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MOTTO 

Jadikan setiap orang adalah guru, setiap tempat menjadi 

sekolah, dan setiap jam adalah jam pelajaran. 
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ABSTRAK 

 

Media massa adalah sarana atau alat yang digunakan dalam proses komunikasi 

massa, yakni komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak atau sebagai alat 

komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung 

secara luas. pokok masalah yang dirumuskan: bagaimana strategi dan metode  dakwah 

TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang melalui media massa, apakah isi pesan 

dakwah TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang yang disampaikan melalui media 

massa, apakah faktor pendukung dan penghambat berdakwah melalui media massa di 

TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang. Hal inilah yang melatar belakangi 

permasalahan pada skripsi ini.  

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode 

deskripsi kualitatif yaitu pengamatan terhadap objek penelitian melalui observasi dan 

selanjutnya menganalisis objek menjadi pusat penelitian, berupa kata-kata yang tertulis 

atau lisan dari informal. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

skunder, data primer adalah data pokok penelitian yang bersumber dari responden 

langsung, yaitu ustadzah TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang, sedangkan data 

sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari buku-buku referensi, internet, 

majalah, artikel, jurnal, dan situs-situs lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi dan metode dakwah TPA 

Nurul Falah Karyajasa II Palembang melalui media massa, untuk megetahui isi pesan 

dakwah TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang yang disampaikan melalui media 

massa, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat berdakwah melalui media 

massa di TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang. 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah peneliti dapat 

mengetahui bahwa strategi yang dilakukan oleh TPA Nurul Falah Karyajasa II 

Palembang yang pertama menyusun tujuan-tujuan yang akan dicapai, yang kedua 

melakukan pendekatan baik kepada orang tua maupun anak-anak itu sendiri, dan yang 

ketiga menggunakan strategi indriawi. Adapun metode yang dilakukan oleh TPA Nurul 

Falah Karyajasa II Palembang dengan menggunakan metode ceramah atau bil lisan, dan 

media yang digunakannya adalah media audiovisual.  Isi pesan dakwah yang dapat 

diambil dari TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembangyang disampaikan melalui media 

massa yaitu: ketauhidan, syariat, dan akhlak. Serta adapun faktor pendukung berdakwah 

melalui media massa di TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang, yakni: adanya 

dukungan dari masyarakat dan pengurus masjid, adanya minat serta respon yang baik 

dari anak-anak, serta pendidik yang berkompetensi dalam mengggunakan media, adapun 

faktor penghambatnya belum tersedianya kelas belajar, alat-alat, dan kemampuan 

fungsional. 

 

Kata kunci: Strategi Dakwah dan Media Massa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama manusia yang berisi ajaran yang luhur dan suci. Di 

dalamnya terdapat aturan-aturan yang menuntun hidup manusia menuju kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Ajaran-ajaran Islam yang suci dan membawa manusia menuju 

kebahagiaan tersebut harus disebarkan kepada seluruh umat manusia melalui jalan 

dakwah. Sebagai mana dalam firman Allah SWT: 

عُروِف َوَين َىوَن 
َ

ِة َيدُعوَن ِإََل اخَلرِي َوََيُمُروَن ِِبمل نُكم أُمَّ نَكِر َوأُولَِئَك ُىُم َولَتُكن مِّ
ُ

َعِن امل
فِلُحوَن﴿

ُ
  ﴾٤٠١امل

 
Artinya; Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali Imron: 104)
1
 

 

Ad-Dahhak mengatakan, mereka adalah para sahabat yang terpilih, para 

mujahidin yang terpilih, dan para ulama. Abu Ja'far Al-Baqir meriwayatkan bahwa 

Rasulullah Saw. membacakan firman-Nya:  

ِة َيدُعوَن ِإََل اخلريِ  نُكم أُمَّ  َولَتُكن مِّ
 

Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan. Kemudian beliau bersabda:  

                                                             
1
 Al-Quran dan terjemah surat Ali Imron ayat 104, hal.63 
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 اخَلرُي اِتَباُع الُقرآِن َوُسنَِّت 
 

Yang dimaksud dengan kebajikan ini ialah “mengikuti Al-Qur'an dan 

sunnahku”. 

 Makna yang dimaksud dari ayat ini ialah hendaklah ada segolongan orang dari 

kalangan umat ini yang bertugas untuk mengemban urusan tersebut, sekalipun urusan 

tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini. Sebagaimana 

yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. 

Disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:  

ُه بَِيِدِه فَِان ََل َيسَتِطع فَِبِلَسِنِو فَِان ََل َتسَتِطع فَِبَقلِبِو َوَذِلَك  َمن رََأى ِمنُكم ُمنَكرًا فَليُ َغريِّ
 َأضَعُف ااِلميَان 

 
Artinya: “Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah 

ia mencegahnya dengan tangannya; dan jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya; 

dan jika masih tidak mampu juga, maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah 

selemah-lemahnya iman”.
2
 

 

Perintah ini ditunjukan kepada seluruh umat manusia untuk menyeru atau 

mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana perintah Allah didalam surah yang lain: 

ََيَي َُّها الَّرُسوُل بَِلغ َماأُنزَِل إِلَيَك ِمن رَبَِّك َوِإن َلَّ َتفَعل َفَما بَ لَّغَت رَِسالََتُو َوهللاُ يَعِصُمَك 
﴾٦۷﴿ِمن النَّاِس ِإنَّ هللَا  الَ َيهِدى الَقوَم الَكِفريِين.   

Artinya: hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari 

tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu berarti) kamu 

tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, 

                                                             
2
 Al-Imam Abdul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasydi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 4, (Bandung: 

sinar baru Algensindo, 2008), hal. 55 
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sesungguhnya allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.(Al-Ma’idah: 

67)
3
 

 

Firman Allah ini ditunjukan kepada hamba dan rasulnya, Muhammad SAW 

atas nama kerasulan serta menyuruhnya untuk menyampaikan segala informasi yang 

dibawahnya dari Allah. 

Pada dasarnya semua bidang kehidupan semakin bergantung pada informasi 

terutama pada era modern ini teknologi komunikasi semakin berkembang sangat 

cepat seiring dengan canggihnya industri media informasi dan komunikasi, dn salah 

satunya media massa.  

Dalam prakteknya kegiatan dakwah dapat dilakukan melalui berbagai metode 

dan didukung oleh media sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah dari da’i kepada mad’u. Diantara media yang dapat digunakan dalam 

berdakwah adalah dengan menggunakan media massa atau komunikasi massa.  

Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Jadi 

subtansi dari media merupakan bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan, informasi atau materi dakwah kepada penerima pesan atau mad’u dapat pula 

dikatakan bahwa media dakwah berbagai jenis komponen dalam dakwah yang 

membantu penyelenggaraan/aktifitas dakwah. 

Media dakwah merupakan unsur tambahan dalam kegiatan dakwah. Artinya 

bahwa kegiatan dakwah dapat berlangsung tanpa menggunakan media tambahan. Hal 

tersebut jika berpegang pada pendapat bahwa media merupakan alat atau sarana 

                                                             
3
 Al-Quran dan terjemah surat Al-Ma’idah ayat 67, hal.119 
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untuk menyampaikan pesan dakwah kepada mitra dakwah. Arsyad (2006: 3) 

menyampaikan secara garis besar media meliputi manusia, materi dan lingkungan 

yang membuat orang lain memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Di antara media yang dapat digunakan dalam berdakwah yaitu komunikasi 

massa, yang merupakan komunikasi dengan menggunakan media massa sebagai 

saluran untuk menyampaikan pesan. 

Disamping itu keuntungan dakwah dengan menggunakan media massa adalah 

bahwa media massa menimbulkan keserempakan, artinya suatu pesan dapat diterima 

oleh komunikan yang jumlahnya relative banyak. Jadi, untuk menyebarkan media 

massa sangat efektif dalam mengubah sikap, prilaku, pendapat komunikan dalam 

jumlah yang banyak. Sedangkan media massa secara umum dapat dikelompokan 

menjadi dua yaitu; media cetak dan media eloktronik atau beberapa media lain, yang 

dapat dijadikan sarana penghubung antara komunikan kepada komunikator..
4
 

Dakwah dapat ditempuh dengan berbagai macam cara, baik melalui lisan, 

tulisan maupun keteladanan. Perkembangan industri media massa di era globalisasi 

semakin pesat salah satunya, media elektronik seperti televisi, hal ini dapat diamati 

dari munculnya berbagai macam stasiun televisi swasta nasional yang menyajikan 

berbagai macam hiburan seperti sinetron yang bersifat religi dan sarat mengandung 

pesan dakwah.  

Seiring dengan perkembangan zaman masa kini, metode dakwah yang 

digunakan para da’i terus mengalami kemajuan. Khalayak (mad’u) kini tidak lagi 

                                                             
4
 Mubasyaroh, dakwah dan komunikasi, pdf diakses 30 september 2019 pukul 19:08 
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mendapatkan materi dakwah hanya melalui cara klasik di atas mimbar, namun 

mereka juga dapat memperoleh berbagai pesan dakwah melalui media massa. Dalam 

pesan dakwah media massa mengekspresikan dalam berbagai macam metode dan 

strategi dakwah, sehingga tujuan dakwah dapat tercapai dengan baik melalui media 

tersebut.
5
 

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “ STRATEGI DAKWAH TPA NURUL 

FALAH KARYAJASA II PALEMBANG MELALUI MEDIA MASSA” . 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

di idenfikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Media penyebaran agama Islam, tidak hanya dengan metode ceramah tapi bisa 

juga menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik. 

