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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Dakwah seyogyanya melihat apa yang menjadi kebutuhan dan kondisi 

umat Islam. Dakwah di tengah masyarakat intelektual dalam arti tingkat SDM 

nya cukup tinggi maka dakwah harus bersifat rasional. Demikian pula dakwah 

di tengah perkotaan akan berbeda dengan dakwah di kampung-kampung yang 

berlatarbelakang SDM yang lemah, maka dakwah dilaksanakan dengan cara 

tidak mengandalkan logika dan filosofis. Di tengah-tengah masyarakat yang 

terbilang awam tentunya akan tepat jika dakwah berupa kisah-kisah yang 

menarik dan tidak banyak membutuhkan rasio dalam mencerna isi dakwah 

(Shihab, 2004: 395).  

Dalam memahami esensi dari makna dakwah, kegiatan dakwah sering 

dipahami sebagai upaya memberikan pemecahan masalah dan 

penyelesaiannya. Masalah yang dimaksud mencakup aspek ekonomi, politik, 

sosial, budaya, hukum, sains, dan teknologi. Untuk itu dakwah harus dikemas 

dengan cara atau metode yang pas, atau meminjam istilah dari Yunan Yusuf 

(Suparta (ed), 2003: xiii) bahwa dakwah harus dilakukan secara aktual, faktual 

dan kontekstual. Aktual dalam arti memecahkan masalah yang kekinian yang 

hangat di tengah masyarakat, faktual dalam arti konkrit yang nyata, serta 

kontekstual dalam arti relevan dan menyangkut problem yang sedang dihadapi 

oleh masyarakat. 
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Pada dasarnya dakwah merupakan seruan agama, seruan tersebut 

mempunyai maksud dan tujuan untuk mengubah masyarakat sasaran dakwah 

ke arah lebih baik dan lebih sejahtera, lahiriah maupun batiniah baik secara 

individu maupun kelompok. Agar tujuan tersebut tercapai secara efektif, maka 

para penggerak dakwah harus mengorganisir segala komponen dakwah secara  

tepat dan salah satu komponen itu adalah dari unsur medianya (Syukir, 1983: 

163).  

Media dakwah mengalami perkembangan, hal ini sejalan dengan 

teknologi komunikasi dan informasi yang pesat, seperti munculnya internet, 

televisi, vcd, mp3, selluler, radio, dan sebagainya. Perkembangan media 

dakwah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan 

sesuatu informasi dalam waktu yang singkat dan jangkauannya yang luas, 

sehingga hasilnya efektif dan efisien.  

Di antara media komunikasi yang sampai saat ini masih eksis adalah 

surat kabar. Eksistensi surat kabar bisa disebabkan karena beberapa hal yaitu 

pertama, penulisan yang makin menarik; kedua, daya beli masyarakat makin 

tinggi, sebagai buktinya seperti makin banyaknya orang yang berlangganan 

surat kabar. Ketiga, berita-berita yang disajikan aktual; keempat, karena 

masyarakat sudah melek huruf. Wasilah dakwah ini amat besar manfaatnya, 

sebab ia termasuk dari beberapa media massa pembentuk opini masyarakat ia 

hampir bisa disebut sebagai "makanan pokok" masyarakat yang mendambakan 

informasi dan selalu dapat mengikuti perkembangan dunia. Dakwah melalui 
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wasilah ini dapat berbentuk berita-berita Islam, penulisan artikel-artikel Islam, 

dan sebagainya (Aziz, 2000: 150).  

Salah satu surat kabar di Jawa Tengah yang menarik perhatian untuk 

dikaji adalah surat kabar harian "Suara Merdeka". Menariknya yaitu ada satu 

kolom khusus yang berjudul "Gayeng Semarang" memuat pikiran, pendapat 

dari orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang tidak diragukan lagi. 

"Gayeng Semarang" ini ditulis oleh seorang pemikir, cendekiawan, ulama, dan 

pakar di bidangnya. Di antara penulis yang sering muncul pada "Gayeng 

Semarang" yaitu tulisan Abdul Djamil, Abu Su'ud, Eko Budiarjo, Retmono, 

dan lain-lain. 

"Gayeng Semarang" ini memuat perbincangan yang menyenangkan 

namun tidak kalah dengan artikel yang sarat ilmiah.  "Gayeng Semarang" 

bahasanya sangat komunikatif karena ada kombinasi penggunaan bahasa 

ilmiah juga bahasa daerah, mudah dicerna, dan bahasanya terasa tidak kaku 

seperti obrolan sehari-hari. Terkadang dalam paragraf tertentu banyak kata-

kata yang penuh humoris tapi menyentuh pesan yang hendak disampaikan 

oleh penulis tersebut. Gayeng Semarang ini tidak hanya berisi masalah politik 

juga disentuh persoalan agama, ekonomi, sosial budaya mulai dari yang klasik 

sampai pada masalah kontemporer.  

