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STUDI PENERAPAN RETORIKA DALAM
KOMUNIKASI DAKWAH

Oleh: Sabari, S.Th.I.1

ABSTRAK

Retorika merupakan acuan yang dapat menuntun komunikasi dakwah
secara efektif. Retorika dapat menunjukkan cara-cara dalam menyusun sebuah
naskah ceramah bagi seorang da’i atau mubaligh. Tanpa adanya retorika,
komunikasi dakwah akan mengalami kepincangan dan berakibat loss komunikasi
sehingga pesan-pesan dakwah tidak dapat dicerna oleh khalayak (mad’u) secara
utuh. Penerapan retorika dalam komunikasi dakwah ini dapat membantu
mubaligh ketika menyusun kata-kata yang baik dalam menyampaikan pesan-
pesan dakwah secara utuh dan membuat para khlayak (mad’u) merasa terkesan.
Dasar penerapan retorika dalam komunikasi dakwah ini mengambil dari teori
Aristoteles, yang disebutnya sebagai “The Five Canon  Of Rhetorica”. Adapun
dasar dari retorika yang dapat membantu dalam berdakwah tersebut di
antaranya: Inventio (penemuan),  Disposito (penyusunan), Elucutio (gaya),
Memoria (ingatan), dan  Kelima, Pronountiatio (penyampaian). Studi penerapan
retorika dalam komunikasi dakwah dapat dikembangkan berdasarkan lima hukum
retorika tersebut sehingga akan dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam
penyebaran pesan-pesan dakwah.

Kata Kunci: Retorika, Komunikasi, Dakwah

A. Pendahuluan
Retorika merupakan seni berbicara di depan umum. Lebih sederhananya

retorika dikenal dengan cara dalam melakukan komunikasi yang efektif
sehingga respon dari pendengar menjadi antusias dan memahami isi dari
komunikasi yang disampaikan. Sejarah singkat penyebaran retorika ini adalah
berawal dari konflik antara kaum sofis dan pemerintahannya hingga menjadi
suatu permasalahan yang senantiasa mengiringi kehidupan para sofis zaman
Yunani sehingga bermunculan tokoh-tokoh sofis dengan membawa karakter
retorika yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan tujuan untuk
membela hak kaum sofis dari penindasan pemerintahannya. Melalui
perkembangannya, retorika telah menjadi suatu kebutuhan bagi pemimpin-
pemimpin negara dalam memberikan sebuah pidato. Pidato tersebut dapat
berfungsi untuk mempengaruhi pendengar sehingga tergerak hatinya untuk
mengikuti segala apa yang telah disampaikan oleh seorang orator. Sebagai
contoh retorika yang disampaikan oleh presiden pertama Indonesia yaitu
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Soekarno. Soekarno senantiasa dapat mempengaruhi rakyat Indonesia dengan
retorika yang menggebu-gebu. Sehingga membakar semangat kebangsaan dan
persatuan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Menurut plato, retorika
memegang peranan penting bagi persiapan untuk menjadi pemimpin.2 Jadi,
retorika memiliki fungsi yang sangat urgen dalam kehidupan karena kodrat
manusia tidak akan luput untuk menjadi pemimpin maka sebagai bekal agar
dapat dengan mudah berkomunikasi efektif dengan cepat dan mempengaruhi
komunikator dengan mudah perlu sekali untuk menggunakan retorika.

Kaitan retorika dengan dakwah ini terletak pada pembicaraan yang
disusun oleh Dai atau mubalig. Dalam berbicara di depan khlayak atau mad’u,
seorang Dai atau mubalig harus dapat menguasai khalayak agar pesan-pesan
penting dalam berdakwah dapat dicerna dengan baik. Kajian retorika terbagi
atas dua bagian yakni monologika dan dialogika.3 Monologika adalah ilmu
tentang seni berbicara secara monolog, sebagai contoh di antaranya pidato,
kuliah, ceramah, presenter, pembawa acara, master of ceremony (MC), dan
sebagainya. Sedangkan dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara
dialog, sebagai contoh di antaranya diskusi, perundingan, tanya jawab,
percakapan dan debat.4 Retorika merupakan ilmu yang dapat menuntun
dakwah sehingga penyampaiannya menjadi pemicu dalam mempengaruhi
mad’u sehingga dapat lebih membangkitkan semangat dalam mengamalkan
pesan-pesan dakwah yang disampaikan. Atas dasar itulah, kontribusi retorika
dalam penerapan komunikasi dakwah begitu penting untuk dibahas. Dengan
pembahasan ini diharapkan agar ilmu retorikadapat membantu para dai atau
mubalig untuk memudahkan menyampaikan pesan dakwah kepada khalayak
(mad’u) sehingga pesan dakwah benar-benar dapat tersampaikan.

