, 

haji bila mampu. Ibadah secara umum memiliki arti mengikut segala 

hal yang di cintai Allah dan di ridhoi-Nya, baik perkataan maupun 

perbuatan lahir dan batin.
21

 

       Dalam Islam, ibadahlah yang memberikan latihan rohani yang 

diperlukan manusia. Semua ibadah yang ada di dalam Islam seperti 

shalat, puasa, zakat, dan haji, bertujuan untuk membuat ruh manusia 

agar senantiasa tidak lupa kepada Allah SWT, bahkan senantiasa 

dekat dengan-Nya.Karena tujuan diciptakan manusia adalah untuk 

beribadah kepada-Nya.  

                        Allah berfirman dalam surat adz-dzariyaat ayat 59: 

 
Artinya: “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.
22

 

 

2) Muamalah 

                                                           
     

20
 Departemen Agama Replubik Indonesia, op.cit., hlm. 500. 

     
21

 Abdullah bin Abdul Aziz Al-jibrin, Cara Mudah Memahami Aqidah Sesuai Al-Quran As-

sunnah dan Pemahaman Salafush Shalih, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2007) cet. 1, hlm. 41. 

     
22

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, hlm. 523. 
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       Kata muamalah berasal dari fiil madhi amala yang berarti bergaul 

dengannya, berurusan (dagang). Sedangkan muamalah adalah 

ketetapan Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, 

dan dengan lingkungannya (alam sekitar)nya. Muamalah berarti 

aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur hubungan manusia 

dengan sesama dan lingkungan  sekitarnya.Kaitannya dengan 

hubungan antar sesama manusia, maka dalam muamalah ini mengatur 

hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, sosial, 

hukum, dan kebudayaan.
23

 

c. Akhlak 

       Akhlak secara etimologis berarti tingkah laku atau perbuatan. Dan 

secara terminologis akhlak adalah tingkah laku manusia dalam 

hubungannya dengan alam sekitarnya. Ada pula yang mengartikan secara 

bahasa akhlak (etimologi): perkataan, jamak dalam bahasa arab dari kata 

khluk. Khulk dalam kamus Al-Munjid berarti budi pekerti, perangai 

tingkah laku atau tabiat. Di dalam Da‟ iratul Ma‟ arif dikatakan akhlak 

adalah sifat-sifat manusia yang terdidik.
24

 

       Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat 

yang  dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu 

ada padanya. Sifat itu dapat lahir dalam perbuatan baik, disebut akhlak 

                                                           
     

23
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) edisi 1-3, hlm. 2.  

     
24

 Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), cet. 1, 

hlm. 1.  
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yang mulia, atau perbuatan buruk, disebut akhlak tercela, sesuai 

pembinaanya. Sebagaimana firman Allah pada Q.S. Al- Ahzah: 21: 

 
 Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.  

 

Akhlak terbagi dalam tiga kategori: 

1) Menurut Drs. Mahyuddin, dalam bukunya Kuliah Akhlak Tasawuf, 

Akhlak kepada Allah itu meliputi antara lain: 

a) Bertaubat, yaitu suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang 

pernah dilakukannya dan berusaha menjauhinya, serta melakukan 

perbuatan baik. 

b)  Bersabar, yaitu suatu sikap yang betah atau dapat menahan diri 

pada kesulitan yang dihadapinya, tetapi tidak berarti sabar itu 

menyerah tanpa upaya untuk melepaskan diri dari kesulitan yang 

dihadapi. 

c) Bersyukur, yaitu suatu sikap yang selalu ingin memanfaatkan  

dengan sebaik-baiknya, nikmat yang telah diberikan oleh Allah. 

2) Bertawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah 

berbuat semaksimal mungkin, untuk mendapatkan sesuatu yang 

diinginkannya. 

3)  Ikhlas, yaitu sikap menjauhkan diri dari riya, ketika mengerjakan 

amal baik. Raja, yaitu sikap jiwa yang sedang menunggu sesuatu yang 
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disenangi dari Allah. Setelah melakukan hal-hal yang menyebabkan 

terjadinya sesuatu yang diharapkan. 

