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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dakwah pada hakekatnya merupakan upaya untuk mempengaruhi 

seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Dengan dakwah diharapkan akan 

mampu mengubah kepribadian baik secara individu maupun kolektif dalam 

kehidupan kesehariaan masyarakat. Pesatnya perkembangan zaman memacu 

tingkat kemajuan ilmu dan teknologi yang hal ini mempengaruhi pula seluruh 

aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan dakwah sebagai sebuah sistem 

penyampaian informasi dan proses transfer ilmu pengetahuan. Oleh karena itu 

kemasan dakwah lebih dituntut untuk dapat beradaptasi dengan terapan media 

komunikasi yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan 

teknologi (Ghazali, 1997:45). 

Dakwah tidaklah cukup, apabila hanya dilakukan dan disampaikan 

sebatas lisan saja, para da’i harus mampu dan kreatif dalam berdakwah. Salah 

satunya adalah dengan menggunakan media dakwah. Berdakwah melalui 

kata-kata sangtlah terbatas, berbeda dengan metode komunikasi massa, 

jangkauan dakwahnya tidak lagi terbatas pada waktu dan ruang. (Yunus, 

2006: 11) 

Peran media sangat penting bagi proses penyampaian dakwah, 

sehingga dakwah dapat lebih mudah diterima oleh mad’u. Dengan demikian 

untuk memudahkan dan menghemat waktu dalam berdakwah agar lebih 
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efektif dan efisien, buletin dapat digunakan sebagai media untuk 

menyampaikan materi dakwah, baik dalam bentuk berita, kajian agama atau 

artikel tanpa harus bertemu atau bertatap muka langsung antara da’i dan 

Mad’unya. Dengan menggunakan komunikasi massa khususnya buletin, 

kegiatan penyebaran dan penyiaran Islam akan mudah diterima oleh 

masyarakat. (Wijaya, 1993:77) 

Dengan dasar metode dakwah bil qalam (dakwah dengan tulisan) 

melalui media buletin justru mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan 

dengan dakwah bil lisan. Di antara kelebihan-kelebihan tersebut adalah 

pesan-pesan yang disampaikan itu dapat dikaji ulang, dapat dipelajari, 

disimpan dan dibaca pada setiap kesempatan serta buletin mempunyai 

kualitas visual yang baik karena umumnya buletin dicetak di kertas yang 

bagus dan biasanya full colour sehingga membuat pembaca tertarik (Kholis. 

2000: 26). 

Dakwah melalui tulisan juga pernah digunakan oleh Nabi Muhammad 

SAW, yaitu pada tahun ke-6 hijriyah. Nabi Muhammad SAW pernah 

melakukan suatu metode dakwah baru yang ditunjukkan kepada raja- raja dan 

kaisar- kaisar, yakni dengan dakwah menggunakan tulisan. (Aziz, 2005: 4) 

Dalam rangka kemajuan dakwah peranan media sangatlah penting. 

Buletin Islami sebagai salah bentuk media dakwah yang digunakan dalam 

rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu buletin juga mudah dikonsumsi 

oleh masyarakat serta mampu memberikan kelengkapan informasi. Materi-

materi dakwah dengan cepat sampai kepada masyarakat. 
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Salah satu buletin yang bernafaskan Islam adalah Buletin 

Assalamu’alaikum. Buletin ini adalah buletin yang diterbitkan oleh RMI 

Kendal dalam menyebarkan dakwahnya melalui media cetak. Buletin tersebut 

merupakan buletin dakwah yang berkompetisi di tengah maraknya buletin-

buletin sekuler yang beredar. Diharapkan dengan adanya buletin tersebut 

dapat memberikan sumbangan berharga bagi umat Islam di Indonesia untuk 

terus berjuang menegakkan syariat Islam dan menuju kepada pembentukan 

daulah khilafah Islamiyah seperti masa kejayaan Islam saat dipimpin oleh 

Rasulullah SAW (Kholis, 2000: 33). 

Melihat latar belakang di atas, penulis merasa perlu mengkaji lebih 

dalam tentang Analisis materi dakwah. Untuk melihat dan mengetahui lebih 

lanjut isi dari materi-materi dakwah yang ada dalam buletin 

“Assalamu’alaikum”. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS MATERI DAKWAH DALAM 

BULETIN ASSALAMU’ALAIKUM (EDISI APRIL 2010 – MEI 2012)” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Apa saja materi dakwah yang terdapat dalam 

buletin dakwah Assalamu’alaikum (Edisi April 2010 – Mei 2012) ? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui materi dakwah yang terdapat dalam buletin dakwah 

Assalamu’alaikum. 

