
KOMUNIKASI DAKWAH GURU KAMPONG 

(Studi Komunikasi Dakwah Guru Zuhri dan Guru Hamzah Dalam 

Mempertahankan Nilai-nilai Islam Tradisional Pada Masyarakat Bangka) 

 

 

 

 

Oleh: 

Anja Kusuma Atmaja 

NIM: 19202010017 
 

 

 

TESIS 

 

 

Diajukan kepada. Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  

Gelar Magister Sosial 

 

 

YOGYAKARTA 

2021



ii 
 

 
 



iii 
 

 

  



iv 
 

 

 

 



v 
 

 

NOTA DINAS PEMBIMBING 

      Kepada Yth., 

      Ketua Program Studi Magister 

      Komunikasi dan Penyiaran Islam, 
      Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
      UIN Sunan Kalijaga 

      Yogyakarta 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan 

koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: KOMUNIKASI DAKWAH 
GURU KAMPONG (Studi Komunikasi Dakwah Guru Zuhri dan Guru 
Hamzah Dalam Mempertahankan Nilai-nilai Islam Tradisional Pada 

Masyarakat Bangka), Oleh: 

 

Nama : Anja Kusuma Atmaja 
NIM 19202010017 

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi 
Jenjang : Magister (S2) 

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam 

 
 

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program 

Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh 

gelar Magister Sosial. 

Wassalamu’alaikum. wr. wb. 

 
Yogyakarta, 16 November 2021 

     Pembimbing, 
 
 

 
 

 
        Dr. Hamdan Daulay, M.SI., M.A.  

     NIP 19661209 199403 1 004 
 



vi 
 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

*Akhir dari perjuangan dalam bangku perjalanan melalui Kampus Peradaban, Pencetak Generasi Masa 

Depan Agama dan Bangsa, peluh dan keluh menjadi satu tatkala terbukanya pintu rindu, rindu yang 

membawa pada pintu terakhir dari perjalanan yang panjang. 

*Ribuan syukur tak terukur ku panjatkan atas Kehadirat-Mu Ya Allah, Sang Pemberi kebahagiaan, pelunak 

amarah dalam semua arah dan langkah. 

*Shalawat beriring salam senantiasa tercurah kepada kekasih Illahi, Nabi Muhammad SAW, atas hikmat 

yang terpetik dari perjuangan keras beliau jualah yang mengantarkan diri ini menuju pondasi awal dalam 

menjejalah hidup. 

*Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta malaikat tanpa sayap, yang tiada henti memohonkan do’a, keringat 

dan air mata perjuangan kalian lah yang jua telah mampu memberikan semangat api dalam perjuangan 

tiada henti ini, semoga tangan ini mampu mengangkat kalian menuju kebahagiaan yang hakiki. 

*Kepada saudara dan saudariku, Rahmat Dakwah Hidayah & Satri Fiani yang lewat kehadiran mereka dalam 

jejak-jejak kehidupanku telah menyadarkanku untuk lebih giat belajar dan berusaha kiranya dapat menjadi 

cermin bagi mereka bagaimana kisah dalam perjuangan dalam memaknai kehidupan dan kegigihan 

menggapai impian. 

*Teruntuk kedua keponakan tercinta, Kanzania Balqis Az-Zahra & Amanda Afra Syauqiah Adha yang kini 

telah beranjak dan bertumbuh dari balita ke remaja, yang telah melengkapi kehidupan manis keluarga, 

semoga kalian menjadi hamba Allah yang shalihah dan memberi cahaya bagi kehidupan sekitar nantinya.  

*Kepada Almamater “Wadah Perjuangan Lanjutan; Pusat Inspirasi dan Kontestasi Peradaban”, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia menampungku dan mendalamkan ilmu 

pengetahuanku selama beberapa waktu ini, sehingga membuatku lebih mantap mengarungi hari dan 

bertarung di dunia 

*Tesis ini, semoga menjadi sebentuk “karya”, yang sepatutnya membutuhkan penyempurnaan, karena 

akhir dalam proses ini ialah kelanjutan di masa nanti. 

 

 

 



vii 
 

 

HALAMAN MOTTO 

 

“Barang siapa yang membebaskan seorang 

mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka 

kelak Allah akan membebaskannya dari 

suatu kesulitan pada hari kiamat"  

(Hadits Riwayat Muslim) 

 

 



viii 
 

 

Abstrak 

 
Anja Kusuma Atmaja NIM 19202010017 judul Komunikasi Dakwah Guru 

Kampong (Studi Komunikasi Dakwah Guru Zuhri dan Guru Hamzah 
Dalam Mempertahankan Nilai-nilai Islam Tradisional Pada Masyarakat  

Bangka). Tesis ini diajukan kepada program studi Magister Komunikasi 
Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. 

Komunikasi dakwah ialah suatu proses pemberian dan menyampaikan 
informasi, sebuah pesan yaitu  dari satu orang, beberapa kelompok orang 

bahkan lebih, kelompok orang selainnya lagi dengan merujuk sumber dan 
berlandaskan pada kitab al-qur’an dan hadits yang menggunakan corak 
tertentu, yaitu melalui cara verbal maupun secara non-verbal yang memiliki 

tujuan diantaranya guna mengubah sikap, pendapat ataupun perilaku orang 
lain untuk lebih baik, sebagaimana ajaran Islam, baik itu dengan secara 

langsung, secara lisan, atau juga secara tidak langsung dan juga melalui 
media-media tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelakasanan komunikasi 

dakwah yang dilaksanakan oleh guru kampong di bangka, melalui 
pengajian-pengajiannya di masyarakat, sehingga menjadi teladan di tengah 

masyarakat dan menjadi panutan dalam kehidupan sosial masyarakat Islam 
Kultural di bangka. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan metode 

deskiptif kualitatif/analisis kritis. Subjek penelitian di dalam penelitian ini 
adalah Guru Kampong di Bangka yaitu Guru Zuhri dan Guru Hamzah, dan 

jamaah yang hadir dalam pengajian yang dilaksanakan oleh guru kampong, 
sedangkan objek penelitiannya adalah Komunikasi dakwah dan peranannya 
pada masyarakat Islam tradisional di Bangka. Teknik analisis datanya 

menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap data yang berupa 
informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa yang kemudian dikaitkan 

dengan data lain untuk mendapatkan kejelasan suatu kebenaran. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa keberadaan guru kampong ini yang kemudian penulis 

perdalam terhadap dua tokoh guru kampng yang berasal dari bangka yaitu 
guru zuhri dan guru hamzah, merupakan sebuah oase di tengah gurun yang 

tandus. Kehidupan masyarakat yang sebagaimana telah diketahui oleh kita 
semua bahwa saat jaman materialistisme mulai menjadi pedoman, maka 
hakikat tujuan hidup yang sesungguhnya telah hilang. Peran serta yang 

ditampakkan oleh guru kampong pada kesehariannya yang mendedikasikan 
diri untuk masyarakat bangka adalah sebuah upaya untuk mengembalikan 

semangat ber-Islam yang menjadikan masyarakat lebih memaknai hidup 
sebagai anugerah Allah Subhanahu wa ta’ala yang harus dijaga dan 
dipertanggungjawabkan. 

Kata Kunci : Komunikasi Dakwah, Guru Kampong, Masyarakat Islam 

Bangka. 
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Abstract 

 
Anja Kusuma Atmaja NIM 19202010017 judul Komunikasi Dakwah Guru 

Kampong (Studi Komunikasi Dakwah Guru Zuhri dan Guru Hamzah Dalam 

Mempertahankan Nilai-nilai Islam Tradisional Pada Masyarakat Bangka). Tesis 

ini diajukan kepada program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 
Da'wah communication is a process of giving and conveying information, a 

message that is from one person, several groups of people and even more, other 

groups of people by referring to the source and based on the book of the Qur'an 

and hadith that uses a certain style, namely through verbal means. as well as 

non-verbally which has the aim of changing the attitudes, opinions or behavior 

of others for the better, as the teachings of Islam, either directly, orally, or also 

indirectly and also through certain media. The goal to be achieved in this 

research is to find out how the process of implementing da'wah communication 

carried out by village teachers in Bangka, through their studies in the community, 

so that they become role models in the community and become role models in the 

social life of traditional Islamic communities in Bangka. 

This research is a case study research with qualitative descriptive method/critical 

analysis. The research subjects in this study were the Kampong Teachers in 

Bangka, namely Guru Zuhri and Guru Hamzah, and the congregation who 

attended the recitation conducted by the village teachers, while the object of the 

research was Da'wah communication and its role in traditional Islamic society in 

Bangka. The data analysis technique uses qualitative analysis techniques on data 

in the form of information, descriptions in prose language which is then linked to 

other data to obtain clarity of a truth. 

Based on the results of the research that the author did, it can be concluded that 

the existence of this village teacher, which the author then deepened on the two 

village teacher figures from Bangka, namely Guru Zuhri and Guru Hamzah, was 

an oasis in the middle of a barren desert. The life of society, as we all know that 

when materialism began to become a guide, the true nature of life's purpose has 

been lost. The participation shown by village teachers in their daily lives who 

dedicate themselves to the people of Bangka is an effort to restore the spirit of 

Islam that makes people more meaningful in life as a gift from Allah Subhanahu 

wa ta'ala that must be guarded and accounted for. 

Keywords: Da'wah Communication, Kampong Teachers, Bangka Islamic 

Society. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 
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Kata Pengantar 

 

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta’ala, Dzat Yang Maha Segalanya, 

Atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta taufiq, dan hidayah-Nya, segala 

sesuatu yang telah mampu dilaksanakan dengan segenap usaha dan ridho dari-

Nyal lah, sehingga hamba yang dhaif ini mampu menyelesaikan tugas akhir, 

menyelesaikna penulisan dan penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat guna 

mendapat gelar Magister. Shalawat beriringkan salam, senantiasa penulis 

haturkan dan curahkan kepada junjungan ummat di dunia, pembawa lentera 

cahaya, yang berkatnya juga kehidupan alam semesta ini penuh dengan 

keberlimpahan rahmat, Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam, semoga 

kita senantiasa diberikan syafa’at olehnya di dunia dan di akhirat. 

Dengan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta’ala, 

alhamdulillah wa syukurilah penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis dengan 

judul: Komunikasi Dakwah Guru Kampong. (Studi Komunikasi Dakwah 

Guru Zuhri dan Guru Hamzah Dalam Mempertahankan Nilai-nilai Islam 

Tradisional Pada Masyarakat Bangka) Tesis ini penulis susun sebagai salah satu 

syarat guna menyelesaikan studi di program Magister Komunikasi dan 

Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Bersamaan dengan selesainya penyusunan dan penulisan tesis ini, 

penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai 

pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama 

kepada yang terhormat: 

xvi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi kepulauan yang terletak 

dipinggiran pulau sumatera, tepatnya di dekat provinsi sumatera selatan. Provinsi 

ini sebelumnya juga termasuk dalam bagian wilayah yang berada di bawah 

pemerintahan provinsi sumatera selatan pada era sebelum akhir 1999 yang lalu. 

Namun pada era reformasi menjelang tahun 2000, provinsi ini mengajukan untuk 

pemekaran wilayah. Hal tersebut diinisiasi oleh para tokoh masyarakat Bangka 

Belitung yang berkeinginan untuk menjalankan roda pemerintahan atas nama 

provinsi Bangka Belitung dan tidak lagi terpaut dengan provinsi sumatera selatan.1 

Bangka Belitung ini terdiri dari dua pulau yang mana masing-masing dari 

keduanya memiliki ciri khas tersendiri dari mulai Bahasa dan kehidupan sosialnya. 

Dikenal dengan sebutan pulau timah, Bangka Belitung memiliki wilayah yang 

hampir seluruh daratan dan wilayah lautnya mengandung salah satu mineral yang 

berharga, seperti logam tanah jarang, yang dewasa ini menjadi incaran dunia luar 

indonesia karena manfaat serta kegunaannya untuk industri. Terutama sebagai salah 

satu unsur penting untuk membuat nuklir. 

 
1 Wawancara dengan salah satu presidium pendiri provinsi bangka Belitung, Johan Murod, 

di kediamannya, 30 September 2021. 