4) Bersikap takut, yaitu suatu sikap jiwa yang sedang menunggu sesuatu 

yang tidak disenangi dari Allah.
25

 

a) Sedangkan akhlak kepada sesama manusia berkaitan dengan 

perlakuan seseorang terhadap sesama manusia. Tidak melakukan 

hal-hal negatif, seperti membunuh, menyakiti badan atau 

mengambil harta yang bukan miliknya tanpa alasan yang benar, 

kemudian jika bertemu mengucapkan salam, dan ucapan yang 

baik, tidak berprasangka buruk, saling memaafkan, mendo‟ akan, 

saling membantu dan lain-lain.
26

 

b) Akhlak kepada lingkungan meliputi akhlak terhadap hewan, 

tumbuh-tumbuhan atau benda-benda tidak bernyawa lainnya. Hal 

ini dapat dicontohkan misalnya, seseorang tidak dibenarkan 

mengambil buah sebelum matang, memetik bunga sebelum 

mekar, menebang pohon yang menimbulkan kemudharatan dan 

lain sebagainya. Akhlak yang dikehendaki oleh Islam adalah 

menjaga kelestarian dan keselarasan dengan alam.
27

 

2. Pengertian Dakwah 

Secara estimologis, dakwah berasal dari bahsa Arab, yaitu da’a, yad’u, 

da’watan yang diartikan sebagai mengajak atau menyeru, memanggil, seruan, 

                                                           
     

25
 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 9-10. 

     
26

 Ibid., hlm. 151. 

 
     

27
 Ibid., hlm. 159. 



32 
 

 
 

permohonan, dan permintaan. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan 

istilah-istilah tabligh, amar ma‟ruf dan nahi munkar, mau‟idzoh hasanah, 

tabsyir, indzhar, tarbiyah, ta‟ lim, dan khotbah. Pada tataran praktik dakwah 

harus mengandung dan melibatkan tiga unsur, yaitu: penyampaian pesan, 

informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Namun dakwah 

mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah-istilah tersebut, karena 

istilah dakwah mengandung makna sebagai aktivitas menyampaikan ajaran 

Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta 

memberikan kabar gembira dan peringatan bagi manusia.
28

  

Sedangkan secara terminologi, istilah dakwah sangat beragam 

definisinya. Banyak tokoh yang telah mendefinisikan kata tersebut: 

a. Menurut M. Quraisy Shihab dakwah diartikan sebagai seruan atau  

ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi yang lebih baik 

dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. 

b. Suparta dan Hefni menyatakan dakwah adalah Kegiatan yang bertujuan 

untuk memancing dan mengharapkan potensi fitri manusia agar 

eksistensi mereka punya makna di hadapan Tuhan dan sejarah. 

c. Menurut Toto Tasmara Dakwah merupakan suatu proses penyampaian 

(tabligh) atas pesan-pesan tertentu, berupa ajakan atau seruan dengan 

tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. 
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d. Menurut Abdurrosyda Sholeh Dakwah berarti proses aktivitas, yaitu 

proses untuk mengubah suatu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik 

dan dilakukan secara sadar, sengaja dan berencana. 

e. Menurut Didin Hafidhuddin Dakwah merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk 

mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah secara 

bertahap menuju perikehidupan yang Islami.
29

 

Dari semua pengertian para ahli di atas pada dasarnya mereka mempunyai 

tujuan-tujuan yang sama meskipun terdapat perbedaan dalam redaksionalnya 

dan dapat ditarik kesimpulan dakwah yaitu menyampaikan dan memanggil 

serta mengajak manusia ke jalan Allah SWT untuk melaksanakan perintah-

Nya dan menjauhi larangannya-Nya dalam mencapai kehidupan di dunia dan 

di akhirat (amar ma‟ruf nahi munkar). 

Dari definisi-definisi tersebut, meskipun terdapat perbedaan dalam 

perumusan, tetapi apabila diperbandingkan satu sama lain, dapatlah diambil 

kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dakwah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau 

mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. 

b. Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajaran agama Islam dari 

seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sadar dan sengaja.  
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c. Dakwah adalah suatu aktivitas yang pelaksanaanya bisa dilakukan 

dengan berbagai cara atau metode. 

d. Dakwah adalah kegiatan yang direncanakan dengan tujuan mencari 

kebahagiaan hidup dengan dasar keridhaan Allah. 

e. Dakwah adalah usaha peningkatan pemahaman keagamaan untuk 

mengubah pandangan hidup, sikap batin dan perilaku umat yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam menjadi sesuai dengan tuntutan syariat untuk 

memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
30

 

D. Unsur-unsur Dakwah 

1. Da‟i adalah orang yang menyampaikan dakwah, artinya yang dengan sengaja 

dengan menyampaikan mengajak orang lain individual maupun bersifat 

kelompok ke jalan Allah, yakni sesuai Al-Qur‟ an dan hadist. 

