


ABSTRAK 

  

 Dakwah merupakan kegiatan komunikasi yang dapat dilakukan melalui bermacam-
macam media, tidak hanya tergantung pada media lisan melainkan juga melalui media tulis, 
visual atau gabungan dari keduanya antara visual dengan lisan. Seni merupakan media yang 
mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan dakwah Islam, karena media tersebut 
memiliki daya tarik yang dapat mengesankan hati setiap pendengar dan penonton. Sejarah 
telah membuktikan bahwa sahabat Umar bin Khatab masuk Islam lantaran mendengan alunan 
bacaan ayat al-Qur’an, juga shahabat-shahabat lain yang masuk Islam karena mendengar 
bacaan al-Qur’an. Di Indonesia penyebaran agama Islam dapat meluas dan diterima 
masyarakat karena para Wali Songo yang menggunakan bentuk seni budaya setempat sebagai 
salah satu media dakwah pada kala itu, yaitu menggunakan wayang kulit dan gamelan. Di 
Yogyakarta banyak sekali jenis kesenian rakyat yang dijadikan media dakwah diantaranya 
jathilan. Diantara individu yang melakukan dakwah dengan cara itu adalah Kyai Masrur 
Ahmad MZ beliau pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah al-Qodir Cangkringan Kabupaten 
Sleman. Disamping seorang Kyai beliau juga sebagai penasehat kelompok kesenian Jathilan 
se wilayah Cangkringan, yang selalu beramar ma’ruf nahi munkar.  

 Dalam penelitian ini menggunakan metode kasus atau jenis penelitian kasus yaitu 
mengambil sampel salah satu dari kelompok kesenian Jathilan yang ada di Cangkringan  
untuk diteliti. Subyek penelitiannya adalah Kyai Masrur Ahmad MZ Pengasuh Pondok 
Pesantren Salafiyah al-Qodir,  beberapa anggota kelompok kesenian Jathilan dan pemerintah 
setempat. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah latar belakang keluarga Kyai 
Masrur, pendidikan, social ekonomi dan status social dalam masyarakat, dan pendekatan 
dakwah terhadap anggota kesenian Jathilan di daerah Cangkringan dengan bil lisan, bi hal, bi 
risalah dan bil qolbu.  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode interview, observasi, dan dokumentasi.  Sedang analisa data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan obyek penelitian apa adanya dari 
ungkapan-ungkapan, uraian atau tulisan secara kualitatif. Kemudian tahap pemeriksaan 
keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk pembanding 
terhadap data itu. 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dakwah menggunakan pendekatan bi 
risalah adalah dakwah yang sangat strategis untuk menyebarkan ajaran Islam.Tapi 
pendekatan ini kurang banyak dimanfaatkan secara maksimal oleh Kyai Masrur Ahmad 
kepada kelompok kesenian Jathilan, tapi dakwah bil qolbu sangat diarahkan oleh beliau 
melalui shalat malam dan dzikir kepada Allah swt.  Dari pendekatan-pendekatan yang 
dilakukan, metode yang paling efektif dalam penyampaian pesan dakwah kepada kelompok 
kesenian Jathilan menggunakan dakwah bil lisan dan bil hal karena kondisi sasaran 
dakwahnya tergolong homogen.  
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