B. Definisi Retorika
Retorika dikenal sebagai sebuah seni dalam berbicara. Kata retorika

berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhetorikos artinya kecakapan berpidato. Kata
tersebut terkait dengan kata rhetor yang berarti pembicara publik, dan terkait
dengan kata rhema, yang berarti perkataan. Sehingga secara etimologis,
retorika bisa dikatakan sebagai kecakapan berpidato pembicara publik yang
terbiasa berkata-kata.5 Pada awalnya, ilmu ini berhubungan dengan persuasi,
Menurut Little John retorika adalah seni penyusunan argumen dan pembuatan

2Lihat Rajiyem, Sejarah dan Perkembangan Retorika, seri jurnal, vol. 17,. (Yogyakarta:
Humaniora, 2005), h. 145

3Ibid, h. 150
4Hendrikus, Dori Wuwur, Retorika: Terampil Berpidato, Berdiskusi, Berargumentasi,

Bernegosiasi, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 17
5Zainul Maarif, Retorika: Metode Komunikasi Publik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2015), h. 1
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naskah pidato.6 Perjalanan ilmu retorika ini sangat panjang, mulai dari abad
awal Yunani sampai sekarang pengertian retorika selalu berkembang.
Perkembangan retorika dari zaman ke zaman juga membuat pengertian
retorika mengalami transformasi. Sehingga sekarang pengertian retorika lebih
terarah kepada pembicaraan yang dilakukan pada saat berbicara di depan
umum dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Istilah retorika
sendiri dapat ditemukan dalam perbendaharaan kata pada bahasa Inggris yaitu
rhetoric yang berarti kepandaian berbicara atau berpidato.

Hornby dan Parnwell memaknai retorika sebagai sebuah seni dalam
menggunakan kata-kata secara mengesankan, baik lisan maupun tulisan atau
berbicara dengan banyak orang menggunakan pertunjukan dan rekaan.
Webster’s Tower Dictionary menyatakan rhetoric sebagai seni menggunakan
bahasa secara efektif. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah retorica sebagai
ilmu pidato dalam arti pemakaian kata-kata dengan gaya yang indah. Hamzah
Yacub mengemukakan bahwa retorika adalah seni berbicara secara praktis.
Selanjutnya Charles Henry Woolbert memandang retorika sebagai ilmu
tingkah laku, karena dalam proses penyampaiannya merupakan kegiatan
seluruh organisme.7

Secara historis, terdapat beragam definisi retorika, di Kota Syracuse, Ibu
Kota Sisilia pada abad ke-5 SM, retorika dipahami sebagai kecakapan
berpidato, yaitu kecakapan yang perlu dimiliki oleh wakil-wakil rakyat.
Pengertian retorika sebagai kecakapan berpidato menjadi populer di Kota
Athena.8 Dengan iklim yang sangat menghargai pembicaraan-pembicaraan
ilmiah dan merupakan ilmu yang dapat membela hak rakyat Athena itulah
yang menyebabkan kecakapan dalam beretorika sangat diperlukan bagi
anggota-anggota parlemen. Kekuatan seseorang pada saat itu tidaklah dilihat
dari fisiknya namun dilihat dari seberapa indah seseorang dapat merangkai
kata untuk melawan argumentasi penguasa atau Tiran-tiran yang senantiasa
menginginkan tergiur dengan hak rakyat Athena, seperti menginginkan tanah
rakyat, dan lainnya.

C. Definisi Komunikasi
Komunikasi merupakan ruang lingkup yang begitu penting bagi

manusia. Tidak ada manusia satu pun yang hidup tanpa berkomunikasi.
Apalagi manusia adalah makhluk sosial, yang senantiasa bergantung kepada
orang lain. komunikasi terbagi dalam dua bentuk di antaranya. Komunikasi

6Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, Teori Komunikasi: Theories Of Human
Communication, terj,. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 73

7Kustadi Suhandang, Retorika: Strategi, Teknik, dan Taktik Berpidato, (Bandung: Nuansa,
2009), h. 25-29

8Yusuf Zainal Abidin, Pengantar Retorika, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 50
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verbal dan non verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan
secara lisan sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang
dilakukan dengan isyarat-isyarat. Komunikasi merupakan salah satu dari
kegiatan sehari-hari yang benar-benar terhubung dengan semua kehidupan
kemanusiaan, sehingga kadang-kadang mengabaikan penyebaran,
kepentingan, dan kerumitannya.9 Oleh karena itu, komunikasi adalah pusat
dari kehidupan manusia yang begitu penting untuk dipelajari.

Menurut Theodore Clevenger Jr kata komunikasi ini diambil dari kata
kerja yaitu “berkomunikasi”.10 Pada tahap inilah kata komunikasi begitu sulit
untuk didefinisikan secara ilmiah. Sebab, kata ini berhubungan dengan realitas
praktek dalam kehidupan yang bersifat relatif. Namun dengan perkembangan
ilmu pengetahuan yang begitu pesat banyak para ahli komunikasi yang
memberanikan untuk mencoba mendefinisikan sendiri makna dari kata
komunikasi tersebut. F. A. Cartier misalnya, mulai mencoba memberanikan
diri untuk mendefinisikan komunikasi tanpa tujuan apa pun. Menurutnya
komunikasi merupakan sebuah proses yang menyamakan dua atau beberapa
hal mengenai kekuasaan terhadap seseorang atau beberapa orang.11 Definisi
inilah yang akhirnya memacu para ilmuan komunikasi untuk
mendefinisikannya sesuai tujuan dari teori yang mereka teliti.

Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu “communication” berasal
dari bahasa latin “communicatio”, bersumber dari “communis” yang berarti
“sama”. Sama di sini adalah dalam pengertian “sama makna”.12 Komunikasi
adalah suatu proses yang mana seseorang bisa memahami dan dipahami oleh
orang lain. Komunikasi muncul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk
mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan
atau memperkuat ego.13 Komunikasi digunakan untuk menyatakan dan
mendukung identitas diri, dalam membangun kontak sosial dengan orang
disekitarnya, dan untuk mempengaruhi orang lain agar merasa, berfikir, atau
berprilaku seperti yang diinginkan.14 Berdasarkan pengertian tersebut
komunikasi dapat menjadi sebuah proses dalam mencapai suatu kesepakatan
yang terbangun dari interaksi sosial  dengan berbagai maksud tertentu.

Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan oleh
komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek
tertentu. Selain itu, menurut Everett M. Rogers yaitu seorang pencetus teori

9Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, Teori Komunikasi..., h. 3
10Ibid, h. 5
11Lihat Ibid, h 4
12Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4
13Armawati Arbi, Psikologi Komunikasi dan Tabligh, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 6.
14Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Anees, Filsafat Ilmu Komunikasi, (Bandung:

Simbiosa Rekatama Media, 2009), h. 2.
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difusi yang juga pakar dalam bidang sosial dan komunikasi memahami bahwa
komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada
suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku
mereka.15 Secara sederhana komunikasi dipahami sebagai penyampaian pesan
dari komunikator (penyampai pesan) kepada komunikan (Penerima Pesan)
melalui media sehingga menimbulkan feedback (pengaruh/umpan balik).16

Media tersebut adalah sebuah alat yang dapat mengkoneksikan pesan kepada
komunikan. Dengan adanya media, akan semakin memudahkan komunikan
dalam memahami maksud inti dari proses komunikasi yang dilancarkan oleh
komunikator sehingga tercapailah sebuah win win dalam komunikasi yang
disebut sebagai komunikasi efektif. Namun tidak juga semua komunikasi yang
didukung oleh media dapat menghasilkan keberhasilan dan melahirkan
komunikasi yang efektif. Dalam komunikasi juga terdapat sebuah hambatan-
hambatan yang terjadi ketika proses komunikasi dilancarkan melalui media
dan akan berakibat terjadinya loss komunikasi. Adapun hambatan-hambatan
dalam komunikasi menurut Onong Uchjana dilihat dari sifatnya dapat
diklasifikasikan ke dalam dua hambatan yaitu gangguan mekanik dan
gangguan semantik.17 Gangguan mekanik adalah gangguan yang disebabkan
saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik, seperti gangguan suara
ganda (interferensi) pada pesawat radio disebabkan dua pemancar yang
berdempetan gelombangnya, gambar meliuk-liuk atau berubah-ubah pada
layar televisi atau huruf yang tidak jelas, jalur huruf yang hilang atau terbalik,
atau halaman sobek pada surat kabar, selain itu bunyi mengaung pada
pengeras suara atau riuh hadirin atau bunyi kendaraan lewat ketika seseorang
berpidato dalam suatu pertemuan. Sedangkan gangguan semantik adalah
gangguan yang disebabkan kesalahan-kesalahan dalam menggunakan bahasa,
seperti salah pengertian atau miss komunikasi, biasanya ada kata-kata yang
digunakan didaerah tertentu yang sama namun berbeda jika dimaknai oleh
orang yang berada di daerah lain seperti bandung menurut orang bandung
adalah kota bandung tapi bandung bagi orang Sambas kalimantan barat adalah
singkong atau ubi. Komunikasi dalam pelaksanaanya dapat dilakukan secara
primer (langsung) maupun secara sekunder (tidak langsung). Komunikasi akan
berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan
kerangka acuan, yakni panduan pengalaman dan pengertian yang pernah
diperoleh oleh komunikan.18 Melalui pengertian tersebut komunikasi dapat

15Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2003). h. 62.
16Thorik Gunara, Komunikasi Rasulullah: Indahnya Berkomunikasi Ala Rasulullah,

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009), h. 1.
17Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2003), h. 45
18Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah..., h. 4
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berjalan dengan baik apabila acuannya yang berupa sikap untuk selalu
mencoba memahami keadaan dan persepsi yang sama itulah yang dapat
melahirkan komunikasi efektif.

