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KOMUNIKASI DAKWAH MUHAMMADIYAH 

(Studi Komunikasi Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah  

Kabupaten Jombang) 

Abstrak 

Dakwah merupakan istilah yang dimiliki oleh masyarakat beragama dalam mengajak 

sesorang untuk menuju kondisi yang lebih baik. Membaca gejala atas efek kehidupan umat 

muslim di era modernitas, menjadi konsekuensi logis untuk merumuskan ulang mengenai 

gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang berkemajuan 

mempunyai langkah taktis dan teknis dalam dakwahnya. Penelitian kualitatif komunikasi 

dakwah muhammadiyah ini memfokuskan kedalam kajian teoritis perspektif komunikasi 

manusia dan strategi komunikasi yang diterapkan dalam gerakan dakwah. Analisis data 

penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif, dengan data yang diambil melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi dan studi refrensi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konsep dakwah Muhammadiyah Jombang menggunakan kerangka perspektif 

mekanistis (gerakan penyampaian), interaksioanal (gerakan pendidikan), psikologis 

(gerakan penyadaran), dan pragmatis (gerakan sosial). Peneliti menemukan relevansi 

terhadap model perspektif tersebut dalam ruh gerakan dakwah Muhammadiyah dalam 

menyebarkan ajaran nilai-nilai Islam. 

Kata Kunci : Komunikasi dakwah, Muhammadiyah, strategi 

Abstract 

Da’wa(propaganda) is a term that is process by religious communicities in inviting 

someone to deliver will be better condition. Reading the indication of the life effect of 

Muslims in the era of modernity to reformualate the da’wa (propaganda movement) 

conclude logical conscequence. Muhammadiyah  as a religious organization has tractical 

research of Muhammadiyah communication da’wa (propagada movement) is focused into 

the theoretical study of human communication perspective and communication strategy 

useful in da’wa (propaganda movemen). Analysis data of this research with qualitative 

descriptive method, the data analysis use from beginning to end observation, interview, 

documentatio and reference study the results of the research show that the concept of 

da’wa (propaganda movement) Muhammadiyah in Jombang uses a framework of 

mechnistic perspectives (delivery movement), interactional (educational movement), 

psychological (awakening development movement), and pragmatic (social movement). 

Reserces find relevance significance to the perspective model in the spirit characterof the 

da’wa Muhammadiyah (propaganda movement) in distribution the teachings of Islamic 

values. 

Keywords: Da’wah Communication, Muhammadiyah, strategy 

1. PENDAHULUAN

Islam adalah bagian dari agama samawi atau agama langit, yang akan memberikan 

penjelasan dan menerangkan untuk bertauhid kepada Allah SWT. Pendekatan yang 
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menjadi acuan Islam untuk umat manusia diantaranya yaitu nilai-nilai kedamaian, 

kerukunan sosial, dan keteraturan dalam bertuhan. Islam harus dijadikan sumber moral 

tertinggi dalam kehidupan manusia. Mewujudkan sifat yang menjadi perintah Islam bagi 

umatnya dalam proses hubungan antara ketuhanan dan kemanusiaan diperlukannya 

pencerminan nilai keislaman dengan memperhatikan etika dan kesadaran terhadap realitas 

kehidupan sosial yang mendalam. Nilai-nilai agama akan menjadi suatu opsi identitas yang 

akan menjadi bukti kesadaran dalam pikiran manusia. 

Proses dakwah untuk penyampaian nilai-nilai keislaman memang membutuhkan 

pembacaan realitas yang mendalam, sebagai upaya penafsiran kehidupan manusia di setiap 

zamannya. Ada dua istilah kriteria manusia dalam bermasyarakat yaitu masyarakat 

tradisional dan masyarakat modern. Soerjono Soekanto (1986) menjelaskan arti mengenai 

masyarakat tradisional yaitu dengan istilah masyarakat sederhana, dengan ciri-ciri 

kompleks, organisiasi yang minimalis, dan masyarakatnya tersebar. 

Perbedaan konteks kultur sosial dan budaya kehidupan masyarakat perkotaan dan 

pedesaan tersebut merupakan suatu acuan yang harus dipahami dalam merumuskan 

strategi dakwah Islam secara taktis maupun teknis. Sunan Kalijaga (Sofwan, 2000) ketika 

dalam dakwahnya tidak meninggalkan budaya. Beliau mempunyai pendapat apabila 

budaya dikesampingkan maka masyarakat antipati terhadap ajaran agama, dakwah harus 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah tersebut. Pengertian tersebut diselaraskan 

dengan sebuah paradigma bahwa dakwah adalah instrumen dalam mencerdaskan 

masyarakat menuju suatu kebaikan yang tertuntun. Syeh Bahiyul Khuly mengemukakan 

bahwa dakwah merupakan bentuk memindahkan umat dari satu situasi ke situasi lain yang 

lebih baik. Dalam wacana pemikiran Islam, modernisme Islam atau (Islam modernis) 

menafsirkan Islam menggunakan pendekatan rasional untuk menyesuaikannya dengan 

perubahan di dunia modern (Alma & Fauzi, 2016). 

 Fenomena gairah religius masyarakat Indonesia diekspresikan dengan bentuk 

organisasi keagamaan atau organisasi dakwah untuk mempertahankan dakwah Islam. 

Organisasi dakwah dalam perspektif lain bisa melakukan disorientasi atau kemungkinan 

akan menimbulkan perpecahan diantara kalangan sesama organisasi dakwah. Berkaitan 

dengan hal itu Meuleman (2011) menjelaskan bahwa organisasi dakwah tidak hanya saling 

melengkapi dan menghadirkan khalayak yang berbeda, dalam suatu kasus tertentu 

kepentingan lain yang dibawa yaitu berkompetisi satu sama lain untuk mendapatkan 

pengikut. Apalagi gerakan dakwah cukup sering dipertandingkan dengan otoritas agama. 
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Tetapi dengan adanya macam-macam organisasi dakwah sepatutnya diapresiasi karena 

membawa misi keislaman secara menyeluruh untuk masyarakat, diantaranya ; 

Nahdlatul ‘Ulama (NU), berdiri pada tahun 1926, melakukan proses dakwah secara 

tradisional, mengajarkan nilai-nilai keislaman dengan pendekatan kebudayaan yang 

menjadi ciri identitas masyarakat. Hal yang melekat dalam ruh gerakan NU ialah 

melakukan sholawat yang disisipkan dalam ajaran di pondok pesantren, sekolah maupun 

masyarakat pada umumnya. 