2 
 

Dalam karakteristik budaya, pulau Bangka dan pulau Belitung sebetulnya 

memiliki persamaan antar satu sama lain, namun tetap ada perbedaan yang terlihat 

jika diteliti dan ditelaah lebih jauh. Misalkan dalam hal tradisi-tradisi adat, pulau 

Bangka lebih memiliki banyak tradisi adat yang sering dilaksanakan dalam acara-

acara tertentu. Seperti mandi belimau di daerah jada bahrin kabupaten Bangka, 

rebokasan di daerah air anyir kabupaten Bangka, perang ketupat di daerah 

tempilang kabupaten Bangka Barat, dan tradisi nujuh Jerami di daerah belinyu 

kabupaten Bangka. Sementara di pulau Belitung, tradisi ini bisa dikatakan lebih 

sedikit pelaksanaannya dan tidak terlalu terpublish keluar.2 

Dalam tradisi keagamaan, pulau Bangka lebih memiliki corak khusus 

dibandingkan pulau Belitung. Di pulau Bangka, penyebaran agama lebih massif 

dilaksanakan pada era pertama kali kerajaan sriwijaya mendatangi pulau Bangka. 

Sementara di pulau Belitung, kehadiran Islam pada masa itu masih belum meluas 

dikarenakan wilayah pulau yang berbeda. 

Di Pulau Bangka, tokoh agama merupakan sosok yang disegani dan diikuti 

nasehat dan petuahnya oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan peranannya 

dalam pengajaran Islam dan kontribusinya dalam pengambilan keputusan-

keputusan adat yang berdampak pada kehidupan sosial dalam masyarakat Bangka. 

Banyak para pendahulu yang menjadi sosok tokoh agama, terlibat secara langsung 

dalam perang melawan penjajahan pada masa Indonesia sebelum merdeka. 

 
2 Observasi tentang sejarah bangka dalam penuturan masyarakat. 
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Setiap orang muslim yang dilahirkan ke dunia ini memiliki kewajiban 

sebagai penyampai dakwah. Sedari kecil, jika setiap orang tua menyadari, 

peranannya dalam mendidik anaknya untuk menjadi seorang penyampai dakwah 

Islam adalah sebuah fakta yang tidak dapat dibantah. Hal ini sejalan dengan 

perintah berdakwah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah 

Shalallahu’alaihi wa sallam, bahwa kita semua merupakan umatnya yang memiliki 

tugas untuk menyampaikan apa yang bersumber darinya dengan kaidah-kaidah 

yang sudah ditetapkan secara tertulis maupun secara lisan. 

Namun, sebelum kewajiban itu dipenuhi terlebih dahulu. Kesiapan dalam 

menyampaikan dakwah Islam merupakan hal yang menjadi faktor utama yang 

harus terpenuhi. Dengan pemahaman yang matang, dan pendalaman yang luas, 

akan menjadikan seorang penyampai dakwah memiliki karakter yang tidak dapat 

dibuat-buat. Karena landasan setiap perjalanan dakwahnya ialah untuk 

mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.3 

Jelas sudah bahwa seorang penyampai dakwah memiliki peran dan 

kewajiban yang menjadi standar atas peranannya yang akan berlaku dihadapan 

masyarakat umum. Demikian halnya tokoh agama, setiap orang yang ditokohkan 

sebagai tokoh agama harus memiliki kecakapan dalam bidang agama. tanpa 

kemampuan dan kecakapannya, umat akan tersesat buta dalam menjalani 

kehidupan yang telah diwariskan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam ini.  

 
3 Said Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, 9 Pilar Keberhasilan da’I di Medan Dakwah, 

terjemahan dari Muqawwimat ad-Da’iyat an-Najih Fi Dhau’I al-Kitab wa Sunnah Mafhumun wa 

Nadharun wa Takhbiqun, Solo: Pustaka Arafah, 2001, hal. 23.  
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Memang setiap orang mampu menjadi mubaligh¸pendakwah, penceramah. 

Tetapi seorang penceramah juga terkena hukum yang menjadikan ia bertanggung 

jawab atas apa yang ia sampaikan. Jika itu baik, makai a akan diganjar kebaikan, 

namun apabila itu buruk dan menebarkan fitnah sehingga timbul perpecahan 

dianatara sesame muslim. Tentu ia juga akan bertanggungjawab atas apa yang ia 

sampaikan. 

Dewasa ini, bukan lagi rahasia yang perlu ditutupi oleh kita semua. Begitu 

banyak penceramah dan mubaligh yang dipercaya, dikagumi masyarakat, tenar dan 

dielu-elukan oleh hampir semua generasi. Melalui media televisi, radio, internet 

(meliputi Youtube, Platform Google lainnya seperti Facebook, Instagram dan 

Twitter), ceramah dan nasehat-nasehat dakwahnya mewarnai kehidupan kita semua 

di masa ini. Tetapi, tidak sedikit pula dari penceramah yang dikagumi dan 

digandrungi oleh masyarakat itu, memiliki ketidakpekaan terhadap gejolak yang 

terjadi di masyarakat. Selesai mendengar ceramah dan dakwahnya, umat jadi 

terpecah belah, saling menyalahkan, saling mencari pembenaran atas berbagai 

peristiwa yang mereka temui. 

Sehingga, yang sebenarnya berniat mencari ilmu agama, belajar dan 

mendekatkan diri demi menjadi muslim dan mukmin sejati, malah mendapatkan 

musuh karena merasa berbeda dengan ceramah yang disampaikan mubaligh 

lainnya. Terbentuklah kelompok-kelompok yang membatasi kedekatan dan 

persatuan di tengah generasi itu. Perkara tersebut, menjadikan Ilmu menjadi tidak 

bernilai, para ulama tidak lagi menjadi sumber pengetahuan yang menyatukan, 

sehingga timbullah rasa curiga mencurigai diantara umat. 
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Oleh sebab itulah, setiap orang tentu mampu menjadi mubaligh, menjadi 

penceramah, penyampai dakwah Islam, tetapi tidak semua orang yang berlabel 

Ustadz, mampu menjadi guru dan memberikan contoh dalam kehidupan 

masyarakat. Terlebih masyarakat Islam tradisional di pedesaan. Yang tentunya ada 

adab dan etika dalam kesehariannya. Pemahamannya tekait agama dan teknologi.  

Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan tersebut. Penulis 

menjadikan pulau bangka sebagai objek tempat penelitian, hal ini didasari 

keinginan untuk mengenalkan wilayah bangka ke dunia luar sekaligus mengungkap 

bagaimana kehidupan masyarakat Islam kultural di bangka. Pulau Bangka, juga 

terdiri dari empat kabupaten dan satu kota. Diantaranya adalah Kabupaten Bangka, 

Kabupaten Bangka Barat, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan 

Kabupaten Bangka Selatan. 

Dari empat kabupaten dan satu kota tersebut. Penulis akan memfokuskan 

penulisan tesis ini di kabupaten bangka, yang selanjutnya akan penulis sebutkan 

dengan nama “bangka”. Bangka merupakan kabupaten dengan salah satu daerah 

dengan masyarakat terbanyak dari kabupaten lainnya, karena keluasan wilayah dan 

kecamatannya. Islam merupakan agama mayoritas masyarakat bangka, kemudian 

ada beberapa agama lain yang juga hidup damai di tengah-tengah masyarakat, 

seperti Konghucu dan Kepercayaan, Kristen, Budha dan Hindu. Dibandingkan 

kabupaten lainnya di pulau bangka, bangka adalah wilayah yang bisa dikatakan 

bahwa penduduknya mewakili ke-lima agama di Indonesia dengan lingkup yang 

kecil. 
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Dengan keragaman agama tersebut, kehidupan sosial masyarakat di sini 

terkenal hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain. Dalam pembangunan 

tempat ibadah misalnya, tidak pernah terjadi permasalahan yang merusak persatuan 

dan kerukunan antar pemeluk agama. Ada tempat ibadah umat Islam yang 

berdampingan dengan tempat ibadah umat konghucu, dan ini yang paling banyak 

ditemukan di Bangka.4 

Dakwah adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan komunikasi. 

pengertian dakwah secara bahasa ialah mengajak, kemudian secara istilah dakwah 

dapat dimaknai dengan pengertian mengajak orang atau sekelompok orang untuk 

berjalan menuju kebaikan atau menjadi baik. Menurut Prof. Faisal Ismail yang 

dikutip dari buku karya Hamdan Daulay, Dakwah sangat memiliki keterkaitan 

terhadap ajaran yang amar ma’ruf nahi munkar. (mengajarkan dan menyuruh atau 

melaksanakan kebaikan juga melarang serta mencegah kemungkaran atau 

keburukan).5 Sedangkan komunikasi sebagaimana disampaikan Carl I. Hovland 

bahwa komunikasi itu ialah proses yang mengubah perilaku orang lain.6  

Jadi sebenarnya, baik dakwah maupun komunikasi adalah jalan yang sama-

sama dapat dimaknai proses mengajak seseorang atau orang lain untuk mengubah 

perilakunya menuju ke arah yang lebih baik. 

 
4 Ini bisa ditemukan di beberapa wilayah di bangka, dan sepanjang sejarahnya, tidak pernah 

terjadi hal-hal yang berupa intoleransi. Semua penganut agama saling memiliki rasa kesatuan dan 

kerukunan dalam menjaga nilai-nilai persaudaraan sesama masyarakat bangka. 
5 Hamdan Daulay, Dakwah di tengah Persoalan Politik dan Budaya, (Yogyakarta: Lesfi, 

2001), hal. v. 
6 Onong Uchjana Effendy, Ilmu.komunikasi dalam teori dan praktek, (Bandung: 

Rosdakarya, 2017), hal. 10. 
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Merujuk pengertian diatas, proses komunikasi dalam dakwah Islam yang 

tepat bisa diperjelas bagaimana dakwah Islam ini seharusnya disampaikan. Proses 

komunikasi inilah yang perlu menjadi perhatian dimana dakwah Islam yang 

seharusnya dikenalkan dengan cara yang santun seperti apa yang diajarkan oleh 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam dan ulama-ulama terdahulu ketika 

menyebarkan Islam. 

Dari pemaparan yang telah penulis uraikan tersebut, penulis kira perlu 

memperkenalkan sosok tokoh agama di bangka, yang dengan pemahaman 

agamanya, tidak hanya menjadi mubaligh namun juga pemimpin agama, pemimpin 

sosial yang memiliki sanad keilmuan yang jelas dan bertanggungjawab atas 

persoalan kehidupan umat Islam di tempatnya. Tokoh agama ini dikenal masyarakat 

dengan sebutan Guru Kampong7, yang kemudian akan penulis gunakan nama guru 

kampong.  

Komunikai Dakwah Islam yang dilakukan oleh Guru Kampong ini termasuk 

mengajarkan agama Islam kepada masyarakat dengan pengajian yang mengkaji 

kitab-kitab untuk dipelajari bersama, guru kampong juga menjadi teladan dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga hal ini menjadikan guru kampong 

sebagai tokoh sentral, yang memiliki pengaruh begitu kuat dalam berbagai sisi 

kehidupan di masyarakat. 

 
7 Guru Kampong menurut Ikhsan Ghozali dan Ichsan Habibi adalah sebutan masyarakat 

Bangka untuk seseorang yang memiliki ilmu agama yang mumpuni dan mengajarkannya kepada 

masyarakat. Ikhsan Ghozali & Ichsan Habibi, Guru Kampong dan Peranannya Dalam Masyarakat 

Melayu Bangka, (Bangka: Siddiq Press, 2019), hal. 17. 



8 
 

Salah satu contohnya dalam pengambilan setiap keputusan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan hari-hari besar Islam, perayaan pesta adat kampong dan hal-

hal lainnya. Tanpa izin dari guru kampong, masyarakat tidak berani mengambil 

keputusan terhadap perkara-perkara tersebut. Ini menjadi bukti bahwa guru 

kampong sebagai salah satu tokoh agama Islam yang berpengaruh di tengah 

masyarakat bangka. 

