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MOTTO 

 

 

Artinya: Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas 

jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 

barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman 

kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 

kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-

Baqarah (2): 256) (Depag, 1986: 63).  
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ABSTRAK 

 
Perkembangan jaman makin pesat terutama dalam bidang teknologi. 

Begitu pula dengan perkembangan penyebaran dakwah. Ada berbagai macam 

cara yang sekarang bisa kita lakukan. Dakwah tidak hanya dilakukan dengan 

berdiri di stadium. Tetapi sekarang dengan menggunakan banyak media 

elektronik maupun media massa berupa cetak, Baik melalui internet, televisi, 

dan yang terbaru adalah dakwah melalui SMS premium. SMS yang berupa 

kata-kata mutiara, ayat-ayat suci Al-Qur’an serta Hadits-hadits. Berdasarkan 

keterangan ini maka yang menjadi perumusan masalah: apa saja pesan dakwah 

dalam content SMS premium versi siraman rohani? 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Di mana 

penelitian tidak menggunakan data statistic sebagai pendukungnya Data 

primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini adalah beberapa SMS 

premium dari content provider. Data sekunder yaitu sejumlah kepustakaan 

yang relevan dengan skripsi ini namun sifatnya hanya pendukung, di 

antaranya seperti: internet, jurnal-jurnal, surat kabar dan lain-lain. Metode 

pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumenter. 

Adapun Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, untuk itu 

digunakan content analysis  

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa SMS premium yang diperoleh  

dari beberapa Content Provider terdapat beberapa tema yang berbeda yaitu 

ayat-ayat Al-Qur’an, dan Hadits dari content provider  SI berisi tentang sub 

bab ilmu. Bagaimana hukum dari ilmu itu, bahwa kita tetap harus di jalan 

Allah saat mencari ilmu, dan pertanggung jawaban atas apa yang telah kita 

ucapkan. Sedangkan SMS premium dari content provider IKUT AAGYM 

berisi tentang akidah yaitu tentang rukun iman serta surat Luqman yang 

berisikan tentang nasehat dari seorang ayah kepada anaknya tidak 

menyekutukan Allah. SMS premium dari content provider CAHAYA HATI 

berisikan tentang hokum dai seorang wanita atau istri yang berkarir dan juga 

membahas tentang iman kepada malaikat, asal-muasal malaikat serta 

mempercayai bahwa malaikat itu benar adanya. Serta SMS premium dari 

content provider HIDAYAH membahas tentang hikmah ramadhan, bulan 

penuh berkah, bulan di mana setan serta jin diikat. Dan juga membahas 

tentang hokum wajib bagi anak untuk berbakti kepada kedua orang tua.  
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