D. Hakikat Dakwah
Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang

mampu, dan wajib pula bagi orang yang berakal. Dakwah adalah aktivitas
yang positif dalam Islam.19 Dakwah ditinjau dari segi bahasa yaitu berasal dari
bahasa Arab, yang berakar pada kata da’a, yad’u, da’wan, du’a yang diartikan
sebagai mengajak atau merayu, memanggil, seruan, permohonan, dan
permintaan.20 Menurut Ahmad Mansyur Suryanegara, dakwah adalah aktivitas
menciptakan perubahan sosial dan pribadi yang didasarkan pada tingkah laku
pelaku pembaharunya.21 Ruang lingkup dakwah menjadi begitu luas karena
mengajak bukan saja dengan ucapan namun lebih kepada dakwah secara
perilaku sehingga jika setiap orang berniat dengan baik dalam melakukan hal
apapun ketika membawa sebuah kebaikan bagi dirinya maka seseorang
tersebut juga telah berdakwah.

Dakwah juga dimaknai dengan menyeru orang lain agar beriman dan
tunduk kepada Allah dalam kehidupan, baik menyangkut hubungan dengan
Allah maupun dengan sesama manusia.22 Namun di antara berbagai makna
dakwah yang dijelaskan tersebut, pada hakikatnya dari upaya dakwah inilah
tujuan yang universal itu adalah melakukan sebuah usaha dalam merubah
sesuatu yang tidak baik ke arah yang lebih baik.23 Jadi, dakwah bukan saja
sekedar menyangkut hal kehidupan manusia dengan sang khalik akan tetapi
dakwah juga menyangkut setiap praktik kehidupan dalam bermasyarakat,
seperti menjaga silaturrahmi antar sesama, bersikap toleransi kepada sesama
agama maupun agama lain.

Dakwah tidak berhenti hanya dalam bentuk ucapan ataupun nasehat,
namun juga tingkah laku, perbuatan, kesungguhan, dalam menyampaikan
kebenaran, senyuman, tutur kata yang halus, suka membahagiakan orang, dan
membantu meringankan kebutuhan orang lain.24 Berdasarkan penjelasan
tentang dakwah tersebut bahwasanya dakwah sangat luas, bukan saja sekedar

19Ali Abdul Halim Mahmud, Fikih responsibilitas: tanggung jawab Muslim dalam Islam,
(Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 313

20Pimay, Awaluddin, Paradigma Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof KH
Syaifudin Zuhri, (Semarang: Rasail, 2005). h. 13-15

21Asep Muhyiddin, Metode Pengembangan Dakwah, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 28
22Ahmad Yani, Bekal Menjadi Khatib dan Mubaligh, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 27
23Asep Muhiddin, Dakwah Dalam Perspektif  al-Qur’an: Studi Kritis atas Visi, Misi, dan

Wawasan, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 143
24Abdul Hamid Muhammad Ghannam, Bawalah Keluargamu Ke Surga: Panduan

membimbing keluarga agar berjalan diatas titian manhaj Rasulullah SAW, (Mirqat, 2007), h. 27
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pengucapan yang disampaikan kepada orang lain yang berbentuk verbal
namun dengan tingkah laku, berpakaian dan lain-lain juga merupakan dakwah
yang berbentuk nonverbal, akan tetapi didasarkan pada ajakan dalam kebaikan
bukan kejahatan.

Pada tataran praktik dakwah harus mengandung serta melibatkan tiga
unsur, yaitu: penyampaian pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima
pesan.25 Namun sebagaimana yang telah dipaparkan pada paragraf di atas
bahwa dakwah mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah-istilah
tersebut, dalam hal ini cakupan dakwah berkaitan pada aktivitas dalam
menyampaikan ajaran Islam. aktivitas ini berbentuk dalam kegiatan menyeru
dalam berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar serta memberi kabar
gembira dan peringatan bagi manusia. Maka aktivitas dakwah tersebut
berkaitan dengan penyeruan atau ajakan yang bersifat verbal dan nonverbal,
sehingga tampak sebuah pesan dakwah dari sifat tersebut.

Pesan dakwah adalah isi atau materi dalam komunikasi dakwah yang
berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa
dimengerti objek dakwah.26 Simbol-simbol yang menjadi sebuah pesan
dakwah adalah pesan berupa sesuatu yang telah disepakati. Sebab,
keberlakuan simbol untuk menjadi sebuah pesan memerlukan suatu
kesepakatan. Pesan yang berbentuk materi dakwah adalah seluruh ajaran Islam
(syari’at Islam). Artinya, pesan dakwah adalah informasi ke-Islaman yang
menunjukkan sekaligus mendorong objek dakwah menuju syariat Islam.27

Jadi, dikatakan sebuah dakwah adalah berkaitan pada suatu simbol-simbol
ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw baik yang
berbentuk ucapan maupun perbuatan yang telah termaktub dalam al-Qur’an
maupun Hadits.