Dalam hal dan pelaksanaan dakwah Islam, komunikasi dakwah yang 

dijalankan oleh guru kampong dalam realitas sosialnya di tengah masyarakat 

bangka ini, penulis kira menarik untuk diperkenalkan dan disampaikan ke ruang 

publik, yang nantinya dapat menjadi I’tibar dan pelajaran yang mampu memberikan 

sumbangsih pemikiran dan kontribusi bagi dakwah Islam. Dimana proses dakwah 

yang dilakukan adalah dengan mengajarkan dasar-dasar adab dan tata krama dalam 

mengenai Islam, menggunakan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang 

secara kualitas keilmuannya teruji dan terbukti untuk kemaslahatan umat. 

Kemudian guru kampong mengemasnya dengan begitu apik karena 

menyesuaikan konteksnya pada kehidupan masyarakat, sehingga kultur budaya 

bangka yang dikenal sangat terbuka dan menerima proses dakwah ini menjadi lebih 

natural. Menariknya, hingga hari ini, pelaksanaan dakwah guru kampong ini masih 

dengan metode dakwah Islam kulturalkendati di tengah perkembangan dan 

kemajuan zaman dalam hal teknologi komunikasi. Hal ini menjadi penulis kira 

memiliki nilai penting untuk penulis lakukan penelitian mendalam tentang 

bagaimana komunikasi dakwah guru kampong ini dianggap sebagai komunikasi 

dakwah yang santun dan dapat diterima oleh masyarakat bangka sebagai 
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komunikasi dakwah Islam yang mengedepankan akhlakul karimah dan adab dalam 

menjalankan kehidupan beragama dan prakteknya dalam kehidupan sosial. 

Peranan guru kampong dalam pengajaran Islam dan dakwah Islam di 

bangka tidak bisa dilepaskan dari kemampuan personal guru kampong sendiri 

dalam membaur dan menyatukan diri dengan kehidupan masyarakat. Hal inilah 

yang mendasari penulis sehingga tertarik untuk memperkenalkan ke ruang publik 

tentang bagaimana komunikasi dakwah guru kampong di bangka agar dapat 

menjadi salah satu syi’ar bahwa dakwah Islam adalah ajaran yang disampaikan 

dengan teladan yang menjunjung tinggi adab dan mengutamakan nilai-nilai 

akhlakul karimah. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari persoalan di atas, penulis merumuskan penelitian ini dalam 

dua hal yang menjadi fokus. Rumusan masalah dalam penelitian ini penulis 

tetapkan dua pertanyaan penelitian, yaitu; 

1. Bagaimana kondisi keberagaman agama dan kondisi demografis 

bangka? 

2. Bagaimana komunikasi dakwah guru zuhri dan guru hamzah sebagai 

guru kampong di bangka? 

3. Bagaimana peranan guru zuhri dan guru hamzah sebagai guru kampong 

dalam memperkuat pemahaman agama pada masyarakat Islam di 

Bangka? 
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C. Tujuan serta Kegunaan 

Tujuan yang penulis ingin ungkapkan melalui penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui dengan mendeskripsikan bagaimana komunikasi dakwah yang 

dijalankan oleh Guru Kampong. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah 

guru kampong yang masih aktif memberikan pengajian kitab dan masih mendatangi 

rumah-rumah jama’ah di bangka, yaitu Guru Zuhri dan Guru Hamzah, yang mana 

kedua guru kampong ini memberikan dan menyebarkan dakwah Islam kepada 

masyarakat di bangka, serta mengungkap bagaimana peranan dan kontribusi guru 

kampong melalui keduanya menggunakan komunikasi dakwah terhadap kehidupan 

masyarakat Islam tradisional di bangka. 

Secara akademis, studi ini mencoba mendeskripsikan peranan guru 

kampong dalam komunikasi dakwah Islam yang dilaksanakan di tengah masyarakat 

melalui pengajian dan pengajaran agama secara kultural (secara kultural), dan ini 

menjadi fokus penelitian sejauh yang telah penulis amati. Penelitian-penelitian 

yang berkaitan dengan guru kampong yang melaksanakan dakwahnya secara 

kultural belum penulis temukan sepanjang penelusuran yang penulis lakukan. 

Penelitian tentang guru kampong bisa jadi ada keterkaitan dengan guru ngaji di 

beberapa daerah lain di luar pulau bangka. Namun tentu saja yang menjadi sasaran 

studi ini adalah guru kampong di bangka. 

Hasil-hasil penelitian yang ditulis oleh para penulis lainnya juga hampir 

tidak ada yang membahas secara spesifik peranan dan dakwah yang dijalankan guru 

kampong secara khusus. Oleh sebab itu, penulis.akan mencoba untuk menelusuri 
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lebih jauh bagaimana dakwah dan peranan yang dijalankan oleh guru kampong di 

kabupaten bangka baik itu dalam peran keagamaan dan dakwahnya, maupun 

peranannya dalam kehidupan sosial di masyarakat. 

Penelitian ini akan mendiskusikan peran guru kampong dalam menyebarkan 

dakwah Islam pada masyarakat bangka, yang melaksanakan pengajian kitab dengan 

mendatangi rumah-rumah penduduk dan masih dilaksanakan secara turun temurun 

kepada masyarakat sebagai salah satu media dakwahnya. Secara umum, studi ini 

akan memberikan informasi yang cukup bermanfaat bagi keilmuan Islam kultural 

di daerah kabupaten Bangka, karena hasil penelitian ini akan memberikan 

pemahaman bahwa dakwah yang dijalankan oleh guru kampong melalui ngaji 

duduk merupakan warisan ulama terdahulu dalam mensyi’arkan Islam di tengah 

masyarakat pada awal mula Islam tersebar di Pulau Bangka. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan menambah wawasan dan khazanah keilmuan serta berperan 

dalam mengungkapkan langkah-langkah yang ditempuh oleh guru kampong 

mempertahankan dakwah Islam kultural di Bangka. 

Secara praktis, penelitian ini nanti dapat menjadi sumber referensi dalam 

pengembangan ilmu akademis bagi para akademisi yang mengkaji tentang tokoh 

agama dan metode dakwah Islam tradisional. Bahkan juga dapat dijadikan referensi 

bagi semua yang berkeinginan mengeksplorasi lebih dalam mengenai penelitian ini.  

D. Telaah Kepustakaan 

Penelitian-penelitian komunikasi dakwah tokoh dalam hal agama juga 

dilakukan oleh banyak penulis lain yang kemudian akan menjadi rujukan dari 
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penulis sendiri. Penelitian pertama yang lebih dekat dan relevan dengan rencana 

penelitian penulis adalah penelitian Hamdan Daulay dan Evi Septiani tentang 

komunikasi dakwah..tentang penguatan wawasan keislaman remaja (studi kasus 

dakwah hj. siti rayana, Subuhan Sumut). Penelitian yang dilakukan ini adalah 

penelitian mengenai seorang tokoh dakwah, Hajjah Siti Rayana Hasibuan. Dalam 

penelitian itu dijelaskan bagaimana kiprah dakwah Hajjah Siti Rayana ini yang 

tidak mengenal lelah dalam mendidik remaja disana untuk mempelajari Al-Qur’an. 

Gelar Guru pun disematkan secara langsung oleh masyarakat setempat karena 

ketawadhu’annya dalam memberikan pengajaran Al-Qur’an, meski sebenarnya ia 

tidak pernah mendapatkan ijazah formal dan sertifikat dari pemerintah.8 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mujiburrahman berupa Jurnal.9 

Penelitian yang dilakukan oleh Mujiburrahman ini adalah penelitian yang 

membahas peranan tokoh agama yang dalam hal ini ulama-ulama di kalimantan 

yang memiliki ruang dan tempat di hati masyarakat sebagai ulama yang 

didengarkan serta dinantikan ceramah dan nasihatnya sebagai tokoh yang menjadi 

pencerah dalam kehidupan sosial dan juga agama. 

Penelusuran selanjutnya, ialah penelitian yang dilakukan oleh Aflahal 

Misbah dalam tesisnya yang membahas dakwah Kiai Shaleh Darat.10 Tesis yang ia 

 
8 Hamdan Daulay dan Evi Septiani, komunikasi dan dakwah dalam penguatan wawasan 

keislaman remaja studi-kasus dakwah hj. Siti Rayana di Subuhan Sumatera Utara, Journal of 

Communication Kalijaga Vol. 2 No. 1, 2020, hal. 53. 
9 Mujiburrahman, ulama banjar yang kharismatik..pada masa kini di kalimantan selatan, 

Studi figur guru bachiet, guru danau dan guru zuhdi, Jurnal Al Banjari Vol. 11 No. 2, 2012, hal. 

107. 
10 Aflahal Misbah, Fashion, Kharisma dan Suara Ulama: Membaca Gaya Dakwah Kiai 

Shaleh Darat, Jurnal Orasi UIN SUKA Vol. 9 No. 1, 2018, hal. 80. 
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tulis ini adalah dakwah yang dijalankan Kiai Shaleh Darat atau yang bernama asli 

Muhammad Shalih As-Samarani dari Jepara. Aflahal mengungkapkan bagaimana 

gaya dakwah Kiai Shaleh Darat ini dalam kaitannya yang ia paparkan dengan 

fashion sebagai sebuah kharisma.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Adeni tentang Dakwah Syaikh 

Nawawi Al-Bantani. Penelitian yang ditampilkan Adeni ini ialah bagaimana 

kontribusi dakwah Syaikh Nawawi Al-Bantani terhadap kebangsaan yang berkaitan 

dengan nasionalisme. Adeni ingin menampilkan bagaimana sebenarnya dakwah 

dengan model ulama yang memiliki kontribusi terhadap jihad dalam hal 

intelektual.11 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khatimah yang 

membahas tentang pemuka..agama dalam hal pengembangan sosial keagamaan di 

wilayah banyumas. Penelitian ini berfokus pada peranan penting keberadaan tokoh 

agama dalam kehidupan masyarakat. Bahkan menurut Khusnul, tokoh agama bisa 

berperan hingga kehidupan sosial politik di masyarakat. Adanya peran penting ini 

menjadikan kehidupan masyarakat yang tertata. Ia mengangkat persoalan ini karena 

saat ini baginya masyarakat telah banyak lupa peran penting dan tugas tokoh agama 

yang seharusnya dijaga baik-baik untuk kelangusngan masa depan di masyarakat.12 

 

 
11 Adeni, kontribusi dakwah..bilqalam syaikh nawawi al-bantani pada nasionalisme 

pesantren, Jurnal Komunika IAIN Purwokerto Vol. 14 No. 1, 2020, hal. 138. 
12 Khusnul Khatimah, peran..tokoh agama dalam perkembangan sosial agama di 

banyumas (studi historis sosiologis tokoh agama islam pada abad 21), LPPM iain purwokerto 2015.  
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E. Kerangka Teoritis 

1. Teori Komunikasi 

a.  Pengertian Komunikasi 

Secara bahasa, komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu 

communication, yang berarti sama makna mengenai suatu hal.13  

Komunikasi ialah merupakan proses suatu penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu, merubah sikap, 

pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan ataupun tidak 

langsung melalui media.14 

Komunikasi15 merupakan mekanisme yang menyebabkan 

adanya korelasi (hubungan) antara manusia di dalam masyakarat atau 

kelompok, dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung 

makna. Hal tersebut berlangsung apabila antara orang-orang yang 

terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal. 