2. Mad‟u atau objek dakwah adalah isim maf‟ul dari kata da‟a berarti orang 

yang diajak, atau yang dikenakan perbuatan dakwah. Mad‟u adalah objek 

sekaligus subjek dakwah.  

3. Materi dakwah atau disebut juga dengan isi pesan dakwah yaitu segala 

sesuatu yang dsampaikan oleh da‟i kepada mad‟u yang sesuai dengan 

AlQur‟ an dan hadist. 

E. Tujuan Dakwah 

Tujuan dakwah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

penyampaian dakwah. Tujuan dakwah dirumuskan kepada suatu tindakan dalam 

pelaksanaan dakwah. Hakekat dari tujuan dakwah adalah mempertemukan 
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kembali fitrah manusia dengan agama agar menyadarkan manusia supaya 

mengakui kebenaran Islam dan mau mengamalkan ajaran Islam.
31

 

Tujuan utama dakwah menurut Abdul Rosyad Saleh adalah nilai atau hasil 

akhir yang ingin dicapai atau diperoleh oleh keseluruhan tindakan dakwah. Untuk 

mencapai tujuan inilah maka rencana dan tindakan dakwah harus ditunjukkan dan 

diarahkan.
32

 

Tujuan dakwah ada dua macam yaitu tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah agar manusia mematuhi ajaran Allah 

dan Rasul-Nya dalam kehidupan keseharian. Sedangkan jangka panjang adalah 

untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia, dan tercapainya individu yang 

baik (khoiru al-fardiyah), keluarga yang sakinah/harmonis (khairu al-Usrah), 

komunitas yang tangguh (khairu al-jama’ah), masyarakat madani/civil society 

(khairu al-Ummah) dan pada akhirnya akan membentuk bangsa yang sejahtera 

dan maju (khairu al-baldah) atau dalam istilah yang disebut dalam Al-Quran  

yaitu: Baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. 

Jadi tujuan dakwah adalah mempertemukan kembali fitrah manusia dengan 

agama atau menyadarkan manusia supaya mengikuti kebenaran Islam dan mau 

mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi orang baik.  

F. Akhlak dan Urgensinya 

1. Pengertian Akhlak 
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Manusia merupakan obyek yang menarik dalam hal menyangkut 

pencampaian kesempurnaan diri, kepuasan batin dan kebahagiaan dalam 

hidup. Abu al-ala al-ma’ari dan Thaha Husain adalah dua sastrawan dan 

pemikir yang tunanetra, tetapi kekurangannya tersebut tidak menyebabkan 

keduannya tidak sempurna dalam kemanusiaan. Dengan demikian dapat 

dimengerti bahwa kesempurnaan manusia sebenarnya ialah yang terletak pada 

kepribadiannya, bukan pada fisiknya.
33

 Ungkapan Muthahhari (seorang took 

filsafat) menarik untuk dikutip: “ Betapa mudahnya menjadi sarjana dan 

betapa sukarnya menjadi manusia, sebab menjadi manusia memerlukan 

kualitas-kualitas kepribadian yang tidak sedikit, karena kualitas-kualitas itulah 

yang akan memancarkan nilai manusia. Ketinggian nilai itu akan menjadi 

seseorang sebagai manusia yang sempurna.” 

Manusia memiliki potensi kesempurnaan untuk bisa meraih keridhallan 

Allah SWT, tetapi ketika seseorang terjatuh dan mencoba menduakan Allah 

SWT, maka kesempurnaan itu ialah kembali kepada Allah SWT dengan iman 

dan akhlaqul karimah, berikut bunyi hadisnya: “orang mukmin yang sempurna 

keimananya adalah orang yang paling baik akhlaqnya.” (Hadist Riwayat 

Tirmidzi). 