Thoriqoh Shidiqqiyyah, berdiri pada tahun 1928, merupakan sebuah organisasi 

dengan paham thoriqoh dengan istilah lain yaitu orang-orang yang mengikuiti thoriqoh 

shidiqqiyyah merupakan paham tasawuf yang artinya selalu menjaga kebersihan jiwa. 

Thoriqoh ini mempunyai tiga tujuan utama yaitu pertama, praktik Dzikir Jahar Nafi Itsbat 

artinya mendekatkan kepada Allah sebenar-benarnya dekat; kedua, praktik Dzikir Sirru 

Ismu Dzat ialah tercapainya dekat dan kenal pada Allah; ketiga, dengan jalan taqwallaah 

yaitu shalat, puasa, dan dzikir. 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), berdiri pada tahun 1972, dalam proses 

pengamalan nilai Islam ada suatu kejanggalan tersendiri dari gerakan dakwah yang 

dilakukannya, karena nilai-nilai keislaman yang berbeda dengan pemahaman masyarakat. 

Seperti halnya tidak menjawab ucapan salam dari orang yang tidak dikenal, melaksanakan 

sholat Jumat di masjid jamaatnya, mengurus jenazah tanpa bantuan dari masyarakat yang 

bukan dari anggota. 

 Muhammadiyah, dengan strateginya berpusat pada pembaruan (tajdid) serta 

menjaga kemurnian Islam (purifikasi). Muhammadiyah yang berdiri pada tanggal 18 

Nopember 1912 di Kauman Jogjakarta yang bertetapan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330, 

dengan bantuan kerabat-kerabatnya dan muridnya. Pada mulanya nama Muhammadiyah 

ini merupakan nama awal dari perguruan yang sudah dibentuk oleh KH. Ahmad Dahlan 

pada tahun 1911. 

Setiap organisasi dakwah mempunyai kultur dakwah yang berbeda. Tetapi jika 

melihat konteks keindonesiaan, sejarah dakwah dan munculnya kesultanan di Sumatera 

dan Jawa menunjukkan adanya akomodasi Islam terhadap budaya lokal, begitu juga 

sebaliknya. Hal semacam ini menunjukkan bahwa Islam yang tumbuh dan berkembang di 

Indonesia berproses secara evolutif-kultural termasuk dibidang politik (Ismail, 2010). 
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Usia yang cukup lama yaitu  67 tahun Muhammadiyah Jombang terhadap upaya 

dakwah yang dilakukan dalam menyampaikan pesan-pesan nilai keislaman. Perkembangan 

keanggotaan, amal usaha Muhammadiyah, dan pendidikan Muhammadiyah seperti 

sekolah, panti asuhan, dan pondok pesantren merupakan bukti nyata dalam menjawab 

pertanyaan apa dari hasil upaya dakwahnya Muhammadiyah Jombang yang berada 

ditengah-tengah situasi dakwah yang dilakukan oleh organisasi dakwah lainnya. Sesuai 

dengan pemaparan latar belakang ini, dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu 

“Bagaimana strategi komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan dakwah Islam?” 

Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai gerakan dakwah 

Muhammadiyah Jombang dalam memberikan dan menyebarkan nilai-nilai keislaman, 

menggunakan teori komunikasi manusia Aubrey Fisher yang dapat diterapkan dalam 

dakwah dan teori strategi komunikasi. Dengan kedua teori tersebut, peneliti akan lebih 

mudah melakukan pemetaan mengenai program praksis yang di ambil dalam proses 

dakwah Muhammadiyah Jombang. Harapan kedepan penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

umat muslim dan berguna bagi rujukan penelitian-penelitian berikutnya. 

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mempunyai tujuan 

untuk menjelaskan kondisi atau fenomena secara medalam dengan adanya data yang 

dikumpulkan dan pengkajian permasalahan. Menurut Triyono (2014), riset kualitatif yang 

akan mengunggap fenomena dengan dalam tidak mengutamakan besarnya populasi atau 

sampling.  

Sumber data pada penelitian ini akan dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informasi yang diberikan 

secara langsung oleh narasumber yang dipilih oleh peneliti. Sedangkan data sekunder ialah 

data yang dihasilkan dari hasil pengetahuan dan keterangan dari studi kepustakaan yang 

meliputi buku, dokumentasi atau catatan-catatan.  

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau suatu cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data (Kriyantono, 2014). Penelitian ini teknik pengumpulan datanya 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi secara mendalam, sebagai upaya untuk 

mendapatkan hasil penelitian mengenai strategi komunikasi gerakan dakwah Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah (PDM) Jombang. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam 

kepada narasumber yang dapat dipercaya untuk menjelaskan konsepsi gerakan dakwah 
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PDM Jombang dengan kriteria yaitu tokoh Muhammadiyah, wakil kepengurusan PDM, 

dan pelaku peneliti tentang Muhammadiyah Jombang, serta seseorang yang wawasan 

sejarah tentang perkembangan Muhammadiyah yang ada di Jombang. Wawancara 

dilakukan untuk menggali data dari narasumber yang tidak bisa didapatkan saat observasi 

langsung (mengingat perkembangan gerakan dakwah muhammadiyah dan adanya 

pergantian struktural kepemimpinan dalam 5 tahun sekali). 

 Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling (secara sengaja) dengan 

jenis Judgement Sampling yaitu sample dipilih berdasarkan penilaian peneliti menganggap 

pilihan tersebut adalah yang paling baik untuk dijadikan sebagai narasumber sebagai 

metode penentuan sampling. Kriteria dari narasumber yaitu tokoh atau pengurus 

Muhammadiyah Jombang dan pernah melakukan penelitian sebelumnya mengenai gerakan 

dakwah Muhammadiyah di Jombang. Maka narasumber yang sesuai dengan kriteria 

tersebut untuk dilakukan wawancara mendalam yaitu kepada M. Roeslan, Mochamad 

Khoirul Abduh, Anis Supriyanto, dan Fathurrohman Tsani.. Melalui wawancara, peneliti 

ingin menggali proses kegiatan-kegiatan secara taktis dan teknis serta peneliti juga ingin 

menggali data tentang realitas apa yang yang dihasilkan oleh PDM Jombang dalam proses 

komunikasi dakwahnya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Historisasi dan Perkembangan Gerakan Dakwah Kultural Muhammadiyah 

Jombang 

Memahami perkembangan gerakan Muhammadiyah Jombang merupakan modal awal 

dalam membicaran konsep dakwah yang di lakukannya. Jombang merupakan daerah yang 

melahirkan organisasi keagaaman yang besar di Indonesia yaitu Nahdhathul Ulama pada 

tahun 1926, terpaut 24 tahun silam setelah lahirnya Muhammadiyah pada tahun 1912 di 

Kauman Jogjakarta yang diprakarsai oleh KH. Ahmad Dahlan. Iklim keagamaan di 

Jombang dengan adanya macam organisasi keagamaan seperti NU, LDII, Thoriqoh 

Shiddiqiyah bukan menjadi suatu penghalang bagi organisasi keagamaan terutama pada 

konteks ini yaitu Muhammadiyah untuk masuk dan berkembang di daerah tersebut. 

Berawal dari konteks historis lahirnya Muhammadiyah di Surabaya pada tahun 1921 

yang di tokohi oleh KH Mas Mansur, kemudian mulailah berkembangnya cabang-cabang 

di Provinsi Jawa Timur. Adanya Muhammadiyah di Jombang sekitar tahun 1950-an 

merupakan fenomena yang unik, dengan dalih bahwa Jombang adalah daerah basis 

Nahdhatul Ulama. Aktivitas utama para perintis seperti H. Rifa’i, Moh. Kusen, dan H. Nur 
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Slim yaitu melakukan sowan terhadap kyai-kyai besar yang ada di Jombang seperti Wahab 

Hasbullah dari Pondok Tambak Beras dan KH. Bisrie Syamsuri dari Denanyar-Jombang. 

Kedua ulama besar Jombang tersebut menyambut dengan senang hati karena masyarakat 

saat itu masih banyak yang belum mengerti tentang Islam. Langkah berikutnya para 

perintis Muhammadiyah Jombang mengkonfirmasikan kepada KH. Mas Mansyur di 

Surabaya tentang pendiriannya dan mulailah agenda-agenda awal Muhammadiyah 

Jombang dengan mendatangkan KH Mas Mansyur untuk memberikan pengajian dan 

berceramah tentang apa itu Muhammadiyah, dengan model pengkajian Al-Quran.   

Kedatangan Dai Nippon dari Jepang pada tahun 1942 membuat situasi 

Muhammadiyah cukup pelik sehingga membuat kemacetan dalam gerakan 

Muhammadiyah. KH Mas Mansur meminta dukungan Islam bagi perang Nippon melawan 

imperialis Barat, memberikan dengan dukungan syarat ( dalam Benda, 1985) “mereka 

yang telah mempunyai pengertian yang jelas terhadap semua persoalan, berpendapat 

bahwa kita bisa bekerja sama (dengan tentara Dai Nippon), akan tetapi dengan syarat 

diapakai suatu jalan yang tidak menghina agama. Namun kalau agama dihina, maka orang 

Islam yakin untuk membela agamanya”. 

 Kehadiran Zuhal Hadikusumo membuat fenomena baru dalam Muhammadiyah 

Jombang dengan keahliannya yang sangat mudah bergaul dengan masyarakat, membuat 

Muhammadiyah tetap stabil dan semakin berkembang.  Zuhal  merupakan kader yang 

dikirim oleh pimpinan pusat Jogjakarta untuk menetap di Kediri kemudian setelah 

nikahnya baru menetap di Jombang. Tekad yang cukup kuat yang dimiliki oleh Zuhal 

Hadikusumo dalam bersyiar tentang Islam maka didirikanlah Muhammadiyah Jombang 

sebagai organ dakwah Islam di Jombang. Salah satu pelaku sejarah Muhammadiyah 

Jombang yang bernama Moch. Roeslan, sosok mantan sekretaris Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Jombang pertama, menuturkan, 

”Berdirinya Muhammadiyah Jombang pada tahun 1946, tetapi SK PP 

Muhammadiyah di tahun 1949. Dakwah pertama pada saat itu dibawakan oleh Pak Kusen 

orang Jombang. Masuknya Muhammadiyah disini meminta izin kepada Kiai Wahab 

Hasbullah dari Nahdhatul Ulama (NU). Meskipun sudah minta izin dakwah kita 

(Muhammadiyah) tetap dihalang-halangi. Dakwah pertama yaitu mengaji, masih dalam 

bentuk kelompok. Cabang pertama terletak di Kecamatan Jombang yang diketuai Pak 

Zuhal saudara dari Pak Djarnawi Hadikusumo  (dalam wawancara pada tanggal 

4/11/2017).” 
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  Pada masa itu memang belum resmi adanya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

(PWM) karena masih berupa dengan sebutan Pengurus Besar di Provinsi, maka surat 

kuputusan pendirian Muhammadiyah Jombang langsung dari Pimpinan Pusat, meskipun 

benar-benar telah resmi berdiri akan tetapi tetap masih adanya gesekan antar organisasi 

keagamaan. KH. Fauzan menuliskan dalam buku “Sejarah Singkat Berdirinya 

Muhammadiyah Jombang”, meskipun permusuhan tantangan-tantangan terus berjalan, 

tetapi atas kesungguhan dan keuletan para pengurus, maka Muhammadiyah di Jombang 

sampai saat ini masih tetap eksis dan kuat, walaupun dengan jumlah yang masih dalam 

kategori minoritas. (Abduh, 2015)  

Sejarah perkembangan Muhammadiyah Jombang memang tidak terlepas dari sisi 

dialogis masyarakat heterogen. Dinamika yang terjadi terletak pada stigma negatif yang 

terbangun dari asumsi tanpa dasar masyarakat awam. Dominasi masyarakat kaum 

Nahdiyin membuat para pelaku sejarah gerakan Muhammadiyah Jombang untuk 

merumuskan model dakwah yang relevan. Dakwah menurut Achmad (1983) yaitu 

aktualisasi iman (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia 

beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk 

mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran 

kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran 

Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu. 