Dengan kata lain, apabila seseorang paham tentang sesuatu yang 

dinyatakan orang lain kepadanya dalam suatu hal untuk 

dikomunikasikan, maka komunikasi antara keduanya dapat 

berlangsung.16 

 
13 Roudhonah, Ilmu Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), hal. 19. 
14 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), hal. 5. 
15 James A.F. Stoner menjelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang 

mencoba untuk menyampaikan pemahaman dengan mengirimkan pesan. Lihat H.A.W Widjaja, 

komunikasi dan hubungan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 8. 
16  Selanjutnya, Rogers dan D. Lawrence Kincaid berpendapat bahwa komunikasi adalah proses di 

mana terdapat dua orang atau lebih membentuk atau bertukar informasi antar satu sama lain, 

mengharapkan umpan balik timbal balik. Lihat Hafied Changara, Pengantar Ilmu Komunikasi, 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), hal. 20. 
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Proses penyampaian pesan dalam komunikasi berlangsung 

apabila dari komunikator kepada komunikan menggunakan media 

tertentu guna menghasilkan efek dengan harapan adanya umpan balik 

(feedback). Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan 

proses penyampaian pesan antara keduanya, dengan mengharapkan 

adanya kesamaan makna, sehingga komunikasi di antaranya 

berlangsung dengan baik.17 

b. Tujuan Komunikasi 

Setiap suatu pekerjaan yang harus melibatkan pihak lain pasti 

memiliki tujuant tersendiri. Begitu pula dengan melaksanakan komunikasi, 

karena harus melibatkan pihak lain agar berlangsung dengan apa yang 

diharapkan. Mengingat komunikasi merupakan penyampaian informasi 

secara tatap muka dengan harapan adanya respons ataupun umpan balik dari 

penerima pesan.18 

Dalam melaksanakan hal tersebut bukanlah perkara yang gampang, 

karena setiap apa yang kita ingin sampaikan belum tentu diterima. Namun, 

 
17 Lasswell menjelaskan bahwa komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses yang menjelaskan 

“siapa”, “mengatakan apa”, “dengan saluran apa”, “kepada siapa” dan “dengan hasil atau hasil apa”.  

(who? say what?in which channel?to whom?with what effect? ), Lihat Roudhonah, Ilmu 

Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), hal. 21. 

 18 Kegiatan komunikasi memiliki beberapa tujuan, antara lain a) Perubahan/partisipasi 

sosial. Dalam hal ini, tujuan akhirnya adalah menyediakan berbagai informasi kepada publik  yang 

mungkin ingin didukung dan berpartisipasi dalam tujuan informasi yang disampaikan. b) Perubahan 

sikap. Kegiatan tersebut memberikan berbagai jenis informasi kepada masyarakat dengan tujuan 

agar masyarakat mengubah sikapnya. c) Perubahan pendapat. Mem buat berbagai jenis informasi 

tersedia untuk publik merupakan tujuan akhir bagi masyarakat yang ingin mengubah pendapat dan 

persepsinya tentang tujuan informasi yang dikomunikasikan, dan d) perubahan perilaku. Kegiatan 

tersebut memberikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat 

mengubah perilakunya. Lihat Rosadi Ruslan, Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi , 

(Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010. hal. 125. 
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pada dasarnya mengharapkan suatu hal yang sama untuk menuju kebaikan. 

Dengan kata lain bahwa pelaksanaan hal tersebut memiliki tujuan yang 

mulia di mana supaya penerima pesan mengerti suatu hal yang kita 

sampaikan. Dengan maksud agar bisa merubah sikap dan persepsi mereka 

terhadap informasi yang disampaikan. 

1. Fungsi Komunkasi 

Komunikasi adalah kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dengan 

kehidupan, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan 

orang lain dalam menyalani kehidupannya. Hal ini yang menyebabkan 

segala pekerjaan itu menuntut adanya fungsi di dalamnya. Kegiatan ini bisa 

mengarahkan orang lain untuk bisa menafsirkan suatu hal yang 

diinformasikan menjadi hal yang menarik. Dengan artian bisa memberikan 

hiburan kepada pihak lain agar tidak terjadi kejenuhan.19  

2. Karakteristik Komunikasi 

Komunikasi adalah merupakan serangkaian tindakan ataupun 

peristiwa yang sedang terjadi secara bertahap, serta berkaitan antara satu 

sama lainnya dalam kurun waktu tertentu secara dinamis dan berlangsung 

secara terus menerus. Tujuan komunikasi mencakup banyak hal, yaitu  

tergantung dari harapan atau keinginan dari masing-masing pelakunya. 

 
 19 Ada beberapa fungsi dalam komunikasi, antara lain 1. Fungsi pengawasan adalah upaya 

mengumpulkan, mengolah, menghasilkan dan menyebarluaskan informasi dengan memantau apa 

yang terjadi di masyarakat, 2. Fungsi korelasi sebagai upaya memberikan interpretasi. / interpretasi 

informasi tentang peristiwa yang terjadi, sedangkan pada saat yang sama mengarah pada pencapaian 

konsensus, mereka memiliki pemahaman, tindakan / reaksi yang sama terhadap peristiwa yang 

terjadi, 3. Fungsi sosialisasi sebagai upaya pendidikan dan transmisi nilai / warisan sosial dari satu 

generasi ke generasi berikutnya dan. Peran hiburan dalam mengarahkan komunikasi sebagai bagian 

dari hiburan dalam kehidupan masyarakat. Lihat Rosadi Ruslan, Manajemen Publik Relations …, 

hal.125. 
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Kegiatan komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila pihak-

pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama memiliki 

peran keterlibatan dan mempunyai perhatian yang sama terhadap topik 

pesan yang dikomunikasikan. Pada dasarnya komunikasi merupakan 

tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang. 

Lambang yang paling umum digunakan adalah adalah bahasa verbal dalam 

bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, baik secara lisan ataupun tulisan. Selain 

itu juga ada lambang-lambang nonverbal dalam komunikasi seperti 

gestura.20 

Para pelaku yang terlibat dalam sebuah komunikasi tidak harus hadir 

di waktu dan tempat yang bersamaan. Dengan adanya berbagai macam 

produk teknologi komunikasi seperti telefon, fax, internet, yang kedua 

faktor waktu dan ruang tidaklah menjadi persoalan dan hambatan dalam 

menjalankan komunikasi. Keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan 

oleh salah satu pihak, tetapi kedua belah pihak yang terlibat dalam 

komunikasi.21  

c. Komponen-Komponen Komunikasi 

Dalam komunikasi harus ada seseorang yang berinisiatif untuk 

menyampaikan pesan. Pesan disampaikan berupa kata-kata tertulis ataupun 

 
20 Gesture berarti tangan, kaki, ekspresi wajah, anggukan atau dari gerakan bagian tubuh 

lain, warna kulit, postur duduk ataupun berdiri, jarak, serta  berbagai bentuk lain. 
21 Komunikasi mempunyai ciri-ciri tertentu yang meliputi a) komunikasi sebagai suatu 

proses, b) komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, sengaja dan sesuai dengan 

tujuan dan keinginan penulis, c) komunikasi memerlukan partisipasi dan kerjasama dari para pelaku 

yang terlibat, komunikasi komunikasi simbolik dan transaksional dan d) komunikasi melalui faktor 

dan ruang. 
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secara lisan. Hal itu juga bisa disampaikan melalui media elektronik ataupun 

surat kabar. Dengan kata lain, komunikasi merupakan penyampaian sebuah 

pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan yang dilakukan 

secara langsung ataupun secara tidak langsung. Komunikasi tidak terjadi 

dengan optimal jika tidak ada umpan balik dari komunikan. Setidaknya 

komunikator harus menyampaikan pesan dengan benar, karena bisa saja 

mendapatkan gangguan yang tidak diinginkan.22 

Klasifikasi (penggolongan) bentuk komunikasi memiliki perbedaan 

dari satu pakar dengan yang lainnya. Hal itu didasarkan pada sudut pandang 

daripada masing-masing pakar yang menurut pengalaman serta bidang 

studinya. Bentuk-bentuk daripada komunikasi di sini yaitu komunikasi 

antar-pribadi, kelompok, dan massa. 

1. Komunikasi antar-pribadi (interpersonal) 

Secara umum, komunikasi antar pribadi merupakan suatu proses 

pertukaran makna antara orang-orang yang saling berkomunikasi. 

Komunikasi ini terjadi  diantara dua orang secara tatap muka (face to 

 
 22 Mengenai komunikasi ini, ada beberapa hal yang menjadi komponen yang perlu dimiliki, 

yaitu: a) Sumber pesan dari komunikator/pengirim, yaitu seseorang ataupun sekelompok orang atau 

suatu organisasi/lembaga yang berinisiatif menyampaikan pesan, b) Pos. Berupa lambang atau tanda 

seperti kata-kata tertulis atau lisan, gambar, angka atau gerak tubuh, c) Saluran. Artinya, sesuatu 

yang digunakan sebagai sarana penyampaian/pengiriman pesan (misalnya telepon, radio, surat, surat 

kabar, majalah, TV, gelombang radio dalam rangka komunikasi interpersonal tatap muka, d) 

Komunikator. Penerima pesan, yaitu seseorang atau sekelompok orang atau organisasi/lembaga 

yang menjadi penerima pesan, e) Akibat/dampak/hasil yang terjadi pada penerima/komunikator, f) 

Umpan balik/umpan balik. Artinya, umpan balik dari penerima pemanggil atas pesan yang diterima, 

g) Noise/gangguan. Yaitu, faktor fisik atau psikologis yang dapat mengganggu atau menghambat 

proses komunikasi yang teratur. Kebisingan dibagi menjadi dua, faktor fisik atau psikis, contoh 

faktor fisik yaitu kebisingan atau kebisingan, dan gema suara. Contoh faktor psikologis, seperti rasa 

takut, “emosional” atau “emosional” (marah). Lihat Rosadi Ruslan, Manajemen Publik Relations 

…, hal. 92. 
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face), yang mana terjadi kontak langsung dalam bentuk sebuah 

percakapan, wawancara, dan juga dialog.23 

Komunikasi interpersonal atau yang sering dikenal komunikasi 

antar pribadi24 merupakan proses pertukaran informasi serta pemindahan 

pengertian antara dua orang atau lebih dari suatu kelompok manusia kecil 

dengan berbagai efek dan umpan balik (feed-back).25 

  Pada komunikasi ini pesan didalamnya  dikemas dalam bentuk 

verbal atau nonverbal. Umumnya komunikasi ini terdapat unsur 

bagaimana isi pesan dapat dikatakan atau dilakukan secara verbal atau 

juga non-verbal. Unsur tersebut sebaiknya diperhatikan dan dilakukan 

langsung berdasarkan pertimbangan situasi, kondisi, dan keadaan si 

penerima pesan.  

Komunikasi antar pribadi berfungsi untuk meningkatkan 

hubungan yang insani, dengan menghindari dan juga mengatasi konflik-

konflik yang terjadi antar-pribadi, mengurangi hal ketidakpastian 

terhadap sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman yang 

dirasakan dengan orang lain.26 

 
23 Onong Uchjana Effendy, Dimensi-Dimensi Komunikasi, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 

48. 
24  R. Wayne Pace berpendapat bahwa sebuah komunikasi interpersonal, atau komunikasi 

interpersonal, adalah sebuah proses komunikasi yang terjadi diantara dua orang atau lebih secara 

bertatap muka, yang mana pengirim dapat menyampaikan pesannya secara langsung dan penerima 

pesannya dapat langsung menerima lalu menanggapi pesan tersebut. Lihat Hafied Cangara, 

Pengantar Ilmu. hal. 32. 
25 W. A. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Mayarakat , (Jakarta: Bumi Askara), hal.8. 
26 Komunikasi antarpribadi dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu: 

1). komunikasi diadik. Komunikasi ini terjadi antara dua orang dalam situasi tatap muka. 

Komunikasi diadik dapat dilakukan dalam suasana akrab dan informal dalam bentuk dialog dalam 

situasi yang lebih akrab, lebih dalam, lebih pribadi dan lebih serius, yaitu adanya pihak yang 

dominan dalam pertanyaan dan pihak lain dalam posisi menjawab. 2). Komunikasi kelompok kecil 
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2. Komunikasi Kelompok 

Komunikasi ini merupakan interaksi langsung dari tiga ataupun 

lebih orang untuk memperoleh maksud serta tujuan yang dikehendaki. 

Semua anggota dapat mengembangkan karakteristik pribadi anggota 

lainnya secara akurat dengan memberikan berbagai informasi dalam 

pemecahan masalah.27 Dalam hal ini jumlah kelompoknya tidak bisa 

ditentukan, hanya terdapat istilah small group yaitu sejumlah orang 

yang berjumlah sedikit dan large group yaitu sekumpulan orang yang 

jumlahnya lebih besar.  

3. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa ini dapat diartikan sebagai sebuah proses 

komunikasi yang terjadi dan berlangsung dari sumber yang melembaga 

kepada khalayak yang sifatnya masal melalui media.28 Pesan dalam 

komunikasi ini berlangsung satu arah, akan tetapi, dengan 

berkembangnya teknologi yang begitu cepat, khususnya media-media 

elektronik.29 

 

 
(small group communication). Komunikasi ini berlangsung secara tatap muka dengan tiga orang 

atau lebih, dan para anggotanya saling berinteraksi. Komunikasi kelompok kecil secara luas 

dipandang sebagai bentuk komunikasi antarpribadi karena para anggotanya terlibat dalam suatu 

proses komunikasi yang bersifat tatap muka, terpotong-potong dimana semua anggota dapat 

berbicara dalam posisi yang sama. Dengan kata lain, tidak ada satu percakapan pun yang 

mendominasi (mengendalikan), sehingga sumber penerima sulit diidentifikasi. Dalam situasi saat 

ini, semua anggota dapat bertindak sebagai sumber dan penerima, sehingga pengaruh mereka dapat 

bervariasi. Lihat Hafied Canggara, Pengantar Ilmu ..., hal. 32 – 33. 
27 Roudhonah, Ilmu …, hal. 106. 
28 Alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film. Lihat Hafied 

Cangara, Pengantar Ilmu …, hal. 37. 
29 Roudhonah, Ilmu …, hal. 137. 
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d. Proses Komunikasi 

Proses komunikasi30 dapat dikatakan berjalan baik apabila terjadi 

overlaping of interest (pertautan minat dan juga kepentingan) diantara 

sumber dan penerima pesannya. Untuk dapat terjadi overlaping of interest 

ini, dituntut adanya persamaan kerangka dan juga referensi (frame of 

reference) dari kedua pelaku komunikasi (sumber, penerima). Semakin 

besar tingkat persamaan dalam hal kerangka referensi ini, semakin besar 

pulalah overlaping of interest. kerangka referensi dimaksudkan pada tingkat 

pendidikan, pengetahuan, latar belakang budaya, kepentingan, orientasi.31  

e. Keterampilan Komunikasi32 

Pada dasarnya, keterampilan komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu: 

Komunikasi Verbal. Dalam hal ini disampaikan secara lisan, tulisan yang 

berupa ucapan (bahasa). Dalam komunikasi verbal bahasa memiliki peranan 

penting. Hampir semua rangsangan komunikator yang disadari dilakukan 

secara sadar untuk menghubungkan dengan komunikan secara lisan dengan 

menggunakan symbol-simbol bahasa yaitu berupa kata atau rangkaian kata 

 
30  Berdasarkan pada tingkat partisipasi para aktor yang terlibat, proses komunikasi dapat 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1. Komunikasi searah. Point adalah proses komunikasi yang hanya 

melibatkan sumber/komunikator secara aktif, sedangkan penerima/komunikator bersifat pasif, 

artinya ia hanya menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator tanpa memberikan umpan 

balik berupa tanggapan, reaksi atau pendapat atas pesan yang diterima. Misalnya: penyampaian 

pesan melalui media massa, seperti surat kabar, radio, TV, majalah dan lain -lain. 2. Komunikasi dua 

arah (two-way communication). Dalam komunikasi dua arah, masing-masing komunikator dan 

komunikator berpartisipasi aktif dalam penyampaian pesan dan komentar. Misalnya: komunikasi 

interpersonal, komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih atau percakapan telepon, biasanya 

dua arah. Lihat Rosadi Ruslan, Manajemen Publik Relations …, hal. 123. 
31 Dalam setiap proses komunikasi, komunikator dan komunikator masing-masing 

melakukan tiga tindakan, yaitu: 1) encode (membentuk kode pesan). 2) decoding (penguraian kode 

pesan). Dan 3) menafsirkan (menafsirkan makna pesan). 
32 Nia Rd Kania Kurniawati, Komunikasi Antar Pribadi Konsep dan Teori Dasar, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hal. 27-28. 
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yang mengandung makna tertentu. Makna kata tidak semata terletak dalam 

kata itu sendiri, melainkan ada dalam diri manusia.  

Komunikasi Non-Verbal. Komunikasi ini adalah semua aspek 

komunikasi selain katakata. Hal ini tidak hanya gerakan dan bahasa tubuh, 

akan tetapi bagaimana kita mengucapkan katakata: jeda, nada, volume, dan 

aksen. Tanda tanda nonverbal dapat dilihat dari tampilan wajah dan gerakan 

tangan. Dengan demikian dalam komunikasi, lambang nonverbal digunakan 

untuk mempertegas lambang verbal. Komunikasi nonverbal merupakan 

kegiatan penyampaian pesan tidak menggunakan tidak menggunakan 

lambang komunikasi bahasa lisan atau tulisan. Komunikasi nonverbal 

mencakup fitur lingkungan yang mempengaruhi interaksi, benda personal 

seperti perhiasan dan pakaian, penampilan fisik dan ekspresi wajah. 

Dalam berkomunikasi, setiap orang memiliki keterampilan 

tersendiri dalam menanggapi persoalan atau mengutarakan pendapat. 

Keterampilan komunikasi merupakan upaya yang sistematis dari seseorang 

untuk merumuskan dengan tegas asas-asas penyampaian informasi.33  

Komunikasi bisa terjadi apabila ada pesan yang akan disampaikan 

sehingga terjadi timbal balik dari penerima pesan. Komunikasi memerlukan 

adanya hubungan timbal balik antara penyampai pesan dan penerimanya 

yaitu komunikator dan komunikan. Kesimpulan dari paparan di atas 

 
33 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal. 9. 
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menerangkan bahwa keterampilan komunikasi adalah upaya penyampaian 

informasi dan pengertian seseorang terhadap orang lain.  

2. Model Komunikasi Lasswell 

Menurut Lasswell komunikasi akan berjalan dengan baik apabila 

melalui lima tahap. Kelima tahap itu adalah: Who: Siapa orang yang 

menyampaikan komunikasi (komunikator). Say What: Apa pesan yang 

disampaikan. In Which Channel: Saluran atau media apa yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan komunikasi. To Whom: Siapa penerima pesan 

kominkasi (komunikan). Whit what Effect: Perubahan apa yang terjadi 

ketika komunikan menerima pesan komunikasi yang telah tersampaikan. 

3. Dakwah, Komunikasi Dakwah dan Prinsip Komunikasi Dakwah  

a. Dakwah 

Dalam pandangan Islam, tindakan yang dilakukan dalam 

menyebarkan dan menyampaikan pesan-pesan Islam ini ialah esensi 

daripada dakwah itu sendiri. Dakwah merupakan istilah yang pada dasarnya 

dipahami sebagai upaya untuk mengimbau orang lain menuju ke arah Islam. 

Kewajiban dalam berdakwah merupakan perintah yang telah 

ditetapkan bagi kaum yang beriman sejak awal periode kenabian 

Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam. Allah telah memerintahkan Nabi 

Muhammad Saw., untuk memulai berdakwah semenjak tahun-tahun awal 

kerasulannya, kemudian perintah ini disebarluaskan kepada para 

pengikutnya. Dakwah, oleh karenanya bukanlah sebuah tugas yang harus 

diemban oleh sekelompok pendakwah profesional saja atau aktivitas paro-
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waktu saja. Setiap Muslim tidak terkecuali, baik yang berpendidikan 

maupun tidak, ia memiliki tanggung jawab untuk memenjalankan perintah 

dakwah, tanggung jawab yang diemban itu lebih besar lagi bagi orang yang 

berilmu dan arif.34 

Dakwah ialah ibarat sebuah lentera kehidupan, yang memberikan 

cahaya serta menerangi hidup manusia daripada nestapa dan kegelapan. 

Ketika manusia dilanda kegersangan dalam aktivitas spiritual, dengan 

rapuhnya akhlak, maraknya tindakan korupsi, kolusi serta manipulasi, 

kehadiran dakwah Islam diharapkan mampu memberikan cahaya terang 

yang akan membawa kepada kebenaran. Maraknya berbagai ketimpangan 

yang terjadi, kerusuhan, kecurangan dan juga sederet tindakan tercela 

lainnya, itu semua disebabkan terkikisnya nilai-nilai agama dalam diri 

manusia. Tidak berlebihan jika bahwasanya dakwah merupakan prioritas 

yang cukup penting bagi umat di dunia saat ini. 

Berhasilnya suatu dakwah untuk mencapai sasaran, yaitu apabila 

juru dakwah juga menjalankan dan memberikan contoh teladan dalam moral 

dan etika Islam, yang ia tunjukkan melalui kadar keimanan dan 

ketaqwaannya secara konkrit di dalam kehidupannya sehari-hari. Moral dan 

etika itu pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan dari luar, 

melainkan harus hadir dari dalam kesadaran dirinya sendiri atas dasar sistem 

 
34 Alwi Shihab, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama , (Bandung: Mizan, 

1999), Cet. VII, hal. 252-253. 
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nilai yang sudah ditentukan oleh pengalaman batin dan akar budaya 

seseorang di dalam suatu lingkungan masyarakat.35  

Dakwah adalah sesuatu yang penting dan juga sangat dibutuhkan 

oleh umat manusia, hal ini dengan harapan dapat menghindarkan diri dari 

kesesatan yang nyata. Berperannya dakwah ini ialah guna mengarahkan 

manusia untuk membuka nuraninya dan lebih mengedepankan rasa 

kemanusiaan diatas egonya sendiri. Meninggalkan sifat rakus, tamak dan 

serakah, serta saling menindas dan memfitnah dan juga meninggalkan 

tindakan yang merusak kehidupan di dunia ini. Tanpa adanya peranan 

dakwah, manusia akan kehilangan cinta serta kasih, rasa keadilan dan juga 

nurani sebagai makhluk, kepedulian sosial dan lingkungan serta tidak 

memiliki rasa peduli akan sesamanya.  

Dengan penjabaran panjang tersebut, maka termasuk sejalan pula 

bahwasanya dakwah, sebetulnya amat diharapkan menjadi solusi yang 

indah, dengan memberikan pemahaman dan juga pengalaman bagi 

masyarakat agar sadar akan tugas dan peranan penting ketika menjalankan 

kehidupan sebagai Khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah 

berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 30: 

ف يه  د   ن ي فْس  ۟ا أ ت ْجع ل  ف يه ا م  ق ال وَٰٓ ل يف ةً ۖ  لٌ ف ى ٱأْل ْرض  خ  اع  ئ ك ة  إ نّ ى ج 
َٰٓ ل   بُّك  ل لْم  ْذ ق ال  ر  إ  ي سْف ك  و  ا و 

ن حْ  آَٰء  و  م  ّد  ٱلّد  ن ق  ك  و  ْمد  ا َل  ت عْل م ون  ن  ن س بّ ح  ب ح  أ عْل م  م  ل ك  ۖ ق ال  إ نّ ىَٰٓ  س    

Artinya; “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

 
35 Hamdan Daulay, Dakwah Di Tengah Persoalan Budaya dan Politik , (Yogyakarta: Lesfi, 

2001), hal. 3-4. 
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(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" 

. 
b. Komunikasi Dakwah 

Komunikasi dakwah dijelaskan oleh Wahyu Ilaihi sebagai suatu 

tujuan dengan tujuan menjelaskan pengertian, memberi pengaruh pada 

sikap, kemudian membina hubungan sosial yang benar dan baik, namun 

tujuan yang paling terpenting ialah mendorong orang lain untuk melakukan 

tindakan dan menjalankan dikte agama yang telah terlebih dahulu 

menerangkan dan menyampaikan pengertian, dalam memberikan pengaruh 

sikap, serta membina hubungan yang ideal.  