E. Retorika dalam Komunikasi Dakwah
Retorika dakwah merupakan pembicaraan yang dilakukan terkait

dengan persoalan-persoalan ajaran Islam. Penyiaran dakwah yang dilakukan
dengan cara ceramah, pidato, atau khutbah tidak terlepas dengan proses
berretorika. Retorika dan dakwah merupakan dua kata yang saling
berhubungan. Dakwah tanpa menggunakan retorika akan terasa hambar.
Menurut Hasanuddin retorika berfungsi sebagai ilmu yang memandu atau
membimbing dalam merancang, menata dan menampilkan wicara tutur kata
yang persuasif dan memiliki relevansi yang tinggi juga memainkan peranan

25Pimay, Awaluddin, Paradigma Dakwah Humanis... h. 14
26Asep Syamsul M. Romli, Komunikasi Dakwah: Pendekatan Praktis, (Bandung: ASM.

Romli, 2013). h. 32
27Asep Syamsul M. Romli, Komunikasi Dakwah..., h. 32
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yang besar sekali dalam masalah kepemimpinan.28 Jadi retorika sendiri dapat
memandu dakwah agar penyampaian pesan dakwah benar-benar tersampaikan
dan nilai-nilai dari pesan tersebut melekat pada ingatan mad’u. Selain itu,
retorika juga bermanfaat agar penyiaran dakwah seperti ceramah, pidato, atau
khutbah dapat berlangsung dengan baik dan memberikan kesan yang baik bagi
pendengar serta dapat menyentuh perasaan para audiens, oleh karena itu
memahami retorika menjadi sebuah hal yang sangat penting.

Dakwah haruslah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan secara
terus menerus. Oleh karena itu, dalam berdakwah bekal utama bagi seorang
mubaligh adalah dapat menguasai konsepsi Islam dan pengamalannya. Onong
Uchjana yang mengutip dari pernyataan Aristoteles mengatakan bahwa
seorang komunikator atau dalam dakwah disebut sebagai mubalig akan
memiliki kredibilitas dalam pembicaraannya disebabkan oleh etos pada
dirinya, yaitu good sense (pikiran), good moral, and good character.
Kemudian dari point-point yang disebutkan itu, para cendekiawan modern
memformulasikannya menjadi itikad baik (good intentions), kelayakan untuk
dipercaya (trustworthiness), serta kecakapan atau keahlian (competence or
expertness).29

Mubalig dituntut untuk lebih menguasai para audiens dengan gaya
bahasa yang lebih santun. Konsep para mubalig dalam menyampaikan dakwah
selalu mengacu pada al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan sumber dasar yang
paling utama dari setiap retorika dakwah yang disampaikan kepada
masyarakat. Sebagian besar para mubalig selalu mengacu pada pedoman
hidup ajaran agama Islam yaitu al-Qur’an sebagai sumber yang menunjukkan
cara atau metode ketika menyampaikan pesan dakwah. Salah satu ayat yang
dijadikan rujukan atau acuannya adalah surah an-Nahl ayat 125, sebagai
berikut:













Artinya:  Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

28A.H Hasanuddin, Rhetorika Dakwah & Publisistik dalam Kepemimpinan, (Surabaya:
Usaha Nasional, 1982), h. 12

29Lihat Onong Uchana Effendy, Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek), (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2013), h. 34
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Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui
orang-orang yang mendapat petunjuk.30

Berdasarkan ayat di atas, jelas penyampaian yang dilakukan oleh
mubalig pada setiap dakwah harus mengacu dan menggunakan cara yang
hikmah. Maksud dari hikmah disini ialah cara yang berhubungan dengan
retorika atau cara bicara yang digunakan oleh seorang mubalig. Cara yang
hikmah adalah menggunakan pendekatan secara ilmiah yaitu berkaitan
dengan jujur dalam ucapan, berbicara sesuai dengan objeknya, sistematis,
dukungan fakta, singkat dan padat.31 Kejujuran dalam pembicaraan
merupakan tombak yang paling utama agar penyampaian pesan dakwah tidak
diragukan lagi oleh mad’u. Aristoteles mengungkapkan yang terkait dengan
teori retorika bahwa Aristotle’s concept of rhetoric cataloged means by which
elements of the speaker’s character (ethos), emotional appeals (pathos), and
logical arguments (logos) could be brought to bear for persuasive effect”.32

Konsep retorika menurut Aristoteles yaitu mencakupi dalam tiga bagian inti,
di antaranya: pertama, ethos (ethical), yaitu karakter pembicara yang dapat
dilihat dari cara ia berkomunikasi, yaitu menunjukkan kepada khalayak bahwa
seseorang memiliki kepribadian yang terpercaya dan pengetahuan yang luas.
Kedua, pathos (emotional), yaitu perasaan emosional khalayak yang dapat
dipahami dengan pendekatan “psikologi massa”, oleh karenanya kita harus
dapat “mempermainkan” perasaan pendengar. Ketiga, logos (logical), yaitu
pemilihan kata dan kalimat atau ungkapan oleh pembicara dengan benar,
dalam arti memiliki bukti dan contoh yang konkret pada khalayak.33 Dari
ketiga bagian inti retorika tersebut akan dapat memunculkan dukungan
dakwah yang lebih realistis dan tepat sebagai proses komunikasi pada ruang
lingkup seorang mubalig dalam penyebaran agama.