Dari segi kebiasaan, kata akhlak berasal dari bahasa arab dalam bentuk 

jamak dari kata khuluq yang berarti (as-sajiyyah) perangai, (ath-thabi’ah) 

watak, (al-‘adah) kebiasaan, dan (ad-din) keteraturan. Jadi secara kebahasaan, 

istilah akhlak mengacu kepada sifat-sifat manusia secara universal, perangai, 
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watak, kebiasaan, keteraturan, baik sifat terpuji ataupun sifat tercela. Menurut 

Ibnu Mazhur, akhlak pada hakikatnya adalah dimensi esoteris manusia yang 

berkenaan dengan jiwa, sifat dan karakteristiknya secara khusus yang baik 

(hasanah) maupun yang buruk (qabihah), pahala dan hukuman lebih banyak 

tergantung pada dimensi esoteris manusia dibandingkan dengan 

ketergantungan kepada bentuk lahiriahnya.
34

 

Dari segi istilah, pengertian akhlak merujuk pada berbagai para ahli di 

bidang akhlak. Ibnu Maskawaih yang dikenal sebagai pakar bidang akhlak 

terkemuka dan terdahulu yang secara singkat mendefinisikan bahwa akhlak 

adalah sifat yang tertanam pada jiwa seseorang yang mendorongya untuk 

melakukan suatu perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan 

terlebih dahulu.
35

 

Sementara Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan Hujjatul Islam 

(Pembela Islam), karena kepiawainnya dalam membela Islam dari berbagai 

paham yang dianggap menyesatkan, mengatakan akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan 

gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
36

 

Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, dalam mu’jam al-wasith, Ibrahim 

Anis mendefinisikan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, 

yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya di dalam kitab 
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Dairatul Ma‟arif yang secara singkat mengartikan, bahwa akhlak adalah sifat-

sifat manusia yang tedidik.
37

 

Keseluruhan pengertian akhlak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

akhlak merupakan perbuatan yang telah tertanam di dalam jiwa seseorang 

sehingga menjadi kebiasaan didalam keppribadiannya serta dilakukan dengan 

mudah tanpa harus mempertimbangkan atau memikirkannya terlebih dahulu, 

karena akhlak itu sendiri pun timbul dari dalam diri secara murni atas 

kemauan sendiri, tanpa paksaan dan tekanan dari luar orang yang 

mengerjakannya. Dan perbuatan itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh 

karna akhlak itu adalah perbuatan yang nyata dalam kehidupan social 

seseorang yang mengerjakannya. 

Allah menyatakan mengenai kedudukan akhlak yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Allah mengutus nabi Muhammad Saw sebagai suri 

tauladan bagi umat-Nya dan menentukan manusia agama Islam sebagai agama 

untuk manusia, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk 

menghiasi agama Islam dengan akhlak mulia. Sebagaimana yang dijelaskan 

dalam Al-quran pada Q. S An-Nahl: 97): 

 

 
Artinya: “ barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” 
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Akhlak mulia merupakan suatu bentuk amal-amal sholeh manusia. Akhlak 

pada diri manusia akan terwujud ketika Iman yang dimiliki orang itu benar 

dan Islam dilaksanakan dengan sempurna sesuai dalam ajaran agama Islam. 

Dari Iman akan terealisasi nyata dalam pelaksanaan syariat Islam yang 

dilakukan secara terus menerus dalam keadaan khusyu sehingga akan 

mewujudkan suatu perbuatan akhlak yang mulia.
38

 

Dengan demikian, pengertian akhlak mengacu kepada sifat manusia secara 

umum tanpa mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan juga 

tanpa mengenal sifat yang baik maupun sifat yang buruk. Itulah sebabnya, 

akhlak terbagi menjadi dua yakni, akhlak yang baik (al-akhlaq al-hasanah) 

atau akhlak terpuji (al-akhlaq al-mahmudah) dan akhlak yang buruk (al-

akhlaq al-qabihah) atau akhlak tercela (al-akhlaq al-madzmumah). Menurut 

Al-Ghazali, sifat terpuji manusia adalah sifat yang akan menyelamatkan (al-

munjiyat), sedangkan sifat manusia yang tercela adalah sifat yang akan 

menghancurkan (al-muhlikat).
39

 

Pada dasarnya manusia memiliki kedua potensi baik dan buruk, 

sebagaimana yang termaktub dalam Al-quran  

 
Artinya: “maka kami telah memberikan petunjuk (kepada) nya (manusia) 

dua jalan mendaki (baik dan buruk)” (Q. S. Al-Balad: 10). 

