
 

 
 

ABSTRAK 

 

Vebby Anugrah Pertiwi : PENERAPAN PRINSIP METODE MUJADALAH DALAM 

DAKWAH (Studi Kasus Pada Kegiatan Open Dialog di Lembaga Seni Bela Diri 

Hikmatul Iman Cabang Bandung Raya) 

 Dakwah dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas penyampaian pesan Islam 

kepada manusia di setiap waktu dan tempat dengan metode dan media yang sesuai 

dengan siatuasi dan kondisi para penerima pesan dakwah. Seiring dengan perkembangan 

zaman, metode dakwah pun harus berkembang sesuai dengan zamannya, agar pesan 

dakwah yang disampaikan dapat dipahami dan diamalkan dengan baik oleh mad’u atau 

penerima pesan dakwah. Prinsip metode mujadalah yaitu berdiskusi, berdialog, berdebat, 

bertukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan cara baik, yang tidak 

melahirkan permusuhan, antara satu dengan yang lainnya saling menghargai dan 

menghormati, dan pendapatnya berpegang kepada kebenaran ajaran Tuhan. 

 Hikmatul Iman merupakan suatu Lembaga Seni Bela Diri (LSBD) yang bergerak 

dibidang dakwah. Motto dari LSBD tersebut yaitu “dalam keimanan dan ketakwaan 

terdapat kekuatan”, yang berarti kekuatan yang sebenarnya dimata Hikmatul Iman adalah 

kekuatan yang berasal dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. LSBD ini pun 

memiliki visi dan misi untuk mensyiarkan agama Islam. Tujuan lain didirikannya 

Hikmatul Iman adalah membentuk manusia yang sempurna dalam pribadi manusiawinya 

seperti yang dikehendakiNya, manusia sebagai khalifah fil ardh karena kesempurnaannya. 

Salah satu metode yang digunakan oleh Hikmatul Iman dalam mensyiarkan Islam yaitu 

dengan melalui kegiatan open dialog. 

 Penelitian ini berjuan untuk mengetahui proses dakwah dalam kegiatan open 

dialog di LSBD Hikmatul Iman Cabang Bandung Raya. Serta mengenalisis apakah open 

dialog memenuhi prinsip mujadalah, juga hambatan dan dorongan dalam pelaksaan 

kegiatan tersebut. Metode yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah studi kasus, 

yang dalam praktiknya, peneliti tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa objek yang 

diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa hal tersebut terjadi demikian, 

peneliti terjun langsung ke lapangan, gejala-gejala diamati, dikatagorikan dan dicatat. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and 

Huberman. Yaitu, data reduction, data display dan concolusion drawing/verification. 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode dakwah yang 

digunakan oleh LSBD Hikmatul Iman ini sangat efektif dan efisien. Kegiatan open dialog 

di LSBD Hikmatul Iman memenuhi prinsip mujadalah, karena dalam pelaksaan kegiatan 

tersebut terdapat prinsip mujadalah yang digunakan, yaitu dialog dan debat (tabayun). 

Faktor hambatan dalam kegiatan dakwah ini yaitu, ada sebagian mad’u yang belum 

mengerti dengan perbedaan dan tetap dengan pemikirannya, juga orang yang berdebat 

tidak terlalu banyak, hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan mad’u. Dan 

adapun faktor pendorongnya, yaitu: jumlah peserta pada kegiatan ini selalu banyak, para 

peserta berpendidikan minimal SMA, dan terdapat kondisi sosial kultural yang harmonis 

di dalamnya.           