Menurut Yusuf dakwah akan terlihat kekhasannya sebagai proses
komunikasi apabila mencakup berbagai segi di antaranya:34 pertama,
pelakunya (komunikator) adalah dai atau mubalig. Dalam al-Qur’an, profesi
ini harus khusus (takhassus), maksud khusus disini ialah mendalami ajaran
Islam yang kemudian disampaikan kepada umat. Jadi, sebagai dai, mubalig
atau mualim merupakan pilihan profesi, bukan sampingan aktivitas, dan
sebagai konsekuensinya, masyarakat atau pemerintah berkewajiban terhadap

30Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2007), h.
281

31Acep Aripudin, Dakwah Antarbudaya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 39
32Lihat Fitriana Utami Dewi, Public Speaking, Kunci Sukses Bicara di Depan Publik; Teori

dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 60
33Yusuf Zainal Abidin, Pengantar Retorika..., h. 17
34Ibid, h. 113



IAIS Sambas Vol II No. 1 Desember 2015 - Mei 2016

Jurnal Al-Muttaqin - 185 -

dai sehubungan dengan profesi itu. Kedua, pesan utama dakwah adalah risalah
Allah yang mencakup: (1) menyempurnakan hubungan manusia dengan
Khaliqnya, hablun min Allah, atau muamalah ma’a al-Khaliq, (2)
menyempurnakan hubungan manusia dengan sesama manusia, hablun min al-
nas, (3) mengadakan keseimbangan antara keduanya dan mengaktifkannya
agar sejalan dan terjalin untuk kepentingan semesta. Ketiga, metode
pendekatan yang dipakai secara garis besar ditentukan oleh al-Qur’an, bil
hikmah, al mauizhatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Pendekatan inti
ini dikembangkan dalam beragam metode dakwah. Demikian pula, metode
pengembangan ilmu dakwahnya. Keempat, tujuan komunikasi dakwah adalah
amar ma’ruf nahi munkar, dan penyempurnaan akhlak. Dari beberapa
kekhasan dakwah tersebut maka retorika dan dakwah tidak dapat dipisahkan
sehingga dua kata itu saling ketergantungan untuk mencapai sebuah sajian
secara utuh sebagai bentuk persuasi yang dapat memberikan perubahan bagi
mad’u.

Ada lima hukum retorika menurut pandangan Aristoteles, lima hukum
ini yaitu dikenal dengan tahap penyusunan pidato atau ceramah yang lebih
fenomenal dikenal dengan “The Five Cannons of Rhetorica”, dari kelima
hukum inilah akan dianalisis sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah
persiapan dalam penerapan retorika dakwah, di antaranya sebagai berikut:35

pertama, Inventio (penemuan). Pada tahap ini, mubalig menggali topik dan
meneliti khalayak (mad’u) untuk mengetahui metode persuasi yang paling
tepat. Wayne N. Thompson memberikan solusi dalam menyusun sumber topik
untuk ceramah atau pidato, sumber-sumber yang dapat menumbuhkan
inspirasi dalam menentukan topik tersebut di antaranya: pertama, dari
pengalaman pribadi, seperti perjalanan, tempat yang pernah dikunjungi,
kelompok khalayak atau mad’u, wawancara dengan tokoh, kejadian luar biasa,
peristiwa lucu, kelakuan atau adat yang aneh, dan lain sebagainya. Kedua,
hobby dan keterampilan, seperti cara melakukan sesuatu, cara bekerja sesuatu,
peraturan dan tata cara, dan lain sebagainya. Ketiga, pengalaman pekerjaan
atau profesi, seperti pekerjaan tambahan, profesi keluarga dan lain-lain.
Keempat, pelajaran sekolah atau kuliah, seperti hasil-hasil penelitian dan hal-
hal yang perlu diteliti lebih lanjut. Kelima, pendapat pribadi, seperti kritik
pada permainan, film, buku, puisi, pidato, atau siaran radio dan televisi serta
hasil pengamatan pribadi. Keenam, peristiwa hangat dan pembicaraan publik,
seperti berita halaman muka surat kabar, topik tajuk rencana, artikel pada
kolom yang lain, berita radio dan televisi, topik surat kabar daerah, berita dan
tajuk surat kabar kampus, percakapan di antara mubaligh, kuliah, penemuan
mutakhir, dan peristiwa yang bakal terjadi. Ketujuh, masalah abadi, seperti

35Jalaluddin Rahmat, Retorika Modern: Pendekatan Praktis, (Bandung: Rosda, 2014), h. 7.
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agama, pendidikan, soal masyarakat yang belum selesai dan problem pribadi.
Kedelapan, kiasan biografi, seperti orang-orang terkenal. Kesembilan,
kejadian khusus, seperti perayaan atau peringatan dan peristiwa yang erat
kaitannya dengan peringatan. Kesepuluh, minat khalayak atau mad’u, seperti
pekerjaan, hobby, rumah tangga, pengembangan diri, kesehatan dan
penampilan, tambahan ilmu, minat khusus dan lain-lain.36

