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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Manusia berada di era globalisasi khususnya generasi milenial yang 

membutuhkan cakupan nutrisi rohani dengan berbagai sumber atau cara 

yang tidak stagnan, tetapi dinamis berjalan dengan tidak melanggar norma-

norma atau syariat agama Islam.  

Kebutuhan cakupan nutrisi itulah yang menyebabkan manusia 

membutuhkan dakwah Islam, dakwah yang tidak hanya dilakukan secara 

konvensional yang biasa dilakukan di mimbar-mimbar atau di masjid saja, 

tetapi jauh dari itu, banyak cara yang bisa dilakukan, karena Dakwah 

bersifat luas, tidak seperti Tabligh yang sifatnya spesifik.  

Dakwah merupakan kegiatan yang mengarahkan kepada misi Islam 

yang mengajak kepada jalan yang benar, jalan yang lurus yang diridhoi oleh 

Allah SWT. Untuk beriman dan taat kepada Allah SWT sesuai dengan garis 

aqidah, syariat dan akhlak Islam. Oleh karena itu Agama Islam merupakan 

Agama Dakwah. Pada umumnya agama dianggap sebagai kata yang berasal 

dari Bahasa sansekerta yang artinya “tidak kacau”.1 

Islam sebagai agama dakwah, menjadi sesuatu hal yang sangat 

penting untuk dikembangkan, tidak hanya statis yang dilakukan dalam 

aktivitas dakwah sehari-hari dapat disisipi dengan kebudayaan.  

                                                   
1 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). h. 13. 
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Tata Sukayat dalam bukunya Ilmu Dakwah dalam perspektif filsafat 

mabadi ‘asyarah menyebutkan bahwa ilmu dakwah dibangun atas sepuluh 

hal pokok: al-haddu (hakikat), mawdu’ (objek kajian), thamrah (nilai guna), 

nisbah (relevansi ilmu dakwah dengan ilmu lain), fadl (keutamaan), wadi’ 

(peletak dasar), al-ism (nama ilmu), istimdad (dasar ilmu), hukm (hukum 

mempelajari) dan masa’il (problematika mengkaji ilmu dakwah).2 Dalam 

Al-Qur’an disebutkan : 

ُن ۚ  سَ ْح َ َي أ تِي ھِ َّ ل ا ِ ْم ب ُ ھ لْ ادِ َج ةِ ۖ َو َ ن سَ َح لْ ةِ ا ظَ ِع ْو َم لْ ا ةِ َو َم ْك ِح لْ ا ِ َك ب ِّ ب یِل َر ِ ب ٰى سَ َ ل ِ عُ إ  اْد

ینَ  دِ َ ت ھْ مُ لْ ا ِ مُ ب َ ل ْع َ َو أ ھُ ھِ ۖ َو ِ ل ی ِ ب ْن سَ لَّ َع ْن َض َم ِ مُ ب َ ل ْع َ َو أ ََّك ھُ ب نَّ َر ِ  إ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. (QS. An-Nahl: 125) 

Perspektif dakwah yang merupakan bagian dari agama islam yang 

harus dilaksanakan dengan hati yang tulus, supaya dakwah islam dapat 

diterima dari berbagai macam elemen kehidupan.  

Hakikat Dakwah Islam yang bersumber pada Al-Qur’an sebagai 

kitab dakwah, Sunnah Nabi sebagai bagian penjelas dan empirisasi kitab 

                                                   
2 Tata Sukayat, Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi ‘Asyarah (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2015)  
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dakwah, produk ijtihad dan jihad para waratsah al-anbiya, bahwa dakwah 

