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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Dakwah merupakan usaha untuk mengubah masyarakat sebagai 

subjek dakwah ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, baik lahiriah maupun 

batiniah, selain itu dakwah juga bisa diartikan mengubah suatu situasi yang 

lebih baik sesuai ajaran Islam. Sedangkan secara bahasa, dakwah berarti 

ajakan, undangan atau panggilan.1 

Dakwah sebagai aktivitas dan fenomena agama telah tumbuh sebagai 

buah bidang kajian yang dipelajari dan dikembangkan di perguruan tinggi, 

sebagai bagian dari studi Islam. Meskipun demikian dakwah sebagai kegiatan 

dan fenomena sosial dapat juga ditelaah dan dikaji melalui studi komunikasi 

yang sudah berkembang secara internasional. 

Dakwah dan komunikasi memiliki kaitan yang erat yang tidak dapat 

dipisahkan. Dakwah dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi manusia, 

dan sebaliknya dakwah dapat menjadi sumber etika dan moral bagi 

kominikasi, baik sebagai ilmu pengetahuan, maupun sebagai aktivitas sosial. 

Dakwah memiliki karakteristik yang membedakan dengan berbagai bentuk 

                                                             
1 Iswandi Syahputra, Komunikasi Profeik (Bandung: Simbiosa Rekatam Media, 2007), 202. 
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komunikasi yang ada dalam masyarakat.2 Di dalam Al-Qur’an sendiri pun 

sudah dijelaskan cara-cara untuk berdakwah, ini dapat dilihat dalam Al 

Qur’an surat an-Nahl ayat 125: 

    

 

  

    

     

    

    

     

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk.”3 

Dakwah bukan saja merupakan fenomena keagamaan (theologi) tetapi 

juga merupakan sebuah fenomena sosial, yang berlangsung melalui proses 

sosial dan memiliki implikasi sosial. Artinya, dalam dakwah ada pihak (dai, 

mubalig atau ustadz) yang mengajak pihak lain (jamaah atau 

siswa/mahasiswa) untuk berbuat baik, melakukan kebajikan dan mencegah 

kemungkaran atau memahami dan menguasai ilmu dan teknologi.4  

Perkembangan zaman yang telah membawa kehidupan yang sampai 

saat ini, telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam 

menyebarkan agama Islam. Kegiatan dakwah saat ini tidak hanya dilakukan 

melalui lisan saja seperti ceramah dari mulut kemulut, tetapi dakwah juga 

                                                             
2 Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 35. 
3 QS. An-Nahl (16): 125. 
4 Ibid., 38. 
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dapatdilakukan melalui media tulisan atau dakwah bilqalam yaitu sarana dan 

metode dalam penyampaian pesan-pesan dakwah kepada mad’u melalui 

media. Salah satu media untuk berdakwah adalah dengan membuat majelis-

majelis Ta’lim. Majelis yang sedang berkembang saat ini adalah Majelis 

Rotib Wa Sholawat. Rotib yang dibaca pada Majelis ini adalah Rotib Al-

haddad. Rotib Al-Haddad diambil dari nama penyusunnya, yaitu Imam 

Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang pejuang Islam (mujaddid) yang 

terkenal. Dari doa-doa dan dzikir-dzikir karangan beliau, Ratib Al-Haddad 

lah yang paling terkenal dan masyhur. Ratib yang bergelar Al-Rotib Al-

Syahir (Rotib Yang Termasyhur) disusun berdasarkan inspirasi, pada malam 

Lailatul Qadar 27 Ramadhan 1071 Hijriyah (bersamaan 26 Mei 1661).5 Rotib 

Al-Haddad ini dibaca bersama-sama pada majelis dan disambung dengan 

bacaan Sholawat setelahnya dan dipandu oleh amir/pemimpin dzikir.  

Sebagai seorang muslim tentunya harus percaya kepada Allah SWT 

dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa RisalahNya. Mengikuti segala 

perintahNya dan menjauhi segala laranganNya serta mengamalkan sunnah-

sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk membaca sholawat. Allah dalam 

Al-Qur’an memerintahkan kita sabagai mahkluknya untuk senantiasa 

bersholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuai dangan 

firmanya dalam Al-Qur’an: 

ِِّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا  َ َوَمالئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي إِنَّ َّللاَّ

 َعلَْيِه َوَسِلُِّموا تَْسِليًما
                                                             
5 http://www.alhawi.net/ratib-al-haddad, diakses pada tanggal 9 Mei 2016. 

http://www.alhawi.net/ratib-al-haddad
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   ”Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat 

untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu 

untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”.6 

Majelis Ta’lim Rotib Wa Sholawat merupakan salah satu majelis yang 

mengamalkan Dzikir Rotib Al-Haddad dan Sholawat yang dibaca secara 

bersama-sama yang dipimpin oleh Amir/ ketua dzikir. Dzikir merupan hal 

yang cukup penting bagi Manusia untuk mengingat Tuhannya. Sesuai dengan 

Hadits Nabi Muhammad Saw.  

“Apabila kamu melewati taman-taman surga makan dan minumlah 

sampai kenyang. Para sahabat lalu bertanya, "Apa yang dimaksud 

taman-taman surga itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kelompok 

zikir (Kelompok orang yang berzikir atau majelis taklim)." (HR. 

Tirmidzi dan Ahmad). 

Dakwah Majelis Rotib Wa Sholawat sangat perlu dikupas lebih jauh. 

Maka dari itu penulis ingin lebih jauh meneliti tentang seni dan gaya 

penyampaian pesan dakwah majelis rotib wa sholawat dengan judul sebagai 

berikut: “Analisis Seni dan Gaya Penyampaian Pesan Dakwah Dalam 

Naskah Amalan Majelis Rotib Wa Sholawat”. 

B. Fokus Penelitian 

Sesuai uraian diatas maka fokus penelitian ini adalah bagaimana Seni 

dan Gaya Penyampaian Pesan Dakwah Dalam Naskah Amalan Majelis Rotib 

Wa Sholawat. 

                                                             
6 QS. Al Ahzab (33): 56. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Seni dan Gaya 

Penyampaian Pesan Dakwah Dalam Naskah Amalan Majelis Rotib Wa 

Sholawat. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian di atas diharapkan dapat memberikan 

manfaat antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengetahuan 

kepada mahasiswa Porgram Studi Komunikasi Penyiaran Islam, tentang 

pentingnya Majelis Ta’lim dalam pembinaan generasi pejuang Islam 

melalui strategi dakwah yang yang terorganisir dan terstruktur, dan itu 

adalah salah satu strategi dakwah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi seluruh Majelis Ta’lim diharapkan ini menjadi bahan masukan 

serta informasi agar lebih memperhatikan lagi tentang penyusunan 

strategi dakwah yang dipakai dalam menghadapi berbagai macam 

tantangan dakwah Islam. 

b. Dengan penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dan 

digunakan sebagai bahan informasi dalam meningkatkan mutu 

dakwah Islam. 

 

 