Setelah menentukan topik sebagai acuan dalam mempersiapkan isu yang
akan dibahas maka proses selanjutnya adalah merumuskan judul. Topik dan
judul sangat erat kaitannya, namun secara makna berbeda. Topik adalah pokok
bahasan yang akan diulas sedangkan judul adalah nama yang diberikan untuk
pokok bahasan tersebut. Adapun kriteria judul yang baik tersebut, haruslah
memenuhi tiga syarat, antara lain: relevan, provokatif dan singkat.37 Bagi
Aristoteles, retorika adalah tindakan dari kemampuan untuk menentukan
kejadian tertentu dan situasi tertentu dengan metode persuasi yang ada. Dalam
tahap ini juga, mubalig merumuskan tujuan dan mengumpulkan bahan dalam
rangka memperlancar argumen yang sesuai denga kebutuhan khalayak
(mad’u). Kedua, Disposito (penyusunan). Pada tahap ini, mubaligh menyusun
teks untuk tausiyah atau mengorganisasikan pesan. Aristoteles menyebutnya
taxis yang berarti pembagian. Pesan harus dibagi ke dalam beberapa bagian
yang berkaitan denga logis. Susunan berikut mengikuti kebiasaan berpikir
manusia, yaitu pengantar, pernyataan, argumen, dan epilog (penutup). Ketiga,
Elucutio (gaya). Pada tahap ini, mubaligh memilih kata-kata dan
menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesannya. Aristoteles
memberikan nasihat, bahwa ketika memilih kata, gunakanlah bahasa yang
tepat, benar, dan dapat diterima oleh khalayak (mad’u), yaitu dengan cara
memilih kata-kata yang jelas dan langsung, kemudian sampaikan dengan
kalimat yang indah, mulia dan mengesankan hingga mad’u mendengarnya
serasa ikut dalam peristiwa yang disampaikan dan sesuaikan bahasa dengan
pesan, khalayak (mad’u), dan pembicara. Referensi yang paling valid ketika
membicarakan gaya dalam berbicara dan berdakwah adalah mengimitasi gaya
bicara Rasulullah Saw.

Risalah yang dibawa Rasullah tersebut menyatakan bahwa komunikasi
manusia merupakan bagian dari fitrah manusia. Allamahul bayan (yang
mengajarkan al bayan), sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Swt
dalam al-Qur’an surah ar-Rahman ayat 4. Pengertian umum menyebut bayan
adalah kelancaran mulut berbicara, retorika, dan penuangan bahasa dengan

36 Lihat ibid, h. 20
37 Ibid, h. 23



IAIS Sambas Vol II No. 1 Desember 2015 - Mei 2016

Jurnal Al-Muttaqin - 187 -

baik.38 Bayan merupakan satu di antaranya yang harus di kuasai oleh
Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Pengajaran untuk berbicara yang
baik oleh Rasulullah telah dijelaskan dalam al Qur’an sehingga banyak sekali
umat muslim tersentuh hatinya dan bahkan menangis mendengar setiap
pembicaraan dari Rasulullah Saw. Diri Rasulullah adalah perpaduan kekuatan
batiniah dan retorika yang sama-sama hebat.39

Kehebatan Rasulullah dalam mengkolaborasikan antara ucapan
pembicaraan dan perilaku senantiasa beriringan sehingga tidak hanya bicara
namun Rasulullah juga mengaplikasikan pembicaraannya tersebut ke dalam
akhlaknya. Dalam Islam retorika yang disampaikan oleh Rasulullah Saw
bercorak antara lain: pertama, Qawlan Sadiidan yang terdapat dalam al-
Qur’an an-Nisa ayat 70 dan memiliki rmakna yaitu pembicaraan yang benar
dan jujur (straight to the point). Kedua, Qawlan Baligha yang terdapat dalam
al-Qur’an surah an-Nisa ayat 63 dan memiliki makna yaitu perkataan yang
berbekas dihati. Ketiga, Qawlan Layyinan yang terdapat dalam al-Qur’an
surah thaha ayat 44 dan memiliki makna yaitu perkataan yang lembut.
Keempat, Qawlan Kariima yang terdapat dalam al-Qur’an surah al-Isra’ ayat
23 dan memiliki makna perkataan yang baik. Kelima, Qawlan Maysuran yang
terdapat dalam al-Qur’an surah al-Isra’ ayat 28 dan memiliki makna ucapan
yang lemah lembut. Keenam, Qawlan Ma’rufan yang terdapat dalam al-
Qur’an surah an-Nisa ayat 5 dan memiliki makna perkataan yang baik.