 

Di dalam tafsir al-mharagi, Allah menanamkan kedua jalan (baik dan 

buruk) ini dengan sebutan al-Najdain, sebab tampak jelas sekali bagaimana 
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dua jalur jalan yang tinggi ini dapat dilihat oleh setiap manusia. Kedua jalan 

itu memiliki liku-liku sendiri yang sangat berat ditempuh, dan tidak akan 

mampu berlaku sabar dalam menempuhnya, kecuali yang berusaha sekuat 

tenaga dan bersungguh-sungguh untuk memilih kedua jalan mana yang akan 

membawanya kedalam kesuksesan didunia dan diakhirat.
40

 

2. Urgensi Akhlak dalam Kehidupan 

Aspek – aspek ajaran islam, baik aqidah, ibadah mu‟amalah bagi setiap 

muslim ketiganya merupakan aspek – aspek yang bersifat taklifi (kewajiban) 

yang harus dilaksanakan. Sejarah membuktikan bahwa semua aspek ajaran 

tersebut tidak dapat terlaksana tanpa adanya akhlak yang baik.Dari sini dapat 

dipahami bahwa akhlak merupakan pilar yang sangat penting dalam 

Islam.Akhlak yang mulia adalah pertanda kematangan iman serta merupakan 

kunci kesuksesan hidup di dunia dan akhirat.  

Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir diutus oleh Allah untuk 

mengemban misi penyempurnaan akhlak manusia yang telah runtuh sejak 

zaman para nabi yang terdahulu. Beliau bersabda :“Aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak manusia.” (HR. Ahmad dan Baihaqi). Apakah 

Rasulullah diutus hanya untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak? 

Tentu tidak hanya itu saja, tetapi pada dasarnya syariat yang dibawa para 

Rasul bermuara pada pembentukkan akhlak mulia. 

Berbagai ritual diperintahkan Allah melalui para Nabi dan Rasul, ternyata 

banyak bermuara pada pembentukkan akhlak, seperti dalam perintah Shalat 
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sebagai berikut : “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al 

kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat.Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar dan Sesungguhnya mengingat Allah 

(shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Ankabut:45).  

Ayat tersebut secara jelas menyatakan, bahwa muara dari ibadah Shalat 

adalah terbentuknya pribadi yang terbebas dari sikap keji dan munkar, pada 

hakikatnya adalah terbentuknya manusia berakhlak mulia, bahkan jika kita 

telusuri proses Shalat selalu dimulai dengan berbagai persyaratan tertentu, 

seperti bersih badan, pakaian dan tempat, dengan cara mandi dan wudhu, 

Shalat dipersiapkan untuk membentuk sikap manusia selalu bersih, patuh, tata 

peraturan, dan melatih seseorang untuk tepat waktu. 

Selanjutnya, akhlak juga dapat menentukan beriman atau tidaknya 

seseorang,“demi Allah ia tidak beriman, demi Allah ia tidak beriman, demi 

Allah ia tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai 

Rasulullah? Rasulullah menjawab: orang yang tidak menyimpan rahasia 

kejelekan tetangganya (H. R. Muslim).  

Hadits tersebut secara nyata mengandung arti bahwa orang yang berakhlak 

buruk kepada tetangganya oleh Rasulullah dianggap tidak beriman, selama ini 

mungkin kita menganggap perbuatan jahat kita kepada orang lain atau 

tetangga sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak akan berpengaruh 

pada eksistensi keimanan, padahal kalau kita mengetahui, ternyata berakhlak 

jelek sangat besar pengaruhnya terhadap keimanan. Bahkan manusia paling 
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jelek di sisi Allah pada hari kiamat adalah manusia berakhlak jelek. ” 

sesungguhnya manusia paling jelek disisi Allah pada hari kiamat adalah 

seseorang yang ditinggalkan orang lain, karena menghindari kejelekannya.” 