Konsep komunikasi dakwah kultural merupakan metode dalam pelaksanaan dakwah. 

Dakwah kultural merupakan menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi 

kehidupan dengan memperhatikan potensi dan  kecenderungan  manusia sebagai makhluk 

budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya 

(PP Muhammadiyah, Dakwah Kultural Muhammadiyah hlm, 26). Jika melihat konteks 

awal lahirnya Muhammadiyah Jombang, akan diketahui bagaiamana pelaku sejarah 

melakukan terapan dakwah yang dilakukannya. Seperti apa yang diungkap oleh Moch. 

Roeslan,  

“Cara masuk dakwahnya ya dengan hubungan kekeluargaan, diskusi serta Pak 

Zuhal dalam merangkul masyarakat, dengan apa yang saat itu kesukaan yang dilakukan 

oleh masyarakat seperti main remi (Kartu), halma, dan catur. Terus kemudian dari situ 

Pak Zuhal mengajak untuk datang ke pengajiannya”( dalam wawancara pada tanggal 

6/11/2017 ). 
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 Hakikatnya jika melihat paparan yang disampaikan oleh Moch. Roeslan tentang 

awal mula dakwah Islam yang dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah Jombang pada saat 

itu, merupakan model dakwah kultural. Akan tetapi proses tersebut tidak berlangsung lama 

karena adanya penolakan setelah adanya pengumpulan massa. Menurut Muhammad 

Khoirul Abduh seorang kader Muhammadiyah Jombang yang pernah melakukan 

penelitian mengenai perkembangan gerakan purifikasi Muhammadiyah di Jombang 

mengatakan, 

“Kebanyakan Mubaligh Muhammadiyah ketika memahami dakwah kultural itu 

kembali kepada kultur awal masyarakat Jombang. Kalau di Jombang itu sukanya tahlilan, 

7 hari kematian, 40 hari kematian dan sebagainya. Itu dianggap sebagai dakwah kultural, 

sehingga pada waktu itu terjadi pro dan kontra dan dikembalikan pada kelompok mereka. 

Akhirnya hal ini tidak berlaku di Muhammadiyah” (dalam wawancara pada tanggal 

6/11/2017). 

Rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat Jawa seperti slametan dan ziarah 

kemakam wali-wali atau tokoh agama merupakan ajaran bagi semangat peninggalan nenek 

moyang mereka, secara historis disebut dengan kebudayaan hinduisme. Misalnya di 

Jombang ada beberapa makam tokoh keagamaan yaitu Sayyid Sulaiman dari Yaman salah 

satu tokoh penyebar Islam di pulau Jawa sekitar abad 17 yang dimakamkan di daerah 

kecamatan Mancilan, Jombang dan Abdurrahmad Wahid dipanggil dengan sebutan Gus 

Dur sosok kyai dari NU dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kedua makam 

tersebut setiap Malam Jumat Legi ramai dikunjungi oleh masyarakat muslim untuk 

berziarah.  

G.W.J  Drewes (dalam Darban, 2002) menyatakan bahwa Islam tiba di Indonesia 

bukan dari pusatnya di Timur Tengah, akan tetapi dari India, dan Islam semacam ini, yang 

telah disaring melalui pengalaman agama India, dan bertaburan mistisisme, mendapatkan 

dasarnya yang telah dipersiapkan dengan baik di Jawa yang telah dipengaruhi oleh agama 

Hindu. Jika merujuk pada dakwah Islam kultural oleh Deliar Noer (2007) ada dua 

formulasi, pertama bersifat akomodatif terhadap nilai budaya tertentu secara inovatif dan 

kreatif tanpa menghilangkan aspek substansial keagamaan; kedua, menekankan pentingnya 

kearifan setiap upaya memahami kebudayaan komunitas (kepribadian masyarakat) tertentu 

sebagai sasaran dakwah. Intinya dakwah kultural menekankan sifat buttom-up 

melaksanakan rancangan pemberdayaan kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai 

spesifik yang dimiliki oleh sasaran dakwah. 
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Masyarakat Jombang yang dominan dengan kebudyaan tradisional seperti jami’iyah 

diba’, tradisi rabbana (terbangan), samproan, dan tahlilan kematian tidak bisa 

dihilangkan begitu saja. Muhammadiyah dalam dakwah kulturalnya sebatas mengambil 

sisi lahiriyah akan tetapi dari segi substansi  tetap sesuai dengan syariat Islam. Anis 

supriyanto tokoh pimpinan Muhammadiyah menuturkan, 

“ Jadi dakwah kultural yang dilakukan oleh Muhammadiyah Jombang salah satu 

metode dakwah Muhammadiyah agar orang-orang non-Muhammadiyah itu tidak 

menganggap bahwa Muhammadiyah itu anti kultur, anti kemapanan, anti sesuatu yang 

ada di masyarakat. Muhammadiyah Jombang bisa mengambil kegiatan tersebut untuk 

diadopsi, tetapi unsur-unsur yang di larang oleh agama itu dihilangkan”( dalam 

wawancara pada tanggal 4/11/2017). 

Toleransi dalam pengambilan tradisi kebudayaan yang ada di masyarakat menjadi 

upaya agar masyarakat Muhammadiyah tetap bisa membaur dengan masyarakat lainnya. 