Retorika yang disampaikan oleh Rasulullah Saw ketika berdakwah
adalah bentuk implementasi dari perintah Allah Swt dalam al-Qur’an surah
an-Nisa ayat 63 yang bermakna bahwa “berilah mereka nasihat dan
berbicaralah kepada mereka dengan pembicaraan yang menyentuh jiwa
mereka. Muhammad Saw, bersabda, memperteguh firman Tuhan ini,
“Sesungguhnya dalam kemampuan berbicara yang baik itu ada sihirnya”.40

Rasulullah Saw juga merupakan sosok yang sangat mahir dalam berbicara.
Sehingga para sahabatnya juga mengagumi beliau karena seni berbicaranya
yang dapat menggetarkan hati dan perasaan umatnya ketika berbicara.
Sehingga banyak umatnya yang menangis ketika mendengar Rasulullah Saw
berbicara di depan publik atau khalayak.

Sayangnya warisan seni berbicara Rasulullah pada saat ini hanya
berkembang di pondok-pondok pesantren. Kaum muslim menggunakan
balaghah sebagai pengganti retorika. Peninggalan retorika Yunani yang telah
dibuang dari Eropa pada abad pertengahan telah dikaji oleh para ahli

38M. Alawi Al-Maliki, Prinsip Pendidikan Rasulullah Saw, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.
89

39Ahmad Mahmud Faraj, Belajar Bersahabat, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), h.
192

40Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern...,h. 11.
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balaghah. Para ahli balaghah tidak mengajarkannya kecuali di pondok-pondok
pesantren sehingga ilmu retorika hanya diketahui oleh orang-orang yang giat
mengkaji ilmu balaghah di pondok pesantren.41 Jika gaya pembicaraan
Rasulullah dapat dipelajari dan diterapkan dengan baik oleh mubaligh pasti
akan mudah mewujudkan tujuan dakwah yang sebenarnya yaitu memberikan
perubahan seseorang ke arah yang lebih baik. Keempat, Memoria (ingatan),
pada tahap ini, mubaligh harus mengingat apa yang ingin disampaikannya
dengan mengatur bahan-bahan yang telah disusun untuk tausiyah atau
ceramah. Kelima, Pronountiatio (penyampaian). Pada tahap ini, mubaligh
menyampaikan pesannya secara lisan. Di sini, akting atau peran seorang
mubaligh sangat dibutuhkan. Mubaligh harus memerhatikan olah suara dan
gerakan-gerakan anggota badan agar dapat menarik perhatian dari khalayak
(mad’u). Dalam psikologi komunikasi ada beberapa faktor yang dapat
dijadikan sebagai penarik perhatian khalayak di antaranya gerakan, kebaruan
(Novelty), dan perulangan.42 Oleh karena itu, jika dalam kegiatan berdakrwah
untuk mempengaruhi perhatian khalayak dengan mudah, haruslah dapat
melakukannya dengan gerakan, kebaruan dan juga perulangan sehingga
komunikasi dakwah menjadi lancar, dan rasa kesamaan dapat terbangun.

Kelima aspek tersebutlah, retorika akan terbangun dengan baik,
sehingga dalam dakwah apabila kelima hukum retorika itu diterapkan dapat
memberikan kemudaha ketika menyampaikan pesan-pesan dakwah. Selain itu,
dengan beberapa konsep penyusunan pidato atau ceramah tersebut, para
mubaligh akan lebih siap ketika berbicara didepan khalayak (mad’u). Proses
penerapan dakwah akan lebih maksimal dan benar-benar menjadi kekuatan
dalam penyebaran Islam jika disandingkan dengan retorika yang baik.

F. Penutup
Retorika merupakan seni penyusunan argumen dan pembuatan naskah

pidato sedangkan dakwah adalah sebuah kegiatan dalam mengajak, menyeru,
dan memohon dengan tujuan dapat merubah pola pikir seseorang menjadi
lebih baik. Retorika dan dakwah adalah dua kata yang saling berhubungan.
Hubungan kata tersebut terlihat dalam bentuk implementasi atau penerapan
dakwah. Dakwah memerlukan retorika sebagai cara dalam menyampaikan
pesan dakwah dan retorika memerlukan dakwah untuk proses
pengaplikasiannya atau penerapannya. Artinya kedua kata ini sama-sama
memiliki ikatan atau hubungan yang saling mendukung. Proses penerapan
dakwah melalui teori retorika ini didasarkan dari pandangan Aristoteles
terhadap retorika. Adapun proses dalam penerapan dakwah menggunakan

41Ibid
42Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikaansi, cet., 20, (Bandung: Rosda, 2011), h. 51



IAIS Sambas Vol II No. 1 Desember 2015 - Mei 2016

Jurnal Al-Muttaqin - 189 -

konsep dari retorika tidak akan terlepas dari lima hal, lima hal tersebut disebut
Aristoteles sebagai lima hukum dalam retorika, antara lain: Inventio
(penemuan), Disposito (penyusunan), Elucutio (gaya), Memoria (ingatan),
dan Kelima, Pronountiatio (penyampaian).
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