Islam merupakan bagian dari ada dan keadaannya, yaitu perilaku 

keberagamaan Islam berupa internalisasi, transmisi, difusi dan transformasi 

ajaran Islam yang dalam prosesnya melibatkan unsur-unsur dakwah yang 

berlangsung dalam rentangan ruang dan waktu.3 

Dadang Kahmad dalam bukunya Sosiologi Agama menyebutkan 

bahwa agama juga bisa dilihat sebagai unsur dari kebudayaan suatu 

masyarakat di samping unsur-unsur yang lain, seperti kesenian, bahasa, 

sistem mata pencaharian, sistem peralatan dan sistem organisasi sosial.4 

Dakwah yang didalamnya ada Tabligh berisi penyampaian pesan 

keagamaan dalam hal ini bisa disebut Khitobah, yang terdiri dari dua bagian 

yaitu Khitobah Diniyyah dan Khitobah Ta’syiriyah. Khitobah Diniyyah 

seperti Khutbah Jum’at, Khutbah Idul Fitri, Khutbah Idul Adha dan lain 

lain, adapun Khitobah Ta’syiriyah yang diluar Khitobah diniyyah yang 

secara resmi seperti Pengajian Rutinan Ibu-ibu dan Bapak-bapak, termasuk 

Muludan. 

Fenomena Dakwah yang ada pada budaya di lingkungan masyarakat 

pada umumnya menimbulkan masalah baru. Misalnya dakwah yang 

dilakukan di kecamatan Cipanas kabupaten Cianjur pada Budaya Muludan 

yang dilakukan setiap satu tahun sekali pada bulan Rabiul Awal. Memahami 

kondisi yang seperti aktivitas dakwah yang tidak terbiasa ini menjadi suatu 

                                                   
3 Syukriadi Sambas, Risalah Pohon Ilmu Dakwah Islam (Bandung: KP-HADID, 2004). 

h. 3 
4 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). h.14  
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keunikan, sehingga perlu pemahaman yang komprehensif terhadap Dakwah 

Berbasis Budaya ini.  

Budaya muludan merupakan budaya lokal. Tidak dapat disangkal 

bahwa dakwah dan budaya lokal memiliki keterkaitan yang sangat erat. 

Setiap peristiwa dakwah senantiasa berada dalam konteks budaya lokal 

yang mengitarinya. Bagaimana subjek dakwah melakukan kegiatan 

dakwahnya dan bagaimana mad’u berprilaku di tengah dakwah tentu saja 

selalu membawa dan melibatkan latar budayanya.5 

Persoalannya bagaimana relasinya Dakwah dan Budaya Muludan 

dalam kedudukannya, sebab dalam beberapa hal di Indonesia, adat atau 

budaya lebih menyerupai adat Hindu dan filsafatnya yang kental tentang 

keyakinan roh, seperti roh orang meninggal masih berputar-putar disekitar 

rumah orang yang meninggal, dari mulai hari ketiga, ketujuh, keempat 

puluh, hingga terus semakin jauh. Pada hari-hari itu ada ritual yang 

diupacarakan. Sementara itu dalam sudut pandang keyakinan Islam, tidak 

diajarkan adanya kepercayaan semacam itu. Dilema dakwah yang dihadapi 

ketika mengembangkan sikap dakwah terhadap tradisi adalah ketika 

diharamkan, tentu resistensi akan terjadi dari masyarakat. Sedangkan ketika 

tidak dibenahi, teologi Islam tidak sampai kepada mereka. Kondisi seperti 

                                                   
5 Hajir Tajiri, Etika dan Estetika Dakwah (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015). 

h. 93 
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ini diperlukan langkah bijak yang tidak merusak perasaan masyarakat 

dengan tetap meyakini kebenaran Islam.6   

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat 

yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, maka ini menjadi gejala 

kebudayaan dan dibedakan menjadi tiga, yaitu ideas, activities dan artifacts, 

oleh karena itu, ini menjadi wujud kebudayaan yang diantaranya, pertama 

ideas wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, 

norma, peraturan dan sebagainya, kedua activities wujud kebudayaan 

sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam 

masyarakat, ketiga artipacst wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil 

karya manusia.7 Sangat cocok untuk dakwah yang dilakukan melalui basis 

budaya Muludan, oleh karena itu penelitian ini menjadi penting dan menarik 

untuk diteliti. Atas dasar fenomena dan permasalahan diatas, terdapat tiga 

unsur wujud budaya Muludan, diantaranya:  

Pertama, wujud kebudayaan ideas budaya Muludan, sebagai suatu 

gagasan dakwah berbasis budaya, ide dakwah berbasis budaya, nilai 

dakwah berbasis budaya dan norma dakwah berbasis budaya juga peraturan 

dakwah berbasis budaya. 