Meskipun terjadinya adopsi kebudayaan yang dilakukan tetapi Muhammadiyah Jombang 

tidak menganggap hal itu legal menjadi agenda resmi. Konsep yang diambil adalah 

menghilangkan aspek-aspek dalam rutinitas budaya kegiatan masyarakat yang tidak sesuai 

dengan ajaran Islam. Kuntowijoyo (2008) menjelaskan bahwa Seni musik, Terbangan, 

Qasiddah, Gambus yang terdapat di Jawa dan Sumatera, juga menunjukkan pengaruh 

Islam yang dominan. Betapa pengaruh Islam sangat terasa dalam bidang keilmuan di 

lingkungan kebudayaan populer kita. Ini menunjukkan bahwa budaya Islam sangat 

berpengaruh ditingkat bawah. 

3.2 Komunikasi Gerakan Dakwah Muhammadiyah : Perspektif dan Strategi 

Penelitian ini mengenai strategi komunikasi dakwah Muhammadiyah Jombang sebagai 

upaya dalam penerapan sistem komunikasi untuk gerakan dakwah, memakai kerangka 

teori komunikasi manusia. B. Aubrey Fisher (dalam Arifin, 2010) menekankan mengenai 

pentingnya pemakaian perspektif sebagai konseptual mengenai pemaknaan arti fenomena 

sosial yang berbeda-beda. Studi komunikasi manusia yang duarai dalam penelitian ini 

mengenai komunikasi dakwah yaitu; 

3.2.1 Perspektif Mekanistis 

Implementasi dari perspektif ini dengan dakwah yang berbentuk tabligh 

atau khotbah (penyampaian), sebagai suatu kegiatan dalam membentuk cara 

berfikir manusia. Muhammadiyah Jombang menerapkan perspektif ini melalui 

agenda-agenda rutin berbentuk pengajian diantaranya yaitu pertama, Pengajian 
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Umum Ahad Pagi (PUAP) dilakukan setiap minggu ke 4  untuk warga 

Muhammadiyah. Kedua, kajian al-Mizan pelaksanaannya pada minggu ke 2 

ditujukan untuk masyarakat umum. Ketiga, pengajian rutin Angkatan Muda 

Muhammadiyah (AMM) khusus untuk mengkaji mengenai gerakan Ke-

Muhammadiyahan. Keempat, pengajian untuk ibu-ibu Aisyiah serta adanya 

pelaksanaan pengajian yang dilakukan di daerah-daerah.  

Penyampaian asumsi secara formalitas menjadikan suatu pesan yang 

terus melintasi ruang dan waktu. Sesuai dengan doktrin mekanisme (idealisme 

mekanistik) yang berdasarkan cara berfikir sebab-akibat, titik berat kajiannya 

adalah pada efek (Arifin, 2011). Program pengajian merupakan bentuk mekanis 

dalam dakwah. Jika kembali pada konteks lampau dalam melihat sejarah 

gerakan penyampaian nilai-nilai keislaman oleh Muhammadiyah Jombang, 

maka kembali pada konsep gerakan dakwah kultural, yang dinilai kurang 

efesien. Sehingga metode ceramah atau pengajian merupakan konsep yang 

relevan terhadap kultur masyarakat yang ada di Jombang. Seperti argumentasi 

yang dikatakan oleh Muhammad Khoirul Abduh, beliau mengatakan,  

“Muhammadiyah Jombang ini menggunakan  media lama dalam 

berdakwah, seperti ceramah kemudian pendekatan personal serta membuat 

kegiatan-kegiatan sosial didaerah-daerah. Ini justru lebih mengena di Jombang, 

karena masyarakat Jombang itu karakternya fiqih yang berhubungan dengan 

pemahaman agama.” (dalam wawancara pada tanggal 6/11/2017). 

Model tabligh atau penyampaian dakwah (ceramah, khotbah, kultum) 

membutuhkan tinjaun terkait dengan strategi komunikasi. Rogers (dalam 

Cangara, 2013) menjelaskan strategi komunikasi sebagai sesuatu rancangan 

yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar 

melalui transfer ide-ide baru. Dakwah Muhammadiyah dalam tinjauan strategi 

komunikasi yaitu  rancangan ide yang dibuat proses managemen komunikasi 

dakwah Islam dalam penyampaian nilai-nilai keislaman untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan yang diharapkan. Strategi menyangkut apa yang harus kemudian 

dilakukan. Strategi komunikasi memerlukan suatu faktor pendukung yang 

berisikan komponen-komponen yang mempunyai korelasi dalam muwujudkan 

tujuan dari strategi komunikasi (Effendy, 2003), diantaranya adalah; 
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Pertama, Muhammadiyah Jombang dalam memahami sasaran dakwah 

melakukan pemetaan yaitu masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pemetaan 

sasaran dakwah tersebut digunakan untuk menerapkan konsep pengajian. Seperti 

kajian Al-Mizan yang diperuntukkan untuk umum terkhsusus masyarakat 

pedesaan notabene warga non-Muhammadiyah, dari situlah Muhammadiyah 

Jombang memunculkan berbagai kalangan penyaji. Sedangkan untuk pengajian 

yang diadakan diperkotaan yaitu pengajian umum Ahad pagi, maka 

Muhammadiyah sangat selektif dalam memilih penyaji karena pengajian 

tersebut terdominasi dari kalangan warga Muhammadiyah. Kedua, Media untuk 

dakwah Muhammadiyah Jombang terkini selain berbentuk tabligh atau 

penyampain secara langsung, juga menggunakan media elektronik berupa radio 

komunitas Surya FM 106.6 Mhz, yang menyiarkan tentang ilmu keagamaan dan 

penggunan media baru berupa media sosial  whatsApp, website (portal berita 

online) sebagai bentuk penyebaran informasi keagamaan dan agenda gerakan 

Muhammadiyah.  