(H.R. Bukhari). Sebaliknya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah 

yang paling baik akhlaknya, “sesungguhnya orang yang paling aku cintai dia 

yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling 

baik akhlaknya.” (H.R. At- Tirmidzi). 

Ternyata orang mukmin yang sempurna imannya bukan karena banyak 

ibadahnya, tetapi yang baik akhlaknya, “orang mukmin yang paling sempurna 

imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya.” (H.R. Abu Daud). 

Demikian juga orang bertakwa dan berakhlak mulia dijamin masuk syurga,” 

penyebab utama masuknya manusia ke syurga, karena bertakwa kepada Allah 

dan kemuliaan akhlaknya.” (H. R. Tirmidzi).
41

  

Manusia mempunyai kecendrungan untuk berbuat baik dan buruk. 

Biasanya orang bertakwa akan berbuat dan bersikap baik dan mengutamakan 

akhlak mulia, perbuatan baik merupakan wujud kemuliaan akhlaknya, 

sedangkan perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. 

Pencerminan diri seseorang juga sering digambarkan melalui tingkah laku atau 

akhlak yang ditunjukkan. Bahkan akhlak merupakan perhiasan diri bagi 

seseorang karena orang yang berakhlak jika dibandingkan dengan orang yang 

tidak berakhlak tentu sangat jauh perbedaannya. 

3. Pesan Akhlak 
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Hakikat pesan adalah sifatnya yang abstrak. Anda tidak tahu apa yang 

dibenak seseorang sehingga ia bisa mewujudkan pesan yang abstrak itu 

menjadi konkret, manusia dengan akal budi menciptakan dengan sejumlah 

lambing komunikasi. Pesan disampaikan manusia kepada manusia lain guna 

memenuhi dorongan motif komunikasi. Dapat didefinisikan pesan sebagai 

hasil penggunaan akal budi manusia untuk mewujudkan motif komunikasi.
42

 

Pesan bisa disampaikan melalui berbagai macam cara berkomunikasi, bisa 

secara langsung tatap muka (face to face), bisa melalui media komunikasi, 

telepon atau handphone, fax, e-mail melalui komputer, bahkan juga melalui 

media sosialyang mempermudah berkomunikasi tanpa jarak, ruang, dan 

waktu. Pesan pada dasarnya bersifat abstrak. Untuk membuatnya konkret agar 

dapat dikirim dan diterima oleh komunikan, manusia dengan akal budinnya 

menciptakan sejumlah lambing komunikasi berupa suara, mimic, gerak-gerik, 

bahasa lisan, dan bahasa tulisan.
43

 

Pesan merupakan seperangkat lambing bermakna yang disampaikan oleh 

komunikator. Lambang utama dalam menyampaikan pesan adalah bahasa. 

Pesan dapat berupa gagasan, pendapat dan sebagainya yang sudah dituangkan 

dalam suatu bentuk dan melalui lambing komunikasi diteruskan kepada orang 

lain atau komunikan. 

Berdasarkan bentuknya pesan merupakan sebuah gagasan-gagasan yang 

telah diterjemahkan ke dalam simbol-simbol yang dipergunakan untuk 
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menyatukan suatu maksud tertentu. Pesan adalah serangkaian isyarat yang 

diciptakan oleh seseorang untuk saluran tertentu dengan harapan bahwa 

serangkaian isyarat atau symbol itu akan mengutarakan atau menimbulkan 

suatu makna tertentu dalam diri orang lain yang hendak diajak komunikasi. 

Akhlak merupakan sebuah ruang lingkup budi pekerti, dimana dapat 

melengkapi keimanan dan keIslaman seseorang. Jelas kedudukan akhlak 

sangatlah penting bagi manusia. Karena dengan memiliki akhlak yang baik, 

tidak akan terjadi yang dinamakan kemorosotan moral. Meskipun umumnya 

akhlak dapat dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak 

mazmumah. Menyampaikan pesan akhlak tersebut juga diperlukan komunikasi 

yang baik, begitu juga dengan media komunikasinya. 

Komunikasi dalam kehidupan manusia sangatlah penting kedudukannya. 

Dari segala jenis bidang membutuhkan komunikasi, agar apa yang dimaksud 

dan dituju dapat tercapai dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