                                                   
6 Hajir Tajiri, Etika dan Estetika Dakwah (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015). 

h. 96 
7 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Bandung: Rineka Cipta, 2009). h.144 
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Kedua, wujud kebudayaan activities budaya Muludan, sebagai suatu 

kompleks aktivitas dakwah berbasis budaya serta tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat Cipanas Cianjur. 

Ketiga, wujud kebudayaan artipacst sebagai benda-benda hasil 

karya manusia yang dijadikan basis dakwah pada budaya muludan atau 

dakwah berbasis budaya. 

Paradigma yang digunakan yaitu dengan menggunakan paradigma 

etnografi, karena etnografi bermakna membangun suatu pengertian yang 

sistemik mengenai semua kebudayaan manusia dan perspektif orang yang 

telah mempelajari kebudayaan itu.8  

Berdasarkan latar belakang di atas, fenomena awal yang ditemukan 

di lapangan bahwa budaya muludan merupakan peristiwa masyarakat yang 

diadakan oleh mayoritas masyarakat di indonesia terutama yang berada di 

cipanas cianjur yang secara eksplisit merupakan rangkaian dakwah, maka 

menarik untuk diteliti bagaimana Dakwah Berbasis Budaya pada budaya 

Muludan kecamatan Cipanas kabupaten Cianjur, sehingga Dakwah bisa 

dilakukan dalam budaya tersebut. Persoalan semacam ini yang kemudian 

membutuhkan suatu jembatan yang mampu dihubungkan antara Dakwah 

dan Budaya setelah berkontemplasi.  

Penelitian ini dinilai relevan dengan kajian Komunikasi dan 

Penyiaran Islam (KPI), ditinjau dari aspek yang diteliti menunjukan adanya 

aktivitas Dakwah pada Budaya Muludan, serta dikaji dengan teori 

                                                   
8 Engkus Kuswarno, Etnografi Komunikasi (Bandung: Widya Padjajaran, 2011). h. 32 
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Antropologi Budaya dengan paradigma etnografi khususnya etnografi 

komunikasi. Hasil yang diharapkan akan menjadi sumbangsih terutama 

dalam keilmuan dakwah yang sifatnya dinamis dan penelitian ini juga 

bermanfaat dalam Dakwah Budaya terutama dalam proses praktik dakwah 

budaya.  

 

1.2 Fokus Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang penelitian di atas, maka dalam 

penelitian ini difokuskan pada permasalahan tentang bagaimana Dakwah 

berbasis Budaya pada Budaya Muludan di kecamatan Cipanas kabupaten 

Cianjur. Fokus persoalan-persoalan tersebut dapat diidentifikasikan dan 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Ideas Dakwah berbasis Budaya pada budaya Muludan ? 

2. Bagaimana Activities Dakwah berbasis Budaya pada budaya Muludan ? 

3. Bagaimana Artifacts Dakwah berbasis Budaya pada budaya Muludan ? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ingin mencapai bagaimana praktik dakwah di 

lapangan bisa berjalan dengan bijak tanpa ada halangan dan rintangan 

apapun dan menjadi pedoman khususnya dalam hal Dakwah Berbasis 

Budaya dan terkait dengan metode penelitian kualitatif. Beberapa tujuan 

dalam penelitian tidak akan terlepas dari fokus penelitian ini untuk : 
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a. Menganalisis Ideas Dakwah berbasis Budaya pada budaya 

Muludan 

b. Menganalisis Activities Dakwah berbasis Budaya pada budaya 

Muludan 

c. Menganalisis Artifacts Dakwah berbasis Budaya pada budaya 

Muludan 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Untuk memperoleh nilai dalam fenomena dakwah yang dilakukan 

dalam penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan yaitu: 

 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih atau kontribusi terhadap disiplin ilmu dakwah 

khususnya komunikasi dan penyiaran islam dalam dakwah budaya. 