Setelah dikemukakan tujuan penelitian di atas maka manfaat 

penelitian ini adalah: 

a) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini bisa memberikan kajian tentang materi-materi 

dakwah dalam buletin Assalamu’alaikum. 

b) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan acuan bagi 

peminat atau peneliti dakwah dalam hal materi dakwah. 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan 

judul skripsi penulis: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Afif Nashirun Umam (2006), “Analisis 

Materi Dakwah terhadap Buletin Al-Islam Edisi Juli – Desember 

2004”. Skripsi ini menjelaskan bahwa materi dakwah yang termuat 

dalam buletin Al-Islam dapat dikelompokkan pada tiga bidang yaitu: 

aqidah, syari’ah dan akhlaq. Ke-tiga bidang tersebut saling menyatu 

secara integral, materi aqidah terlihat seperti pentingnya meyakini 

bahwa Islam merupakan aqidah sekaligus jalan hidup yang benar. 

Materi syari’ah seperti sistem Islam harus dijadikan sebagai 

peraturan-peraturan lahir yang bersumber dari wahyu. Sedangkan 
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materi akhlak seperti Islam dijadikan pekerti, perangai, tingkah laku 

atau tabiat yang dibawa Islam. Ada tiga karakter pesan dakwah dalam 

buletin Al-Islam yaitu problem, penyebab, dan solusinya. 

2. Nur Lailatus Soibah pada (2005) dengan judul “Analisis Pesan 

Dakwah dalam Kolom Agama pada Majalah Pemalang Ikhlas tahun 

2003.” Dalam skripsi ini pokok permasalahan yang dikaji adalah apa 

pesan-pesan dakwah yang termuat di dalam kolom agama pada 

Majalah Pemalang Ikhlas. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan 

analisis wacana dalam mengetahui atau menglompokkan apa saja 

pesan-pesan dakwah yang termuat di dalam kolom Agama pada 

Majalah Pemalang Ikhlas serta menggunakan metode penelitian 

kualitatif pada penelitiannya. Hasil dari peneliatan skripsi tersebut 

adalah bahwa kolom Agama pada Majalah Pemalang Ikhlas pada 

tahun 2003 di dalamnya berisi pesan-pesan dakwah yang terdiri dari 

pengelompokan materi pesan dakwah aqidah. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Eviyati Khasanah (2004), Analisis Muatan 

Pesan Dakwah Melalui Media Cetak (Kajian Terhadap Buletin Al-

Wustho th. 2002). Penelitian tersebut menerangkan bahwa selain 

dakwah dengan mimbar atau dengan yang lainnya, dakwah juga dapat 

dilakukan dengan media cetak. Fokus penelitian ini adalah bagaimana 

memahami isi pesan dari materi dakwah. Materi buletin al-wustho 

antara lain tentang akidah, syari’ah, dan akhlak. Materi yang 

disampaikan telah sesuai dengan karekteristik buletin, yaitu tidak 
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terjebak dalam masalah khilafiyah dan terfokus pada masalah-masalah 

umum. 

Sedangkan pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang materi 

dakwah dalam buletin dakwah “Assalamu’alaikum”. Terdapat kesamaan 

dengan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu sama-sama melakukan penelitian 

terhadap media dakwah, yang memanfaatkan media cetak. tetapi pada obyek 

kajian pada penelitian ini terdapat juga perbedaan, yakni meneliti tentang  

buletin dakwah “Assalamu’alaikum” dan tidak sama dengan buletin ataupun 

majalah yang telah disebutkan di atas. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati, (Moeleong, 2002: 3). 

Dalam kontek penelitian ini peneliti dalam memperoleh data tidak 

diwujudkan dalam bentuk angka, namun data itu diperoleh dari penjelasan 

dan berbagai uraian yang berbentuk lisan atau tulisan. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif. yang menjadi karakteristik penelitian ini adalah untuk 

mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang 

ada. Kemudian dikembangkan dengan memberikan interpretasi terhadap 

fakta yang ditemukan. Metode ini tidak terbatas pada pengumpulan dan 
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penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang data itu 

(Rahmat, 2004: 22). 

Pendekatan ini dilakukan untuk dapat mengetahui dan sekaligus 

mengelompokkan materi - materi dakwah yang ada dalam buletin 

Assalamu’alaikum, serta digunakan sebagai acuan penulis untuk dapat 

memahami lebih detail tentang materi dakwah yang terdapat di dalam 

buletin Assalamu’alaikum Edisi April 2010 – Mei 2012.  