Ketiga, pengakajian tujuan pesan dakwah dalam rutinitas pengajian 

Muhammadiyah diselaraskan dengan dalih Himpunan Purusan Tarjih 

Muhammadiya (HPTM), sehingga dalam pembuatan materi dakwah tetap searah 

dengan rumusuan dakwah yang sudah ditetapkan Majelis Tarjih Pimpinian Pusat 

Muhammadiyah dengan pengembangan wacana kislaman terletak pada proses-

proses diskusi keilmuan dan kembali pada dalih-dalih Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Keempat, seorang da’i Muhammadiyah harus tercatat sebagai anggota 

Muhammadiyah yang mempunyai nomor baku. Menguasai kajian agama dan 

dalam penyampaian asumsi nilai Islam harus mempunyai landasan sumber yang 

kuat yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist, serta perilakunya mencerminkan 

representasi atas ucapannya. Sikap tersebut membuat masyarakat akan percaya 

dan taat. 

3.2.2 Perspektif Interaksional 

Model ini lebih bersifat interaktif, karena secara langsung akan 

bersentuhan dengan objek kajian dakwah yang akan memberikan pemahaman 

tentang nilai-nilai kehidupan dan keislaman melalui bentuk Tarbiyah dan Ta’lim 

(pendidikan dan pengajaran). Konsep pendidikan dan pengajaran 

Muhammadiyah merupakan sistematika terhadap metode gerakan purifikasi 
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Muhammadiyah. Purifikasi atau pemurnian dimaksudkan sebagai pemeliharaan 

matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Al-Qur’an dan as-

Sunnah-Shahihah (Said Agil Husein al-Munawar, Muhammadiyah dalam kritik, 

2000). Bentuk tarbiyah dan ta’lim dalam ruang lingkup gerakan 

Muhammadiyah Jombang, terwujud dalam berkembangnya amal usaha 

Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. berikut tabel datanya; 

Tabel 1. Daftar AUM bidang pendidikan 
No. Data Amal Usaha Muhammadiyah Jumlah 

Bidang Pendidikan 

1. Madrasah Ibtida’iyah Muhammadiyah 12 

2. Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 

3. Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 

5 

4. Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 

5. Sekolah Menegah Atas Muhammadiyah 2 

6. Sekolah Menegah Kejuruan 2 

7. Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah 3 

Pendidikan Model Pesantren 

1. Panti Asuhan Muhammadiyah Jombang 1 

2. Muhammadiyah Boarding School 1 

Sumber : Arsip dokumen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang 

Anis supriyanto menuturkan, “di sisi pengamalan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan di sekolah Muhammadiyah Jombang lebih diutamakan 

dari pada sekedar keilmuan, contohnya sekolahan Muhammadiayah di Jombang 

diwajibkan untuk para siswa melaksanakan shalat berjamaah, selanjutnya ada 

pesantren Sabtu Ahad (PSA), kemudian dakwah keliling di rumah-rumah para 

siswa” (dalam wawancara pada tanggal 4/11/2017). 

Salah satu sebab didirikannya Muhammadiyah adalah karena lembaga-

lembaga pendidikan di Indonesia pada saat itu sudah tidak memenuhi lagi 

kebutuhan dan tuntutan zaman. Adanya pendirian sekolah Muhammadiyah 

merupakan konsep penyatuan agar tidak terjadinya pemisahan  antara pelajaran 

yang dianggap Agama dan pelajaran yang digolongkan ilmu umum (Darban, 

2002). Usaha perpaduan mengenai sistem sekolah dan sistem pesantren tersebut 

di formulasikan sebagai berikut : Pertama, mendirikan sekolah-sekolah umum 

dengan memasukkan kedalamnya ilmu-ilmu keagamaan, dan kedua, mendirikan 

madrasah-madrasah yang juga diberikan pengajaran ilmu pengetahuan umum.  
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Cara yang seperti itu dinilai oleh Muhammadiyah Jombang, agar bisa 

membentuk stigma masyarakat bahwa sekolah Muhammadiyah mempunyai 

suatu kepeduliaan terhadap generasi muda untuk berilmu dan mengamalkan 

nilai keislaman. Meskipun berbagai latar belakang siswa Muhammadiyah yang 

mayoritas berasal dari keluarga non-Muhammadiyah tetapi diajarkan pendidikan 

secara utuh mengenai wawasan keilmuan serta memahami sesuai Al-Quran dan 

Sunnah, agar tidak cepat menjustifikasi perihal perilaku dari organisasi 

Muhammadiyah itu sendiri.  

Konsep pendidikan yang mencerahkan namun tetap berdasarkan 

makrifatullah, Pendidikan akan menciptakan intelektual yang memiliki moralitas 

yang baik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Ada banyak intelektual 

yang tidak peduli dengan orang dan lingkungan sekitar. Mereka cenderung 

menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk hanya memberi 

manfaat kepada dirinya sendiri tanpa mempedulikannyalainnya Akibatnya, 

mereka hanya mendapatkan kemiskinan moralitas yang juga berarti kemiskinan 

iman. Muhammadiyah tidak mau hal itu terjadi. Muhammadiyah percaya bahwa 

yang lebih tinggi intelektualnya, semakin tinggi tingkat iman seseorang (Suciati 

& Nur Soyan “Society-Based Dakwah Communication:,” n.d.). 

Menurut al-Ghazali  (dalam Murni, 2014) ma’rifatullah merupakan 

sumber dan puncak kelezatan beribadah yang dilakukan oleh seorang manusia di 

dunia ini. Lebih jauh lagi Ia memberi pandangan yang luas tentang kebahagiaan 

dan kelezatan bagi manusia untuk mencapai ma’rifatullah. Mengenal dan 

mencintai Sang Pencipta dengan sepenuhnya. Dengan demikian manusia akan 

memperoleh kesenangan yang luar biasa dari yang lainnya. Ma’rifat kepada 

Allah adalah merupakan sifat yang sangat mulia.  

Penelitian yang dilakukan Suprapto & Zainuddin (2014) memaparkan, 

latar belakang dalam munculnya sistem dakwah dan komunikasi sebagai bentuk 

praktik keagamaan harus mempunyai landasan jiwa yang ikhlas. Jiwa yang 

merupakan letak dari akar munculnya nurani akan menjadi benteng dalam 

mengatur jalannya kesadaran manusia untuk menegakkan kebaikan seutuhnya 

dengan kaidah sumber-sumber yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist. 