Keilmuan khusus dalam mengembangkan teori dan ilmu 

pengetahuan dalam bidang Dakwah berbasis Budaya. 

 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan data tentang 

objek penelitian lanjutan tentang dakwah budaya yang bisa 

dituangkan dalam karya ilmiah selanjutnya dalam bidang dakwah 

khususnya komunikasi dan penyiaran islam. Kegunaan selanjutnya 
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sebagai bentuk kontribusi dan sumbangsih kepada masyarakat pada 

umumnya untuk mengembangkan kegiatan dakwah yang mampu 

menambah wawasan khazanah keilmuan dakwah yang mendalam 

dan tidak sempit dalam hal memikirkan dakwah Islam dengan 

berbagai cara dan metode dakwah yang dilakukan demi 

mewujudkan tujuan bersama menjadi Islam rahmatan lilalamin, 

rahmat seluruh alam. Secara praktis juga dakwah budaya muludan 

dapat memberikan sumbangan berharga bagi kelestarian dan 

kebernilaian budaya lokal. Dakwah dapat menjadi sumber inspirasi 

bagi budaya muludan dalam mempertahankan dan mengembangkan 

dirinya ditengah percaturan dan persaingan budaya global. Dakwah 

memiliki relasi erat dengan budaya muludan dalam kaitannya 

dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan dan kewarganegaraan 

sejalan dengan nilai-nilai Islam yang memuliakan, menyelamatkan 

serta membahagiakan umat Islam.    

 

1.4 Landasan Pemikiran 

Desain penelitian dalam hal ini memaparkan Dakwah berbasis 

Budaya pada budaya Muludan, melihat tradisi budaya ini yang 

memperlihatkan Dakwah yang nampak pada budaya ini. Dari awal budaya 

sampai akhir budaya ini tampak sangat jelas seluruhnya eksplisit merupakan 

dakwah, sudah barang tentu saja terlepas dengan adanya ketidakbiasaan 

dakwah atau dakwah normatif pada umumnya seperti yang dilakukan 
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Khitobah Diniyyah tetapi yang terjadi pada Khitobah Ta’syiriyah yaitu 

budaya Muludan.  

1.4.1 Landasan Teoritis 

Dakwah berbasis Budaya ini yang akan menjadi fokus penelitian, 

sehingga di dalam landasan pemikiran ini diungkapkan tentang Dakwah 

berbasis Budaya. Teori Etnografi Wollcott menjelaskan ada tiga kultural 

besar pada fokus penelitian etnografi, pertama prinsip-prinsip peran dan 

pengetahuan individu tentang peran itu khususnya di budaya Muludan, 

kedua perasaan individu akan peran dalam kebudayaanya khususnya di 

budaya Muludan dan ketiga varietas (rentang jenis) perilaku yang 

kemudian tampak khususnya pada budaya Muludan ini.9  

Spradley menjelaskan fokus perhatian etnografi adalah pada apa 

yang individu dalam suatu masyarakat lakukan (perilaku), kemudian 

apa yang mereka bicarakan (bahasa) dan terakhir apakah ada hubungan 

antara perilaku dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam 

masyarakat tersebut, sebaik apa mereka buat atau mereka pakai sehari-

hari (artifact) dan fokus penelitian etnografi berlandaskan keseluruhan 

perilaku dalam tema kebudayaan tertentu.10 Dan fokus penelitian 

etnografi komunikasi khusus kepada perilaku budaya yang melakukan 

budaya Muludan.  

                                                   
9 Engkus Kuswarno, Etnografi Komunikasi (Bandung, Widya Padjajaran, 2011). h. 34 
10 Engkus Kuswarno, Etnografi Komunikasi (Bandung, Widya Padjajaran, 2011). h. 35 
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Sesuai dalam pendekatan sosio kultural, fenomena Dakwah berbasis 

Budaya ini dalam masyarakat Cipanas menjadi sangat penting dilakukan 

dalam rangka bulan Mulud atau Muludan atau Rabiul Awal, perilaku 

yang dilakukan masyarakat Cipanas pada Budaya Muludan. Dalam 

peristiwa tersebut banyak sekali peristiwa-peristiwa komunikasi yang 

terjadi. 