 

2. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan dengan konsep yang jelas berdasarkan karakteristik-

karakteristik variable yang dapat diamati (Azwar, 2001:74). 

Pada penelitian kali ini peneliti berusaha untuk melakukan 

pembatasan terhadap konsep dan variabel yang terdapat pada judul 

penelitian ini, yaitu Analisis Materi Dakwah Dalam Buletin 

Assalamu’alaikum. Adapaun variabel yang terdapat pada penelitian ini 

adalah materi dakwah. Dalam hal ini materi dakwah merupakan suatu hal 

yang disampaikan oleh seorang da’i kepada mad’u terkait dalam perbuatan 

amar ma’ruf dan nahi munkar. 

Secara umum materi dakwah mencakup tiga masalah pokok, yaitu : 

1) Aqidah 

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah aqidah 

Islamiah. Aspek aqidah ini yang akan membentuk moral (akhlaq) 
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manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi 

dalam dakwah Islam adalah masalah aqidah atau keimanan (Munir, 

2006:24) 

Aqidah yang terkandung dalam penelitian ini meliputi enam 

masalah pokok sesuai dengan rukun iman yang berjumlah enam, 

yaitu : 

1) Iman kepada Allah 

2) Iman kepada Malaikat 

3) Iman kepada Kitab-kitab 

4) Iman kepada Rasul 

5) Iman kepada Qodho dan Qodar 

6) Iman kepada Hari Akhir atau Kiamat 

 

2) Syari’ah 

Syari’ah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu 

hamba yang harus taat, tunduk dan patuh kepada Allah swt. 

ketaatan dan ketundukan tersebut ditunjukkan dengan cara 

melaksanakan ibadah yang tata caranya telah diatur sedemikian 

rupa dalam aturan yang disebut dengan syari’ah. Syari’ah juga 

mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri untuk 

mewujudkan sosok individu yang saleh dan mencerminkan sosok 

pribadi yang sempurna (Munir, 2009: 191). 
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3) Akhlak 

Akhlak mencakup pemikiran, perasaan dan niat di hati 

manusia dalam hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan 

manusia dan manusia dengan makhluk lain. Sedangkan Nilai-nilai 

akhlak ditentukan oleh Allah SWT melalui al-Qur’an, sesuai 

dengan ajaran yang di amalkan oleh Nabi Muhammad SAW 

kepada umatnya. (Anwar: 2014: 216). 

 

3. Sumber dan Jenis Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi yaitu berupa buku-buku, 

data-data yang berhubungan dengan buletin. Dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti, ada dua jenis data, yakni : 

 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber dari 

subyek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti (Wibowo, 2011:55). 

Dalam penelitian ini data primernya adalah Buletin Assalamu’alaikum 

Edisi  April 2010 – Mei 2012. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh atau 

didapat dari pihak lain tidak langsung dari subyek penelitian (Wibowo, 
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2011:55). Data sekunder pada penelitian ini berupa referensi bacaan 

yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini data sekundernya 

penulis mengumpulkan informasi pendukung lainnya, berupa buku, 

jurnal, skripsi dan juga internet. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik dokumentasi. 

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah (Arikunto, 1998: 

236). Adapun dokumen yang dimaksud di dalam penyusunan penelitian ini 

adalah materi dakwah dalam Buletin Assalamu’alaikum Edisi April 2010 – 

Mei 2012. 

 

5.    Teknik Analisis Data 

Penelitian ini membahas secara mendalam terhadap isi suatu 

informasi dari objek kajian yang diteliti oleh peneliti. Analisis data adalah 

proses mengukur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, 

kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2006: 4).  

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

deskriptif analisis yaitu melakukan rangkaian kegiatan, menguraikan, 

menggambar, menyajikan dan menjabarkan (Azwar, 1998: 6). 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk lebih mempermudah langkah penyusunan skripsi, penulis 

membagi skripsi ini menjadi lima bab, yaitu: 

Bab I  :   Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah,  

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka dan metode penelitian. 

Bab II : Berisi tentang kerangka teori yang menjelaskan tentang 

pengertian dakwah, materi dakwah  dan buletin dakwah. 

Bab III :  Berisi tentang gambaran umum objek dan hasil penelitian 

yaitu data-data yang akan di analisis meliputi materi 

dakwah dan format penyajian dakwah yang ada dirubrik 

Artikel dan Kajian Utama. 

Bab IV : Analisa penelitian. Di sini penulis akan menganalisis data 

tentang materi dakwah dan format penyajian yang terdapat 

dalam buletin Assalamu’alaikum edisi April 2010 – Mei 

2012. 

Bab V   : Berisikan Kesimpulan dan saran. 

 