Satu hal yang unik yaitu meskpiun dakwah tersebut dilakukan terhadap 

siswa-siswa sekolah, akan tetapi tidak ada paksaan bagi mereka untuk ikut 
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dengan Muhammadiyah.  Muhammadiyah sejatinya tidak memperdulikan 

kondisi kuantitas penganutnya. Sikap yang ditonjolkan ialah bisa memberikan 

bentuk pencerdasan kepada masyarakat perihal keagamaan dan keilmuan. 

3.2.3 Perpektif Psikologis 

Perspektif psikologis merupakan suatu konsep gerakan dalam proses 

tadzkir dan tambih (pengingatan dan penyadaran). Memberikan suatu  nasehat 

atau mengajak manusia untuk berbuat kebaikan adalah jalan yang baik disisi 

Allah. Perspektif  ini mengadaptasikan konsep S-R (Stimulus – Respon), 

komunikasi dianggap statis, mengasumsikan bahwa setiap tindakan manusia 

bukan atas kehendak bebasnya, melainkan ada suatu potensi dari luar (stimulus) 

yang direpresentasikan dalam setiap perilaku seseorang tersebut.  

Sedangkan dalam konteks dakwah Islam berarti mengenalkan Islam 

sebagai iman dan pandangan hidup, atau yang disebut al-Dīn. Dakwah tersebut 

merupakan rangkaian partisipasi dalam proses pemahaman, pelatihan, dan aksi 

sosial yang dinamis dan berkesinambungan, menuju renovasi kehidupan 

manusia melalui tarbiyah dan tazkiyah, serta untuk mengadvokasi nilai-nilai 

Islam yang sesuai, karena manusia bukan makhluk individu, tetapi 

membutuhkan tuntunan ilahi (Ali & Nurullah, 2009). 

Pelaku dakwah Muhammadiyah Jombang terhadap metode persepktif 

psikologis berupaya dalam syiar ajaran Islam dengan cara memberikan contoh 

terlebih dahulu dalam Amar ma’ruf nahi munkar. Tidak hanya sekedar menyeru 

kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran tetapi Muhammadiyah harus 

memperkasai hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Qs. As-Shaf ayat 2 yang artinya “Wahai orang-orang beriman ! janganlah 

kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan”. Muhammad Khoirul 

Abduh, beliau mengatakan, 

...Muhammadiyah merupakan organisasi yang menurut saya tidak 

radikal dalam konteks merubah masyarakat, karena dakwah itu proses yang 

disampaikan Muhammadiyah merujuk Illah Qur’an wa Sunnah. Berarti kalau 

bagi Muhammadiyah sendiri dakwah dilakukan kepada sesuatu perilaku di 

masyarakat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadist, (dalam wawancara 

pada tanggal 6/11/2017). 
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Adanya kebudanyaan tradisional yang melekat di tubuh masyarakat 

Jombang membuat kehati-hatian tersendiri bagi Muhammadiyah dalam bersyiar 

Islam. Seperti contoh yang dilakukan Muhammadiyah terhadap upaya 

mengingatkan dan menyadarakan seseorang agar kembali pada jalan Islam, yaitu 

dengan memberikan pemahaman yang runtut terkait dengan proses kematian 

dan aqiqah untuk anak yang baru lahir. Muhammad Khoirul Abduh pernah 

mendapat undangan untuk mengisi pengajian perihal aqiqah. Beliau mengatakan 

bahwa disana memang tidak terbahas tentang aqiqah, yang dilakukan pada hari 

ke-7 dan untuk anak laki-laki dipotongkan hewan 2 ekor sedangkan perempuan 

1 ekor kambing. Setalah diuaraikan dengan jelas mengenai anjuran dan dasar-

dasar yang melatarbelakangi harus melakukan ritual tersebut, akhirnya 

masyarakat mengetahui secara persis pelaksanaan aqiqah.    

Transformasi ilmu yang dilakukan oleh pelaku dakwah merupakan usaha 

dalam mengubah pemahaman masyarakat dari satu pemahaman menuju 

pemahaman yang lain. Kekuatan agama didorong oleh interaksi umat muslim 

yang terkelompok dalam bentuk komunitas masyarakat yang beragama. 

Grensted (1952) tokoh yang mendalami psikologi agama menerangkan bahwa 

ibadah dalam berbagai bentuknya pada dasarnya menampilkan pengungkapan 

secara lahiriyah dari suatu komunitas agama yang sudah baku. 

 Maka umat Islam yang memiliki perilaku tersendiri merupakan wujud 

dari ekspresi pengalaman keagamaan dalam persekutuan. Ekspresi tersebut telah 

didominasi oleh mekanisme yang bersifat deduktif. Jika bentuk perilaku tersebut 

merupakan wujud ekspresi yang memuat unsur dinamika, sebenarnya bukan 

kemustahilan jika ada suatu kehendak untuk menciptakan mobilitas umat kearah 

yang lebih humanis sesuai dengan dinamika peradaban ( Djamil, 2003). Tidak 

menutup kemungkinan proses sosial keagamaan yang dialami masyarakat 

dengan unsur bersama merupakan bentuk perilaku peningkatan kualitas agama 

manusia yang ingin diraih. Sejalan dengan ungkapan Marret, bahwa subjek yang 

memiliki pengalaman agama adalah masyarakat agama, bukan perseorangan. 

3.2.4 Perspektif Pragmatis 

Perspektif ini merupakan model atau metode yang memusatkan pada 

gerakan praksis atau wilayah tindakan yang dilakukan dalam proses dakwah. 

Gerakan praksis tersebut bisa dalam bentuk gerakan sosial dan keagamaan, yang 
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mempunyai proses bersentuhannya organisasi atau subjek dakwah kedalam 

ranah pusat objek dakwah. Seperti apa yang diulas oleh Muhidin (2002), bahwa 

kegiatan dakwah bisa berupa kegiatan lisan atau nalar dan perbuatan. Anthony 

Giddens (dalam Putra, 2006) menyatakan gerarakan sosial sebagai upaya 

kolektif untuk mengejar kepentingan dan tujuan bersama atau gerakan bersama 

melalui tindakan kolektif (action collective) diluar ruang lingkup lembaga- 

lembaga yang mapan. 