Selanjutnya bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan belajar maka ini menjadi gejala 

kebudayaan dan dibedakan menjadi tiga, yaitu ideas, activities dan 

artifacts, oleh karena itu, ini menjadi wujud kebudayaan yang 

diantaranya, pertama ideopacst wujud kebudayaan sebagai suatu 

kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya, 

kedua activities wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas 

serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, ketiga artipacst 

wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.  

Teori-teori tersebut yang akan menjadi pembuka jalan bagi 

penelitian kualitatif ini. Pada intinya akan memaparkan dan 

menjelaskan Dakwah berbasis Budaya di Cipanas Cianjur.  

 

1.4.2 Kerangka Konseptual 

Dakwah yang merupakan kegiatan agama Islam mengajak dan 

menyeru dengan berbagai cara. Dakwah, secara bahasa (etimologi) 
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merupakan sebuah kata dari bahasa Arab dalam bentuk masdar, yang 

berarti seruan, panggilan, undangan atau do’a. Menurut Abdul Aziz, 

secara etimologis kata dakwah berarti, memanggil, menyeru, 

menegaskan, memohon. (Enjang AS, 2009:3). Menurut istilah 

(terminologi) dakwah adalah kegiatan peningkatan iman syari’at islam 

(Moh. Ali, 2009:18). Ini berarti bahwa dakwah merupakan proses 

peningkatan iman pada diri manusia sesuai dengan syari’at Islam. Kata 

“proses” yang dimaksud adalah bahwa dakwah hendaknya berjalan 

berkesinambungan, terus menerus, dan bertahap. Sebuah proses 

mengindikasikan bahwa hasilnya tidak harus langsung terlihat seketika. 

Sementara, peningkatan iman disini adalah merujuk pada perubahan 

kualitas pribadi ke arah yang lebih positif. Peningkatan iman 

termanifestasi dalam peningkatan pemahaman, kesadaran dan 

perbuatan. Berbicara mengenai Dakwah salah satunya yaitu Dakwah 

Ummah, yang bersifat komunikasi massa atau masyarakat umum, 

demikiannya yang terjadi pada budaya Muludan ini, peserta yang 

banyak, hampir semua masyarakat mengikuti acara tahunan ini.  

Konsep dalam penelitian ini mengangkat tema tentang Dakwah 

Berbasis Budaya pada Budaya Muludan yang terjadi di Kecamatan 

Cipanas Kabupaten Cianjur. Konsep Islam yang ada di Nusantara, 

kebiasaan-kebiasaan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang 

beragama Islam yang melakukan tradisi budaya muludan.   
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Tipe masyarakat yang tingkat heterogen yang tinggi dalam 

memberikan cerminan bahwa Indonesia merupakan Negara yang besar, 

memiliki khas yang unik yaitu Bhineka Tunggal Ika “Berbeda-beda 

tetapi satu tujuan” dan memiliki bermacam-macam budaya.  

Perbedaan budaya berbeda pula nilai-nilai yang dimilikinya, 

cara orang berdakwah juga ditentukan oleh latar belakang budaya yang 

ada dalam masing-masing individu (aturan, norma dan bahasa masing-

masing), termasuk teritorial wilayah ataupun latar belakang budaya 

dalam kelompok-kelompok.  

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. 

Kebudayaan umat manusia memiliki unsur-unsur yang bersifat 

universal. Unsur-unsur kebudayaan tersebut dianggap universal karena 

dapat ditemukan pada semua kebudayaan bangsa-bangsa didunia. 

Kebudayaan menurutnya terdiri dari tujuh unsur yaitu Bahasa, Sistem 

Pengetahuan, Sistem Kemasyarakatan atau Organisasi Sosial, sistem 

peralatan hidup dan tekhnologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem 

religi dan sistem kesenian. 

