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ABSTRAK 

 

Nabila Virginisa, Strategi Tabligh Ustadz Syihabbudin dalam Membangun 

Ghirah Keislaman Masyaraka. 

Pada era milenial seperti sekarang ini banyak sekali bermunculan para 

muballigh yang memiliki ciri khas serta cara-cara yang berbeda dalam mensyiarkan 

ajaran Islam salah satunya ustadz Syihabbudin. Di usia yang masih terbilang muda, 

beliau mampu untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam di tengah masyarakat 

sekitar pondok pesantren Al-Faqih 2. Ustadz Syihabbudin selalu mengutamakan 

cara kekeluargaan dalam aktivitas tablighnya agar tidak ada sekat antara beliau 

dengan para muballagh, sehingga pesan tablighnya pun dapat tersampaikan dengan 

mudah dan efektif. 

Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai bagaimana proses 

penyampaian tabligh yang dilakukan oleh ustadz Syihabbudin dalam membangun 

ghirah Keislaman masyarakat, bagaimana metode yang diterapkan oleh ustadz 

Syihabbudin dalam membangun ghirah Keislaman masyarakat, dan bagaimana 

pendekatan tabligh yang diterapkan ustadz Syihabbudin dalam membangun ghirah 

Keislaman masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyampaian tabligh yang 

dilakukan oleh Ustadz Syihabbudin dalam membangun ghirah Keislaman 

masyarakat, mengetahui pendekatan tabligh yang diterapkan oleh Ustadz 

Syihabbudin dalam membangun ghirah Keislaman masyarakat, dan mengetahui 

metode tabligh yang diterapkan Ustadz Syihabbudin dalam membangun ghirah 

Keislaman masyarakat. 

Penelitian ini didasarkan pada 3 teori diantaranya : Pertama, teori komukasi 

Harlod Lasswell, Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk 

menerangkap proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan Who, Says What, In 

Which Channel, To Whom, With What Effect. Kedua, teori komunikasi 

interpersonal, Joseph De Vito mengartikan sebagai proses pengiriman dan 

penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di sekelompok kecil orang, dengan 

beberapa effect atau umpan balik seketika. Ketiga, teori retorika, Aristoteles 

mengemukakan terdapat dua asumsi dalam teori retorika yaitu asusmi pertama 

dalam konteks public speaking dan asumsi kedua yang mendasari teori Aristoteles 

berkaitan dengan apa yang dilakukan pembicara dalam persiapan pidato mereka 

dan pembuatan tersebut, Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskripsi. 

Teknik mengumpul datanya melalui observasi dan wawancara. Teknik analisi data 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi proses penyampaian pesan 

terbagi menjadi 2 yaitu mengajar kitab dan ceramah. Pendekatan tabligh yang 

digunakan yaitu dengan pendekatan personal, pendekatan diskusi dan pendekatan 

penawaran. Metode tabligh yang digunakan yaitu dengan metode hikmah, 

mau’izhah al-Hasanah dan mujadalah. 
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