Secara umum maka dalam hal ini, komunikasi dakwah ialah suatu 

proses pemberian dan menyampaikan informasi, sebuah pesan yaitu  dari 

satu orang, beberapa kelompok orang bahkan lebih, kelompok orang 

selainnya lagi dengan merujuk sumber dan berlandaskan pada kitab al-

qur’an dan hadits yang menggunakan corak tertentu, yaitu melalui cara 

verbal maupun secara non-verbal yang memiliki tujuan diantaranya guna 

mengubah sikap, pendapat ataupun perilaku orang lain untuk lebih baik, 

sebagaimana ajaran Islam, baik itu dengan secara langsung, secara lisan, 

atau juga secara tidak langsung dan juga melalui media-media tertentu.36 

 
36 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: Rosdakarya,.2010), hal. 26. 
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Dalam buku Psikologi Dakwah, Ahmad Mubarok juga menjelaskan 

bahwasanya kegiatan dakwah merupakan kegiatan dan aktivitas 

komunikasi, di mana di dalamnya, penceramah mengkomunikasikan pesan 

dakwah kepada mad’u, baik itu secara perseorangan diri maupun secara 

kelompok. Teknisnya, dakwah ialah komunikasi penceramah dan mad’u. 

semua hal yang berlaku dalam komunikasi tentu saja berlaku dalam dakwah, 

yaitu termasuk hambatan komunikasi termasuk hambatan dakwah. Pada 

hakikat dan kebenarannya, perbedaan di antara kegiatan yang bersifat 

lahiriah antara komunikasi dan juga dakwah hampir sama sekali tidak 

kelihatan, karena tentu saja memang tidak begitu tajam. Bahkan amat lebih 

terasa persamaannya dengan beberapa pola aktivitas komunikasi yang kita 

kenali selama ini. 

Dalam suatu kajian yang lebih komprehensif, perbedaan yang ada di 

dalam komunikasi dan dakwah hanyalah pesan yang akan disampaikan, 

yaitu ajaran Islam dan komunikatornya dalam hal ini haruslah yang 

memahami dan memiliki kriteria serta syarat tersendiri. Letak perbedaan 

yang ada antara komunikasi dan komunikasi dakwah tersebutlah yang 

sangat menonjol dan tampak sebenarnya terletak pada muatan yang 

dikandung di dalam pesan yang disampaikan oleh penyampainya. 

Komunikasi bersifat lebih mengarah pada sesuatu yang netral dan umum, 

sedangkan komunikasi dalam dakwah terkandung nilai-nilai kebenaran dan 

keteladanan Islam kepada umat manusia. Selain itu, perbedaan di antara 

komunikasi dan komunikasi dakwah terlihat pada tujuan dan 
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efek/hasil/output yang diharapkan. Dalam komunikasi dakwah, kekhususan 

inilah yang mana dalam proses komunikasi melahirkan output yang berbeda 

dengan komunikasi.37 

c. Fungsi Komunikasi Dakwah 

Sebagaimana komunikasi pada umumnya, dalam komunikasi Islam 

juga diketahui berbagai macam fungsi yang memberi penjelasan bahwa 

komunikasi Islam memiliki ciri dan tidak bisa serta merta disamakan 

dengan komunikasi pada umumnya. 

Fungsi komunikasi tersebut terbagi sebagaimana di bawah ini: 

1. Sebagai Fungsi Informasi. 

Telah dijelaskan bahwa perangkat informasi yang Allah berikan 

kepada Adam, perangkat tersebut juga menjadi sarana untuk 

Adam menyampaikan informasi yang telah Allah berikan 

kepadanya. Seperti yang Adam sampaikan nama benda-benda 

kepada malaikat atas perintah Allah dan itu menegaskan bahwa 

komunikasi memiliki fungsi informasi. 

2. Sebagai Fungsi Meyakinkan 

Dalam komunikasi Islam, fungsi meyakinkan ini memiliki peran 

terhadap bagaimana Islam disampaikan sebagai sesuatu yang 

meyakinkan. Yang mana fungsi meyakinkan ini berarti membuat 

ide, gagasan dan pendapat agar bisa dicerna dan diterima orang 

 
37 Ibid… 
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lain dengan kemantapan hati juga keyakinan. Hal ini akan bisa 

dicapai dengan metode hiwar (dialog) dan jidal (debat). 

3. Sebagai Fungsi Mengingatkan  

Sifat lupa merupakan sesuatu yang tidak dapat dijauhkan dari 

manusia. Sebagaimana sejarah, bahwa Adam pernah lupa 

dengan peringatan Allah untuk tidak melanggar perintahnya 

mendekati pohon khuldi. Begitupun sebagai manusia biasa, kita 

memiliki kecenderungan untuk menjadi orang yang lupa dan 

lalai. Oleh sebab itu, fungsi komunikasi Islam ini juga memiliki 

peran untuk mengingatkan kita agar tidak terlena dan tetap 

istiqomah dalam ketaqwaan kepada Allah Tuhan Yang Maha 

Esa. 

d. Prinsip Komunikasi Dakwah 

Prinsip komunikasi dakwah juga memiliki peran tersendiri dalam 

pelaksanaan dakwah Islam. Beberapa prinsip tersebut diantaranya sebagai 

berikut38: 

1). Prinsip Ikhlas39 

Suatu pesan tidak akan berdampak positif kepada komunikan jika 

diterima dengan hati yang tidak ikhlas. Ikhlas merupakan kerja hati. 

Secara bahasa ikhlas berasal dari kata khalasha yang artinya, suci, 

 
38 Harjani Hefni, Komunikasi Islam, Jakarta: Kencana, hal. 226. 
39 Ibid,  
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bersih dari noda. Adapun ikhlas menurut istilah artinya adalah kerja 

yang dilakukan oleh hati untuk menyucikan dirinya dari berbagai 

motif yang tidak benar. Tidak ikhlas menyampaikan atau menerima 

pesan artinya tidak sucinya keinginan untuk menyampaikan atau 

menerima pesan. 

Prinsip ikhlas adalah prinsip paling dasar dalam komunikasi 

dakwah. Kehilangan prinsip ini dari komunikator maupun 

komunikan akan membuat tujuan utama komunikasi yaitu ibadah 

menjadi hilang dan kekuatan pesan yang disampaikan memudar. 

Kehilangan prinsip ini dari salah satu pihak akan membuat proses 

komunikasi terhambat apalagi bertemu antara ketidakikhlasan 

komunikator dengan komunikan. 

2). Prinsip Kemandirian40 

Prinsip Kemandirian merupakan bagian yang menentukan apakah 

dakwah yang dijalankan ini betul-betul sejalan dengan perintah 

Allah dan Sunnah Rasulullah. Dengan prinsip kemandirian, seorang 

da’I atau tokoh agama tidak menggantungkan harap pada orang lain 

ketika menjalankan misi dakwahnya di tengah masyarakat. 

3). Prinsip kejujuran41 

 
40 Ibid, hal. 232 
41 Harjani, Komunikasi Islam, hal. 239. 
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Lisan bisa membunuh karakter seseorang, bisa merusak hubungan 

suami istri, kaum kerabat bahkan bisa menyebabkan pertumpahan 

darah. Gara-gara fitnah yang dilancarkan oleh orang munafik di 

Madinah, Aisyah istri Rasulullah tercemar nama baiknya dan 

kehabisan air mata untuk mengungkapkan rasa kesedihannya. Itulah 

yang terjadi pada peristiwa Hadis al-ifki. 

Oleh karena itu, kejujuran dalam menyampaikan pesan adalah 

prinsip mendasar dalam komunikasi dakwah. Tidak tegaknya 

prinsip ini akan berakibat fatal untuk kehidupan umat manusia. 

4). Prinsip kebersihan Hati, Lisan dan Perbuatan42 

Prinsip kebersihan ini tidak kalah pentingnya dengan prinsip-prinsip 

sebelumnya. Islam sangat menekankan prinsip kebersihan dalam 

segala hal. Termasuk dalam menyampaikan pesan. Pesan yang baik 

akan mendatangkan kenyamanan psikologis bagi yang 

menerimanya, sedangkan pesan-pesan sarkastik, jorok, berdasarh-

darah, pertengkaran, perselingkuhan, adu domba, gossip, umpatan 

dan sejenisnya akan berdampak pada keruhnya hati.  

Prinsip kebersihan sangat kental dalam Al-Qur’an. Ketika 

mengungkapkan tentang hubungan suami istri, Al-Qur’an 

 
42 Ibid, hal. 241. 



32 
 

menggambarkannya dengan bahasa indah, santun, dan penuh 

makna. 

5). Prinsip Ketegasan43 

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam satu paket 

lengkap. Ada unsur jiwa dan ada unsur raga. Gerak raga dalam 

konsep Islam dipengaruhi secara kuat oleh hati atau jiwa. Artinya, 

lisan akan berbicara baik manakala hatinya baik, dan lisan tidak akan 

mampu berbicara dengan baik dan lancer tanpa kendali dari jiwanya, 

yang diucapkannya akan terasa hambar.  

Ketegasan dalam menyampaikan dengan menggunakan hati yang 

baik akan memberikan ketenangan jiwa bagi komunikan dan juga 

komunikator. 

6). Prinsip Kebersihan44 

Seseorang yang mengungkapkan kata-kata yang baik akan membuat 

hatinya tenang. Itulah rahasia dari perintah Allah yang 

menganjurkan kita banyak mengucapkan dzikir. Ketenangan 

tersebut tidak hanya buat diri komunikator tetapi juga akan 

berdampak baik kepada komunikan. Rasulullah mengajarkan 

 
43 Harjani, Komunikasi Islam, hal 241. 
44 Ibid, hal. 243. 
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tentang penitngnya membangun optimism orang yang sedang 

terbaring sakit dengan kata-kata yang memberikan semangat hidup. 

7). Prinsip Selektivitas dan Validitas45 

Berbicara dengan data dan informasi akurat adalah salahs atu ciri 

pribadi berkualitas. Selain menambah kredibilitas, informasi yang 

akurat menghindarkan kita jatuh kepada kesalahan yang berujung 

fatal. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu 

tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu 

itu” (QS. Al-Hujurat (49): 6). 

Semakin strategis tema yang dibicarakan, seperti tema tenatng 

Rasulullah, hukum dan fatwa, serta pandangan yang akan menjadi 

acuan masyarakat, maka data yang disampaikan harus lebih selektif 

dan lebih valid. Prinsip selektivitas dan validitas dalam komunikasi 

dakwah bukan hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi 

komunikan di dunia ini, tetapi tujuan utama mereka adalah agar bisa 

mempertanggungjawabkan apa yang mereka kemukakan pada saat 

diminta pertanggungjawabannya di akhirat. 

 
45  Harjani, Komunikasi Islam, hal. 254. 
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8). Prinsip Pengawasan46  

Prinsip pengawasan muncul dari kepercayaan mukmin yang 

meyakini bahwa Allah maha mendengar, maha melihat, dan maha 

mengetahui. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa setiap kata 

yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat. Prinsip pengawasan ini 

akan membuat orang yang selalu merasa diperhatikan dan dipantau. 

Orang yang selalu merasa dipantau biasanya lebih berhati-hati 

dalam mengeluarkan statemennya. 

9). Prinsip Mempengaruhi47 

Komunikasi antarmanusia merupakan aktivitas menyampaikan dan 

menerima pesan dari dan kepada orang lain. Saat berlangsung 

komunikasi, proses pengaruh memengarui terjadi. Di samping itu, 

komunikais juga bertujuan untuk saling mengenal, berhubungan, 

bermain, saling membantu, berbagi infomrasi, mengembangkan 

gagasan, memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, 

membangkitkan semangat kerja, meyakinkan, menghibur, 

mengukuhkan status dan menciptakan rasa persatuan. 

Karena muara semua tujuan komunikasi adalah saling 

memengaruhi, maka membangun komunikasi yang bertujuan untuk 

 
46 Harjani, Komunikasi Islam, hal. 253.  
47 Ibid, hal. 256. 
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menciptakan suasana yang sehat adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari Islam. 

e. Efektifitas Komunikasi Dakwah 

Komunikasi dakwah yang efektif adalah yang memiliki tujuan dan 

target yang tepat. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana komunikasi 

dakwah itu dijalankan. Misalkan, seorang juru dakwah mendapatkan 

simpati dari masyarakat yang dibina karena ia memiliki Kharisma sebagai 

seorang yang teladan.48 

Kesehariannya menjadi contoh bagi kalangan masyarakat setempat 

sehingga setiap ucapan dan nasehatnya menjadi berharga bagi masyarakat. 