Mengacu pada keterangan tersebut dalam penelitian ini penulis hendak 

menganalisis kolom "Gayeng Semarang" pada harian suara merdeka 

perspektif dakwah. Berdasarkan hal itu penulis terdorong mengangkat tema ini 



 4 

dengan judul: Analisis Kolom Gayeng Semarang pada Harian Suara Merdeka 

Perspektif Dakwah (Edisi Juli-Desember 2009)  

1.2. Perumusan Masalah  

Bertitik tolak pada latar belakang dan formulasi-formulasi di atas, 

maka fokus permasalahan dalam studi ini yaitu bagaimana kolom "Gayeng 

Semarang" pada Harian Suara Merdeka (edisi Juli – Desember 2009)? 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kolom "Gayeng 

Semarang" pada Harian Suara Merdeka (edisi Juli–Desember 2009) 

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi: yaitu teoritis dan 

praktis.  

1. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan 

Fakultas Dakwah, khususnya jurusan KPI/penerbitan.  

2. Secara praktis berguna untuk meningkatkan pengetahuan pembaca dan 

sebagai alat evaluasi terhadap nara sumber. 

1.3. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penelitian di Perpustakaan Fakultas Dakwah dijumpai 

adanya beberapa skripsi yang meneliti media cetak, di antaranya: Pertama, 

"Pesan-pesan Dakwah Dalam Cerpen Danarto (Analisis Terhadap Kumpulan 

Cerpen Setangkai Melati di Sayap Jibril"  disusun oleh Nur Akhiroh (2003). 

Masalah yang diteliti adalah bagaimana pesan-pesan dakwah dalam cerpen 
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Danarto. Metode yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Hasil temuannya 

peneliti skripsi itu mengungkapkan tentang bagaimana Danarto dengan 

imajinasinya yang tinggi berusaha menyampaikan gagasan-gagasannya (pesan 

dakwah) lewat kumpulan cerpen "Setangkai Melati di Sayap Jibril".   

Kedua, Pesan Dakwah Pada Karya Sastra Ahmad Tohari", oleh 

Ahmad Zaenuddin (1992). Masalah yang diteliti adalah bagaimana pesan 

dakwah pada karya sastra Ahmad Tohari. Metode penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi. Hasil temuan bahwa penelitian ini berusaha 

mendeskripsikan muatan-muatan dakwah dalam karya Ahmad Tohari. 

Penelitian ini juga membahas posisi karya sastra dalam kegiatan dakwah 

Islamiyah, dimana sebuah karya sastra dapat berfungsi sebagai media dan 

subyek dakwah. 

Ketiga, "Muatan Nilai-Nilai Dakwah pada Majalah Suara 

Hidayatullah terhadap Pembacanya di El-Rahma (Lembaga Komputer) 

Cabang Semarang" disusun Rondiyah (2005). Masalah yang diteliti adalah 

apa saja muatan nilai-nilai dakwah pada Majalah Suara Hidayatullah terhadap 

pembacanya di El-Rahma. Metode penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Hasil temuan bahwa penelitian ini berusaha mendeskripsikan 

editorial merupakan media dakwah yang  efektif, karena rubrik tersebut 

sebagai etalase penerbitan, maka kepiawaian penulisan editorial dituntut 

mampu memberikan evaluasi. Analisis yang detail sekaligus mengenai 

permasalahan secara arif. Oleh karena itu nilai-nilai Islam dapat dimasukkan 

dalam editorial yang menampilkan tema "Islam" maupun missi dan visi 
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keislaman terhadap permasalahan secara tepat. Features dalam. Majalah Suara 

Hidayatullah juga merupakan media dakwah, karena melalui features, nilai-

nilai Islam disajikan secara sedemikian rupa dengan bahasa yang ringan dan 

mudah dipahami, namun tetap dalam kemasan tulisan yang berbobot. 

Keempat, "Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Kumpulan Puisi 

Perjalanan Penyair (Sajak-Sajak Kegelisahan Hidup) Karya Putu Oka 

Sukanta" disusun oleh Mochammad Nurrochim (2004). Masalah yang diteliti 

adalah bagaimana nilai-nilai nasionalisme dalam kumpulan Puisi Perjalanan 

Penyair. Dalam temuannya peneliti membahas nilai nasionalisme dalam puisi 

karya Putu Oka Sukanta, penelitian ini juga mengupas bagaimana penggunaan 

metode semiotik sastra dalam menganalisis data yang diperoleh. 