Kebudayaan juga memiliki bentuk-bentuk tersendiri yaitu 

Kebudayaan materi dan kebudayaan non materi. Kebudayaan materi 

terdiri atas benda-benda hasil karya dari suatu kebudayaan yang 

meliputi segala sesuatu yang diciptakan dan digunakan oleh manusia 
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dan mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan diraba yang memiliki 

nilai lisan dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat.   

Budaya berpengaruh pada orang yang berkomunikasi, Budaya 

menurut koentjaraningrat memiliki tiga kebudayaan, yaitu ideas, 

activities dan artifact11 yang akan menggali pada budaya Muludan ini 

dengan paradigma interpretif, pendekatan sosiokultural dengan metode 

penelitian kualitatif dan dengan jenis penelitian etnografi. 

Kuntjaraningrat memandang kebudayaan dalam tiga wujud, yaitu 

sebagai sistem ide, sebagai sistem tingkah laku dan sebagai sistem 

perwujudan benda-benda budaya, ketiga wujud ini sebagai produk, jadi 

yang dimaksud dengan ide ialah ide yang sudah terbentuk pada suatu 

kelompok. Tingkah laku yang dimaksud adalah sistem interaksi yang 

sudah dimantapkan, bahkan dilembagakan, kebudayaan materiil yang 

diperhatikan ialah ciptaan berupa benda-benda fisik yang sudah jadi. 12 

Ketika melakukan kerja lapangan, etnografer membuat 

kesimpulan budaya dari tiga sumber yaitu dari yang dikatakan orang, 

dari cara orang bertindak dan dari berbagai artefak yang digunakan 

orang.13 Dari situlah akan menjadi kerangka kerja konseptual yang utuh 

menjadi Dakwah Berbasis Budaya.   

 

 

                                                   
11 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Bandung: Rineka Cipta, 2009). h.144 
12 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: Pustaka Setia, 2011). h.22  
13 James P. Spradley, Metode Etnografi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007). h.11  
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1.4.3 Kerangka Operasional 

Sebagaimana dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang 

membutuhkan landasan atau kerangka operasional sebagai jalan hasil 

penelitian yang jelas dan sesuai dengan tujuannya, adapun landasan 

operasional dapat dipahami dengan tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1. Landasan Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis 2020 

 

Paradigma 
Interpretif 

Metode 
Kualitatif 

Jenis Penelitian 
Etnografi 

Dakwah Berbasis Budaya pada Muludan Cipanas Cianjur 
Dalam Wujud Kebudayaan 

Artifacts Activities Ideas 

Keberhasilan Dakwah Berbasis Budaya 

Pendekatan 
Sosio Kultural 
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Sebagaimana pada landasan atau kerangka operasional diatas, 

dapat dipahami tentang alur penelitian dengan menggunakan berbagai 

prosedur, yakni paradigma penelitian sebagai cara melihat fenomena 

Dakwah berbasis Budaya. Artinya ideas, activities dan artifact sebagai 

bagian dari keberhasilan Dakwah berbasis Budaya. Selanjutnya dalam 

paradigma interpretif dapat digunakan melalui pendekatan sosiokultural 

dengan metode penelitian kualitatif dan dengan jenis penelitian 

etnografi sebagai pisau untuk menganalisis fenomena atau kejadian 

yang ada pada budaya muludan sebagai Dakwah berbasis Budaya. 

Menggunakan jenis penelitian etnografi dalam menentukan langkah-

langkah yang bertujuan untuk mendapatkan konsepsi hasil yang 

maksimal menjadi titik tekan dalam mengkaji secara mendalam dan 

menyeluruh tentang Dakwah berbasis Budaya, Karena penelitian ini 

kualitatif jadi akan terus berkembang dalam menggunakan Teori 

terlebih dahulu dari Koenjtaraningrat dalam Wujud Kebudayaan yaitu 

Ideas, Activities dan Artifact.    

 

 

 

 

 

 

 