Dengan demikian, barulah komunikasi dakwah yang dijalankan akan 

berdampak baik karena juru dakwah memiliki peranan dalam memberi 

contoh teladan yang baik kepada masyarakat.49 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah…., hal. 158. 
49 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah…., hal. 158. 
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F. Kerangka Pemikiran dan Model Penelitian  
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1. Kerangka Pemikiran 

Dalam kerangka penelitian di atas posisi guru kampong juga merupakan 

bagian dari masyarakat, sebagai da’I yang memberikan ceramah dan nasihat 

mengenai dakwah Islam sebagaimana tugas para ulama dan tokoh agama. 
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pendekatan komunikasi dakwah karena sebagai seorang da’I, guru kampong 

memahami bagaimana pendekatan yang tepat dilakukan di masyarakat. Setelah 

dilaksanakan dakwah Islam dalam bentuk pengajian, hasilnya ialah pemahaman 

yang diterima oleh masyarakat, yang pada akhirnya memberikan pemahaman dan 

wawasan Islam yang sejalan dengan kehidupan masyarakat bangka. 

2. Model Penelitian 

Dalam model penelitian yang penulis rincikan di atas ialah mengenai 

keberadaan guru kampong ini sebagai fenomena dakwah Islam. Guru kampong 

sebagai sosok yang memahami dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam, memiliki 

peran yang penting di tengah masyarakat. Dengan demikian, ada proses pendekatan 

yang dilakukan oleh guru kampong kepada masyarakat melalui komunikasi 

dakwahnya. Kemudian pada akhirnya, akan dipaparkan bagaimana peranan guru 

kampong dalam kehidupan masyarakat Islam di bangka. 

G. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang mana 

penelitian kualitatif memiliki metode-metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang oleh sejumlah individua tau sekelompok orang 

dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.50 Penelitian 

kualitatif juga bisa menghasilkan hasil data yang bersifat tergambar apa 

 
50 Burhan Bungin, penelitian kualitatif (komunikazi, ekonomi, kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial Lainnya), (Jakarta: Kencana Predana Media Group), hal. 68. 
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adanya. merupakan kata-kata yang tertulis baik secara lisan maupun 

juga perilaku dari orang-orang yang telah diamati.51  

Penulis telah melaksanakan pengamatan yang secara langsung untuk 

mengkaji dan memahami sebuah kondisi dan keadaan yang terjadi di 

tempat penelitian serta telah merincikan catatan secara rinci yang 

berkaitan dari temuan penulis di wilayah penelitian. Selanjutnya, 

sebagai penulis juga telah berupaya maksimal guna memahami 

bagaimana objek penelitian, melalui penglihatan dan membaca tampilan 

wajah kemudian menyelami perasaan lalu memahami apa yang penulis 

terimas dari penyampaian oleh informan penelitian. 

2. Data  

Data yang telah penulis jadikan sebagai hasil temuan berupa data primer 

dan data sekunder, yang mana kedua macam data ini merupakan hasil 

temuan di lapangan sesuai kebutuhan yang tentunya telah penulis 

paparkan dalam hasilnya pada bab pembahasan. 

a. Primer 

Sumber Data Primer di dalam penelitian penulis ini adalah dua Guru 

Kampong yang secara kredibilitas keilmuan dan kealimannya diakui 

oleh masyarakat, yaitu Guru Zuhri dan Guru Hamzah yang ada di 

Kabupaten Bangka yang secara langsung terlibat sebagai objek 

penelitian. Sebagai sumber informan primer, penulis telah 

mengikuti dakwah dan pengajian yang dilaksanakan keduanya 

 
51 Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Rosda karya, 2007) hal. 6. 



39 
 

untuk mendapatkan informasi yang actual dan terpercaya dari 

pengamatan penulis sebagai peneliti pada saat pelaksanaan 

penelitian. 

b. Sumber Sekunder 

Sedangkan untuk sumber sekunder, penulis telah menemukan 

masyarakat yang terlibat interaksi langsung dengan Guru Kampong 

dalam dakwah yang dijalankan, jemaah pengajian, tokoh 

masyarakat beserta masyarakat umum yang memahami kehidupan 

guru kampong, diantaranya sebagai berikut: Dahri, jema’ah 

pengajian guru zuhri, Elfandi, jemaah pengajian guru hamzah, Guru 

Ichsan Habibi, guru kampong, Guru Qomar, pengajar kitab, tokoh 

agama bangka belitung, Hajri, jemaah pengajian guru kampong, 

Hasan, jemaah pengajian guru hamzah, Ishak jemaah pengajian guru 

kampong, Jafri Habib, jemaah pengajian guru hamzah, Junaidi, 

jema’ah pengajian guru hamzah, Muhammad al-Barizi, jemaah 

pengajian guru hamzah, Qobul Hajat, jemaah pengajian guru 

hamzah, Robi, murid pengajian guru zuhri, Rozi, jemaah pengajian 

guru zuhri, Samsul Bahri, Sekretaris Desa Mendo, Suriadi, jemaah 

pengajian guru kampong Suruhikulumuddin, pengajar kitab, Taufik, 

jemaah pengajian guru zuhri, Yudi, jama’ah pengajian guru 

kampong, Zulham, anggota pengajian. .  
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Kemudian, selain sumber-sumber di atas tertulis berupa buku dan 

hasil penelitian yang bisa penulis jadikan rujukan dalam melakukan 

penelitian dan mengembangkannya menjadi sebuah tulisan ilmiah. 

3. Teknik-teknik Pengumpulan Data 

Untuk melaksanakan pengumpulan dalam data penelitian, penulis 

telah melakukan observasi, kemudian selanjutnya penulis telah melakukan 

wawancara secara mendalam serta membuat dokumentasi berupa gambar 

dan foto pelaksanaan pengajian bersama guru kampong. 

a. Observasi 

Kemudian penulis juga telah melaksanakan observasi untuk 

menyelami dakwah dan komunikasi Guru Kampong pada 

pelaksanaan ngaji duduk. Pada proses ini, penulis telah menjadi 

partisipan sehingga dapat mengamati dan melihat secara langsung 

bagaimana dakwah dan komunikasi yang dijalankan oleh Guru 

Kampong pada pengajiannya. Dengan observasi yang penulis 

lakukan ini telah didapatkan data yang valid dan akurat, otentik, 

kredibel serta bisa dipertanggungjawabkan. Pada observasi ini juga, 

penulis telah melakukan pengamatan terkait bagaimana masyarakat  

menganggap Guru Kampong dalam kehidupan kesehariannya. 

b. Wawancara mendalam 

Penulis telah melaksanakan wawancara yang mendalam sehingga 

mendapatkan data yang valid perihal dakwah juga komunikasi yang 

dijalankan oleh Guru Kampong di Bangka. Wawancara telah penulis 
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lakukan dengan tatap muka dan dengan pertanyaan yang bersifat 

spontan dan mengalir yang penulis sesuaikan melalui apa yang 

dilihat dan penulis dengar serta penulis rasakan di lapangan selama 

melaksanakan wawancara dengan guru kampong serta jemaah 

pengaajiannya. 

c. Dokumentasi 

Penulis telah mendokumentasikan secara real sesuai pelaksanaan di 

lapangan, bagaimana proses pelaksanaan dalam observasi dan 

wawancara di lokasi penelitian (lapangan). Kemudian hasil 

dokumentasi yang telah penulis buat ialah yang berupa gambar atau 

foto dan rekaman dari wawancara bersama Guru Kampong dan para 

jama’ah dari masyarakat yang terlibat dalam pengajian dengan guru 

kampong. Dokumentasi ini penulis dijadikan sebagai data yang 

kemudian menjadi hasil yang kuat untuk dijadikan argumentasi oleh 

penulis demi mempertahankan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah penulis lakukan, serta telah menjadi sebuah bukti kuat 

bahwa benar penulis telah melaksanakan penelitian. 

4. Teknik analisis 

Analisis yang telah penulis gunakan dalam penelitian ini ialah milik 

Miles dan Huberman.52 Menggunakan teknik ini, penulis telah 

melakukan sebuah proses dan pelaksanaan penelitian dengan cara 

 
52 Sugiyono, Metode dalam penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta), hal. 246. 
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interaktif, sehingga semua data yang telah didapatkan sudah sampai 

jenuh dan lengkap. Penulis juga telah melaksanakan analisis data 

melalui beberapa hal lain yang meliput reduksi data, penyajian serta 

penyampaian data, menarik kesimpulan, dan terakhir uji data. 

a. reduksi.data 

Fokus penelitian ini ialah tentang Dakwah dan Komunikasi Guru 

Kampong dalam pengajian di masyarakat bangka. Penulis telah 

memilah, merangkai serta memilih pokok pembahasan yang penulis 

anggap penting guna menjawab fokus penelitian. Penulis telah 

merangkum hasil catatan temuan yang telah penulis temukan di 

lapangan Oleh karena itu, sebagai peneliti, penulis telah melakukan 

reduksi terhadap data demi memudahkan pengelompokkan data  

Untuk mereduksi semua data yang telah penulis temukan di 

lapangan, penulis telah dipandu dengan tujuan utama yaitu, 

mendeskripsikan dakwah dan komunikasi dakwah Guru Kampong 

dalam pengajiannya.  

b. Penyajian Data 

Penulis telah melakukan reduksi data hasil temuan di lapangan, 

maka selanjutnya penulis telah melakukan penyajian data yang telah 

penulis reduksi menjadi pengelompokkan data tertentu. Sehingga 

dapat dipaham. Penulis dilapangan memiliki tujuan untuk 

mendapatkan data dari seorang atau lebih informan, dan melalui cara 

yang objektif yang sudah penulis lakukan, data itu telah 
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dikelompokkan demi menghasilkan data yang diharapkan dan 

penulis telah memaparkannya dengan cara menarasikan dalam hasil 

penelitian ini. 

c. Menarik Kesimpulan dan Memverifikasi Data 

Dalam hal ini, penulis telah melakukan dan menarik kesimpulan dan 

telah memeriksa data yang penulis temukan Hasil tersebut telah 

penulis kemukakan secara rinci yang merujuk pada teori dan data 

yang penulis komparasikan sebagai sebuah hasil penelitian. 

5. Pendekatan dalam Penelitian 

Adapun pendekatan yang penulis telH gunakan di dalam penelitian ini, 

ialah studi kasus. Tradisi penelitian studi kasus adalah studi mengenai 

suatu fenomena di satu atau lebih lokasi penelitian untuk mendapatkan 

kesimpulan rinci dan kontekstual guna memahami proses dinamis yang 

mendasari fenomena tertentu yang menarik perhatian seorang peneliti. 

Pengertian lain dari Robert K.Yin, menurut pendapatnya studi kasus 

ialah strategi yang sangat cocok apabila pokok-pokok pertanyaan 

sebuah penelitian yang  berkenaan dengan “how” or“why”, atau jika 

seorang peneliti nanti hanya mempunyai sedikit sekali peluang untuk 

memperhatikan peristiwa-peristiwa yang mana akan diteliti dan 

selidiki.53 Studi kasus ialah desain dan bentuk penelitian yang bersifat 

unik karena bisa digunakan  secara interpretif untuk membangun teori 

 
53 Andi Prastowo, Memahami Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hal. 128. 
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atau konsep dengan menggunakan cara kerja positivistis dalam menguji 

teori. Peneliti dalam studi kasus, telah bertindak sebagai pengamat netral 

dengan melakukan pengamatan langsung daripada peserta aktif atau 

yang dikenal observasi partisipan dalam lingkungan sosial subjek.54 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan dan penyajian, penulis telah membagi pembahasan 

yang berkaitan dengan tesis ini jadi lima bagian bab, yang terdiri dari, yaitu: 

Pada Bab pertamanya, penulis telah menguraikan latar belakang 

mengenai pentingnya mengangkat persoalan dakwah yang menjadi objek utama 

dalam penelitian penulis yang bertema mengenai komunikasi dakwah tokoh 

agama, yaitu guru kampong. Dakwah yang dijalankan oleh guru kampong ini 

relevan untuk diperkenalkan secara luas bahwa media dan metode dakwah yang 

santun masih dipertahankan dalam menyebarkan ajaran Islam. Setelah 

persoalan penulis uraikan, kemudian penulis telah merumuskan masalah yang 

menjadi fokus dalam diskusi serta mencantumkan tujuan dan kegunaan 

penelitian agar nantinya dapat memberikan kontribusi yang baik itu secara 

akademis dan secara praktis. Selanjutnya, penulis juga telah menguraikan cara 

menganalisis sejauh mana kajian terkait tokoh agama yang penulis temukan 

dengan melaksanakan critical-review terhadap kajian-kajian yang sudah 

banyak dilakukan. Kemudian, penulis selanjutnya telah menguraikan kerangka 

 
54 Alo Liliweri, Paradigma Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 

hal. 463. 
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teori yang penulis gunakan untuk membantu menganalisis data yang telah 

penulis dapatkan dari lapangan. Untuk selanjutnya, penulis telah memaparkan 

langkah-langkah metodologis guna menjawab permasalahan yang penulis telah 

rumuskan. Bab akhir, penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang 

merupakan struktur kesatuan dalam bingkai seluruh rangkaian pembahasan. 