  Dari penelitian-penelitian di atas tampak sangat berbeda dengan  

judul skripsi ini. Perbedaannya terletak pada medianya yaitu Surat Kabar 

Suara Merdeka pada kolom "Gayeng Semarang".  

1.4. Metodologi Penelitian 

1. Jenis, Pendekatan, dan Spesifikasi Penelitian 
  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 

2004: 3). Dalam meneliti data tidak diwujudkan dalam bentuk angka, 

namun data-data tersebut diperoleh dengan penjelasan dan berbagai uraian 

yang berbentuk tulisan.  
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Penelitian dengan model ini dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis perspektif 

dakwah dalam kolom "Gayeng Semarang" pada Harian Suara Merdeka 

(edisi Juli – Desember 2009) 

Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan beberapa asumsi, deskripsi 

dan interpretasi sebagai dasar teori dalam melakukan penelitian terhadap 

suatu obyek kajiannya. Atau jenis penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan (Anselm 

Strauss dan Juliet Corbin, 2003: 4). 

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis 

karena pada penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesis atau membuat prediksi. Metode ini menguraikan dan 

menjelaskan perspektif dakwah dalam kolom "Gayeng Semarang" pada 

Harian Suara Merdeka (edisi Juli – Desember 2009) 

2. Definisi Konseptual 
 

Perspektif dakwah dalam kolom "Gayeng Semarang" pada Harian 

Suara Merdeka yaitu usaha penyampaian informasi pada masyarakat 

memuat perbincangan yang menyenangkan namun tidak kalah dengan 

artikel yang sarat ilmiah. "Gayeng Semarang" bahasanya sangat 

komunikatif karena ada kombinasi penggunaan bahasa ilmiah juga bahasa 

daerah, mudah dicerna, dan bahasanya terasa tidak kaku seperti obrolan 

sehari-hari. Terkadang dalam paragraf tertentu banyak kata-kata yang 
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penuh humoris tapi menyentuh pesan yang hendak disampaikan oleh 

penulis tersebut. Gayeng Semarang ini tidak hanya berisi masalah politik 

juga disentuh persoalan agama, ekonomi, sosial budaya mulai dari yang 

klasik sampai pada masalah kontemporer.  

3. Sumber Data 
 

a. Data primer: 

Data primer dalam penelitian ini adalah kolom "Gayeng 

Semarang" pada Harian Suara Merdeka (edisi Juli – Desember 2009) 

b. Data sekunder yaitu data yang menunjang data primer. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan 

terkait dengan tema skripsi berupa buku-buku, artikel, koran/majalah.    

4. Metode Pengumpulan Data 
 

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat 

pengukurnya. Berpijak dari keterangan tersebut, peneliti menggunakan 

metode dokumentasi. Dalam bulan Juli – Desember 2009 dideskripsikan 

seluruh tema yang pernah ditulis di kolom "Gayeng Semarang" yang 

berjumlah lima tema.  

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan data 

sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan 

data tersebut. Dalam konteks ini analisis data difokuskan pada analisis 

terhadap kolom "Gayeng Semarang" pada Harian Suara Merdeka (edisi 
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Juli – Desember 2009). Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan 

deskriptif analisis. 

1.5.Sistematika Penulisan 

BAB  I.   Pendahuluan     

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II.  Tinjauan Umum Tentang Dakwah 

Bab ini secara umum menerangkan tentang pengertian dakwah dan 

surat kabar. Dalam konteks ini diketengahkan tentang dakwah yang 

meliputi (pengertian dakwah dan dasar hukumnya, tujuan dakwah, 

unsur-unsur dakwah (subjek, objek, materi, media, metode). 

Selanjutnya dikemukan tentang surat kabar yang meliputi 

(pengertian surat kabar, peran dan fungsi surat kabar sebagai media 

dakwah) 

BAB III. Kolom "Gayeng Semarang" pada Harian Suara Merdeka (edisi 

Juli – Desember 2009)  

Bab ini berisi deskripsi surat kabar Harian Suara Merdeka dan 

deskripsi tentang kolom "Gayeng Semarang" 

BAB IV. Analisis perspektif dakwah kolom "Gayeng Semarang" pada 
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Harian Suara Merdeka (edisi Juli – Desember 2009) 

BAB V.  Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, dan 

diakhiri dengan kata-kata penutup, diiringi dengan puji syukur 

kepada Allah SWT. 


