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 Penelitian ini bertujuanuntuk mengatahui strategi komunikasi dakwah 

Habib Abdillah bin Abu Bakar Al-Habsy dalam menyampaikan pesan-pesan 

dakwah terhadap jamaah  majelis taklim Ash-Shalawatiyyah, faktor pendukung 

dan penghambatnya serta upaya upaya yang dilakukan oleh Habib Abdillah bin 

Abu Bakar Al-Habsy. 

 Subjek dalam penelitian ini adalahHabib Abdillah bin Abu Bakar Al-

Habsy serta para informan yang dapat memberikan informasi terhadap strategi  

komunikasi dakwah Habib Abdillah bin Abu Bakar Al-Habsy. Adapun objek 

penelitian ini adalah strategi komunikasi dakwah Habib Abdillah bin Abu Bakar 

Al-Habsy dalam penyampaian pesan-pesan dakwah kepada jamaah majelis taklim 

Ash-Shalawatiyyah, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya upaya yang 

dilakukan oleh Habib Abdillah bin Abu Bakar Al-Habsy. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fiedl reseach), sedangkan 

teknik pengumpulan data dangan cara observasi, wawancara dan dokumenter, 

sedangkan teknik pengolahan data mengunakan metode kualitatif kemudian 

diberikan kesimpulan dengan metode induktif. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa strategi komunikasi 

dakwah Habib Abdillah bin Abu Bakar Al-Habsy dalam menyampaikan pesan 

pesan dakwah kepada jamaah majelis taklim Ash-Shalawatiyyah dengan sistem 

pembacaan kitab kitab arab malayu, suri tauladan dan cerita cerita para nabi dan 

rasul serta orang orang sholeh. Strategi lain adalah mengenali karakter jamaah, 

menentukan materi dakwah kemudian disampaikan dengan mengunakan metode 

dakwah dan melaksanakan pengajian secara rutin, memperingati hari besar Islam, 

disiplin dalam menyampaikan ilmu dan melaksankan ziarah kubur para wali-wali.  

 Faktor pendukung Habib Abdillah bin Abu Bakar Al-Habsy dalam 

menyampaikan pesan-pesan dakwah adalah Habib Abdillah memiliki kepribadian 

yang baik dan mepunyai wawasan agama yang luas. Sebagian besar masyarakat 

menerima dengan keberadaan habib umtuk menyampaikan pesan-pesan agama. 

 Faktor penghambat Habib Abdillah bin Abu Bakar Al-Habsy ialah 

kurangnya pemanfaatan waktu dan latar belakang pendidikan,sosial dan ekomuni  

jamaah majelis taklim Ash-Shalawatiyyah. 

 

 
 