Wilayah gerakan sosial Muhammadiyah Jombang diekspresikan dalam 

macam-macam bentuk kegiatan, seperti pembentukan Amal Usaha 

Muhammadiyah (AUM) dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Selain itu 

program-program insidental yang memang tidak dipastikan   Berikut tabel data 

AUM tersebut 

Tabel 2. Amal Usaha Muhammadiyah

No. Nama Amal Usaha Muhammadiyah Alamat 

Bidang Ekonomi 

1. LazizMu Jalan Juanda No. 70 Jombang 

2. (4) Baitul Tanwil Muhammadiyah Kec. Jombang, Kec. Ngoro, Kec. 

Kesamben, Kec. Bareng 

Bidang Kesehatan 

1. (2) Rumah Sakit Muhammadiyah Kec. Mojoagung, Kec. Jombang 

2. (3) Balai pengobatan Muhammadiyah 

(Klinik) 

Kec. Ngoro, Kec. Kesamben, 

Kec. Kapas 

Sumber : Arsip dokumen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang 

Fungsi dari terbentuknya Amal Usaha Muhammadiyah di Jombang 

dalam bidang ekonomi bertujuan untuk memberikan penyantunan terhadap fakir 

miskin, bantuan terhadap terjadinya bencana atau musibah, santunan pendidikan 

bagi siswa tidak mampu, serta pembiayaan untuk hidup anak panti asuhan 

Muhammadiyah. Melalui Lazizmu (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah 

Muhammadiyah) yang terakumulasi dari infaq yang diberikan oleh warga 

Muhammadiyah kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan 

tersebut. Sedangkan dalam ranah bidang kesehatan gerakan sosial kemanusiaan 

tidak jauh terhadap peranan yang dimilikinya yaitu memberikan keringanan 

biaya pengobatan terhadap masyarakat yang kurang mampu serta bekerjasama 
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dengan pimpinan Muhammadiyah untuk memberikan penyuluhan dan 

pengobatan gratis di daerah terpelosok. Fathurrohman Tsani sosok pengurus 

Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang, menuturkan, 

...Kepada Kuaum Mustadafiin kita juga memberikan santunan sehingga 

ada kesan di masyarakat bahwa Muhammadiyah punya perhatian terhadap 

orang kaum lemah, diharapkan minimal memiliki penilaian positif terhadap 

Muhammadiyah. Penilaian tersebut merupakan suatu keberhasilan tersendiri 

walaupun mereka tidak ingin masuk menjadi anggota dan mengikuti pengajian, 

sebab kalau orang mempunyai penilaian negatif, apapun yang dilakukan 

Muhammadiyah maka akan dicurigai. ...itulah tujuan peran dakwah sosial 

Muhammadiyah, tetapi tidak hanya itu saja, tujuan utama adalah membantu 

kaum dhuafa. Itulah perintah Allah dan Nabi. (dalam wawancara pada tanggal 

6/11/2017) 

Sebagai gerakan sosial keagamaan, selama ini Muhammadiyah telah 

menyelenggarakan pelbagai kegiatan yang bermanfaat untuk pembinaan 

individual maupun sosial masyarakat Islam di Indonesia. Pada level individual 

cita-cita pembentukan pribadi muslim dengan kualifikasi-kualifikasi moral dan 

etika Islam terasa sangat berkarakteristik. Gerakan untuk membentuk keluarga 

“sakinah” untuk membentuk “jama’ah”  “qaryah thayyibah” juga mendominasi 

cita-cita gerakan sosial Muhammadiyah. Pelbagai bentuk kegiatan amal usaha 

Muhammadiyah jelas sekali membuktikan hal itu (Kuntowijoyo, 2008). 

4. PENUTUP

Komunikasi dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang merupakan 

sebuah gerakan yang berorientasi memberikan jalan atau mediasi dalam memformulasikan 

pesan dakwah kedalam aspek taktis dan teknis. Pada penilitian ini aspek taktis dan teknis 

dalam dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah Jombang dikerangkakan dengan 

perspektif komunikasi manusia yang diterapkan dalam dakwah yaitu perspektif mekanistis, 

interaksional, psikologis, dan pragmatis. Sesuai dengan hasil penelitian, argumentasi akhir 

dari peneliti menjelaskan bahwa keempat perspektif tersebut menghasilkan sebuah konsep 

bahwa Muhammadiyah Jombang mengupayakan dakwah Islam dengan empat model 

gerakan yaitu, 

Pertama, Muhammadiyah menyajikan model gerakan penyampaian yang 

diaplikasikan dengan terwujudnya rutinitas kegiatan pengajian melalui tahap-tahap 
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pembacaan kondisi masyarakat. Kedua, adanya kepekaan terhadap kondisi pendidikan, 

sehingga munculnya amal usaha dalam pendidikan sebagai media gerakan dakwah untuk 

upaya memberikan pencerdasan mengenai wacana kelimuan dan keislaman secara utuh 

serta kritis, atau hal ini sebagai transformasi gerakan purifikasi. Ketiga, dalam dakwah, 

Muhammadiyah sebagai subject orientasi yang memberikan stimuli atau rangsangan 

positif berupa gagasan-gagasan segar dan kredibel yang mampu dipertanggung jawabkan 

secara tekstual dan kontekstual. Keempat, sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah 

tidak luput dengan masalah sosial, sehingga gerakan sosial menjadi langakah dalam 

pembinaan individu yang mampu mengarahkan manusia untuk beralih dari situasi 

keterpurukan menuju situasi kebangkitan.  

Dari rumusan kesimpulan mengenai komunikasi dakwah Muhammadiyah tersebut, 

peneliti memberikan saran kepada Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan, harus 

selalu berupaya memberikan formulasi baru model-model dakwah. Perdebatan keagamaan 

sejatinya merupakan rutinitas unik yang tidak akan pernah selesai, oleh karena itu 

pembacaan realitas secara total mengenai perkembangan zaman pun harus selalu 

ditafsirkan secara ulang. 
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