Bab kedua, penulis telah memaparkan bagaimana perkembangan Islam 

di bangka, Dalam bab ini, penulis juga telah menyajikan profil guru kampong 

yang penulis pilih sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu guru zuhri dan guru 

hamzah. Bagaimana riwayat kehidupan mereka, pendidikan dan keseharian 

dimata masyarakat yang menjadi pengikut dalam pelaksanaan dakwah Islam 

tradisionalnya. serta gambaran umum profil daerah yang dijadikan sebagai 

objek penelitian penulis, dalam hal ini kabupaten bangka. Mengingat ini 

merupakan sebuah wilayah yang menjadi objek, maka penulis kira amat penting 

untuk menyampaikan bagaimana demografis dan kebudayaan serta keagamaan 

yang ada di bangka yang multi etnis namun ramah terhadap perbedaan.  

Bab ketiga, penulis telah menyampaikan hasil penelitian yang telah 

penulis uraikan secara detail demi untuk menjawab secara konkret rumusan 

masalah pertama berupa komunikasi dakwah yang dijalankan oleh guru 

kampong di bangka.  

Bab keempat, di bab ini, penulis telah mengulas hasil penelitian dan 

menjawab rumusan masalah kedua yang menjadi topik pembahasan. Dengan 
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penggunaan teori-teori yang telah penulis tentukan sebagai bahan untuk 

mengungkapkan keselarasan dalam proses yang terjadi di lapangan. 

Kemudian, di Bab kelima, pada bab ini, penulis telah menyampaikan 

kesimpulan akhir yang telah diulas secara mendalam dan padat akan makna 

serta menjawab permasalahan yang sudah penulis rumuskan di dalam tesis ini. 

Sebagai bagian akhir dari eksplorasi tesis ini penulis juga telah berusaha 

mengemukakan beberapa tanggapan mengenai tema dalam penelitian ini.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Masyarakat modern merupakan sebuah fakta dan kenyataan baru yang 

menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Era globalisasi teknologi menjadi 

tumpuan bagi masyarakat. Kemajuan tersebut seolah menjadi pertanda bahwa 

jaman telah berubah dan menuju kepada hal-hal yang bersifat meterialistis. 

Namun, berbanding terbalik dengan proses kehidupan masyarakat yang 

sebenarnya membutuhkan pencerahan dari kehidupan yang semu dan tanpa 

tujuan yang jelas.  

Permasalahan yang dihadapi bukanlah soal yang bisa dijawab dengan 

iya atau tidak, tetapi dibutuhkan keterangan yang berisi dan berbobot, karena 

akan menjawab tantangan yang lebih besar dibandingkan kemunduran dalam 

pengetahuan dan teknologi. 

Untuk dunia yang berada jauh di pelosok negeri, yang sulit terjangkau 

oleh jaringan komunikasi yang stabil. Masyarakat Islam bangka masih perlu 

dididik. Bukan berarti bahwa selama ini masyarakatnya tidak terdidik. Yang 

dikhawatirkan dan butuh Pendidikan sebenarnya adalah generasi penerus umat 

dan generasi penerus bangsa mendatang. Terkhusus generasi Muslim yang akan 

menggantikan posisi-posisi penting dan central di tengah kehidupan sosial 

masyarakat.  
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Keberadaan teknologi memang menjadi tantangan yang tidak bisa 

begitu saja diabaikan. Teknologi mempengaruhi generasi muda, tidak hanya 

karena kemajuannya dalam berpikir, namun adab dan sopan santun generasi 

penerus menjadi terancam. Kaidah-kaidah yang dulu dipegang oleh generas-

generasi pendahulu kian lama kian menghilang dan menjauh dari generasi 

penerus jaman ini. Ada dua kesimpulan dari penelitian ini yang penulis kira 

akan menjadi kesimpulan akhir, yaitu: 

1. Keterlibatan Guru Kampong Dalam Dakwah Islam 

Guru kampong, sebagai sosok tokoh agama, ulama dan pembimbing 

masyarakat di bangka, nyatanya masih memegang teguh nilai-nilai adat 

istiadat tradisional yang diajarkan oleh para pendahulunya. Tradisi-tradisi 

kultural dalam kehidupan masyarakat, masih menjadi kampanye abadi oleh 

guru-guru kampong di bangka. Melalui pengajian-pengajian, mimbar 

khutbah, perjalanan dari rumah-ke rumah, guru kampong masih mengajak 

masyarakat untuk ingat bahwa meski jaman mulai berubah, kehidupan 

tradisional harus tetap dipegang teguh. Sebagaimana diamanahkan dan 

dicontohkan oleh guru-guru agama (guru kampong) pada periode-periode 

yang lampau.  

Tidak berhenti di sana, kendati saat ini sudah banyak para mubaligh, 

penceramah dan pendakwah yang datang dari berbagai penjuru negeri ke 

bangka. Kehadiran sosok guru kampong ini tidak tergantikan untuk 

wilayah-wilayah pinggiran. Masyarakat masih lebih menaruh perhatian 
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kepada guru kampong, sebagai penasehat dan sumber pengetahuan dalam 

ilmu keagamaan.  

Euphoria yang terjadi di jaman modern, di mana pengajian-

pengajian perkotaan hanya menyisakan ruang-ruang kosong dan tidak ada 

ilmu agama yang bisa dibawa pulang ke rumah. Tidak menjadi pengaruh 

dalam kehidupan masyarakat bangka yang sampai saat ini masih mematuhi 

petuah dan nasehat dari guru kampong. Meski sebagian tempat, khususnya 

di areal perkotaan, sudah mulai merangsek ke dalam, para da’i-da’i 

ekstrimis bermunculan dengan membawa pemahaman wahabi. Masih kalah 

popularitasnya dibandingkan dengan guru kampong. 

Tetapi, ini juga menjadi tantangan yang berpotensi akan mengikis 

nilai-nilai kultural di bangka, jika saja pengaruh ekstrimis-ekstrimis berbaju 

agama ini dibiarkan hidup dan bebas begitu saja tanpa dibendung dengan 

kekuatan dari dalam.  

Hal itulah yang penulis kira menjadi penting untuk terus 

diupayakan. Semata-mata bukan ingin menunjukkan bahwa guru kampong 

ini adalah orang-orang suci tanpa dosa. Namun lebih kepada harapan yang 

nantinya menjadi model dakwah yang terus dipertahankan untuk generasi 

penerus. Semuanya demi meminimalisir keretakan-keretakan yang 

dikhawatirkan akan timbul dan berbenturan dengan ekstrimis-ekstrimis 

yang berbaju agama sehingga menjadi bibit pemecah belah umat di tengah 

masyarakat yang damai. 
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2. Pengaruh keberadaan Guru Kampong di Masyarakat 

Keberadaan guru kampong ini yang kemudian penulis perdalam 

terhadap dua tokoh guru kampng yang berasal dari bangka yaitu guru zuhri 

dan guru hamzah, merupakan sebuah oase di tengah gurun yang tandus. 

Kehidupan masyarakat yang sebagaimana telah diketahui oleh kita semua 

bahwa saat jaman materialistisme mulai menjadi pedoman, maka hakikat 

tujuan hidup yang sesungguhnya telah hilang. 

Peran serta yang ditampakkan oleh guru kampong pada 

kesehariannya yang mendedikasikan diri untuk masyarakat bangka adalah 

sebuah upaya untuk mengembalikan semangat ber-Islam yang menjadikan 

masyarakat lebih memaknai hidup sebagai anugerah Allah Subhanahu wa 

ta’ala yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.  

Di satu sisi kehidupan dunia yang harus terus dilalui sampai ajal 

menjemput. Pada sisi lainnya, kehidupan akhirat yang menanti untuk 

dipersiapkan sebagaimana mestinya sesuai tuntunan agama. Sosok dua guru 

kampong pada masyarakat bangka yang telah penulis ulas secara 

komprehensif pada bab-bab sebelumnya, semestinya menjadi model 

dakwah yang harus terus dipertahankan, karena tujuannya bukanlah 

ketenaran, ataupun gelar dan kekayaan material, namun sebuah pengabdian 

seorang hamba yang dilebihkan ilmu pengetahuan agamanya, hadir di 

tengah masyarakat yang plural dan mendidik serta menyebarkan ajaran 
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Islam berdasarkan kitab-kitab rujukan yang bersanad langsung pada ulama-

ulama terdahulu. 

B. Saran 

Dari kesimpulan sebagaimana penulis sampaikan tersebut di atas, 

penulis berpendapat bahwa peranan tokoh agama merupakan sesuatu yang perlu 

diperhatikan. Tidak hanya dalam persoalan agama, masyarakat memerlukan 

sosok yang dijadikan pedoman dan teladan hidup. Keberadaan pengajian yang 

dilaksanakan oleh guru kampong ini penulis kira perlu menjadi permodelan 

dakwah yang harus dipertahankan. kita tentu tahu bahwa dakwah tidak serta 

merta tentang mengajak orang untuk belajar agama terus-menerus tanpa 

mempraktekkannya pada proses kehidupan nyata.  

Sebagai seorang tokoh agama, guru kampong memiliki konsep yang 

unik. Mendidik masyarakat untuk belajar agama melalui metode pengajian dan 

praktik yang secara langsung bisa dilakukan oleh Jemaah. Pada saat jemaah 

bingung ketika dihadapkan dengan pelajaran bersuci, guru kampong dengan 

senang hati akan menunjukkan cara dan praktiknya secara langsung di tempat. 

Dengan demikian, kesalahan dalam penafsiran dari pengajian bisa 

diminimalisir.  

Berbeda dengan ceramah agama yang mengandalkan pesan satu arah 

saja. Seperti halnya ceramah di masjid dengan puluhan hingga ratusan jemaah 

yang hadir memenuhi tempat pengajian. Sangat tidak memungkinkan untuk 
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dilakukan tanya jawab yang melibatkan ratusan peserta yang masing-masing 

memiliki keinginan bertanya tentang hal-hal yang privat misalnya.  

Metode pengajian yang diajarkan oleh guru kampong dalam dakwahnya 

ini setidaknya menjadi solusi, ibarat mencari air di tengah padang pasri yang 

tandus. Di saat dunia sibuk dengan hiruk pikuk material, pergi bekerja di saat 

pagi hari, lalu pulang pada petang dan malam tidak sempat lagi bercengkrama 

untuk sekedar mempelajari hal-hal yang bersifat keagamaan. Meskipun kita saat 

ini dimudahkan dengan adanya konten-konten ceramah dengan media online 

dan dalam jaringan. Namun, belajar agama, terlebih mempraktekkannya tentu 

saja diperlukan sanad keilmuan. Adanya sanad ini merupakan sebuah keharusan 

bahwa ilmu agama yang kita pelajari berdasarkan sumber yang asli, bukan 

hanya bersumber dari pengalaman seorang atau sekelompok orang saja. 

Dengan begitu, kesalahan dalam penafsirran dari berbagai materi 

dakwah yang dilaksanakan oleh guru kampong dalam komunikasi dakwahnya 

ini akan terhindari. Ini penulis kira penting untuk menjadi sumbangsih saran, 

baik secara keilmuan maupun secara praktiknya nanti guna penulis sampaikan 

sebagai sebuah masukan yang perlu untuk diaplikasikan. 
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2021. 

Wawancara dengan Guru Zuhri dan Guru Hamzah di kediamannya, di desa Kayu 

Besi dan Desa Mendo, Bangka. 16-20 September 2021. 

Yudi, jama’ah pengajian guru kampong, wawancara di Desa Kayu Besi, 23 

September 2021. 

Zulham, anggota pengajian, Wawancara di Desa Kayu Besi, 27 Agustus 2021. 
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