2. Dakwah era modern seperti sekarang tidak hanya dengan face to face atau bertatap 

muka, tetapi bisa juga menggunakan media massa. 

 

 

 

                                                             
5
 Bambang Saiful Ma’arif, Komunikasi Dakwah Paradigma Untuk Aksi, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2010), hlm. 166 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana  strategi dan metode dakwah TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang 

melalui media massa ? 

2. Apakah isi pesan dakwah TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang yang 

disampaikan melalui media massa ? 

3. Apakah faktor  pendukung dan penghambat berdakwah melalui media massa di 

TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui strategi  dan metode dakwah TPA Nurul Falah Karyajasa II 

Palembang melalui media massa. 

2. Untuk mengetahui isi pesan dakwah TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang 

yang disampaikan melalui media massa. 

3. Untuk mengetahui faktor  penghambat dan pendukung  berdakwah melalui media 

massa di TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang. 

E. Batasan  Masalah 

Penelitian ini  mengambil judul Strategi Dakwah TPA Nurul Falah Karyajasa II 

Palembang Melalui Media Massa. Karena mengingat luasnya bahasan dalam media 
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massa maka fokus masalah pada penelitian ini hanya pada media eloktronik yaitu 

melalui media audiovisual. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya keilmuan yang 

berkembang khususnya dalam ranah dakwah serta untuk mempraktekkan teori 

semiotika komunikasi terutama bagi mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Fakultas Agama Islam dan Komunikasi di Universitas Muhammadiyah 

Palembang. 

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan 

dan informasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak, baik secara akademis maupun praktis. 

1. Manfaat Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:  

a. Menambah pengetahuan, wawasan, sumbangan dan pemikiran, khususnya 

bagi penulis dan pembaca pada umumnya tentang pesan dakwah dan 

strategi dakwah melalui media massa. 

b. Dijadikan sebagai dasar pijakan penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis  

Bagi mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Palembang, diharapakan 

penelitian ini dapat dijadikan motivasi/inspirasi untuk lebih giat untuk 

menimbah ilmu dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau 

masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang 

dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci dan disisun secara ilmiah. Sedangkan deskriftif merupakan 

penggambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atatu penyebaran suatu 

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
6
 

Jadi, penelitian deskritif kualitatif merupakan pengamatan terhadap 

objek penelitian melalui observasi dan selanjutnya menganalisis objek 

menjadi pusat penelitian. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian adalah sumber data dari penelitian dimana data diperoleh. 

Jadi subjek dari penelitian ini adalah strategi dakwah TPA Nurul Falah 

melalui media massa. 

b. Objek penelitian adalah masalah apa yang hendak diteliti atau masalah 

penelitian yang disajikan oleh objek penelitian, yaitu pembatasan masalah 

dalam penelitian ini. Maka yang menjadi objek penelitian ini yaitu media 

elektronik dalam media massa. 

                                                             
6
Hamid Pratilima, metode penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabet,2013), hal 3 
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3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua sumber, yaitu: 

a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertamanya.
7
 Data primer peneliti langsung dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi ustadzah TPA Nurul Falah Karyajaya II 

Palembang.  

b. Data sekunder, yaitu data yang sifatnya melengkapi data yang sudah ada, 

data yang mengutup dari sumber lain, seperti buku-buku referensi, internet, 

majalah, artikel, jurnal, dan situs-situs lainnya yang mendukung dalam 

penelitian ini. 

4. Metode pengumpulan data 

 Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh informasi, 

baik dari internal institusi/perusahan maupun eksternal (public) untuk 

memahami masalah yang dihadapi dengan akurat dan metode ilmiah.
8
 

Sutrisno Hadi mengemukan bahwa, observasi merupakan suatu proses 

                                                             
7
 Sukardi, metode penelitian pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hal 80. 

8
 Iqra’ al-Firdaus, Kiat Hebat Public Relation Ala Nabi Muhammad Saw, (Cet. I; Jograkarta: 

Najah,2013), h. 90. 
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yang kompleks atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis.
9
 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan sumber 

bukan manusia (non human resources), diantaranya dokumen-dokumen, dan 

bahan statistik.
10

 Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.
11

 Peneliti akan 

melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian, data-data 

tersebut bisa diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian atau 

mencari data-data melalui internet. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara wawancara atau menanyakan sesuatu untuk 

mendapatkan keterangan tentang diri pribadi, pendirian atau pandangan dari 

individu-individu yang diwawancarai terhadap suatu hal yang dibutuhkan.
12

 

Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah bebas terpimpin, maksudnya 

adalah peneliti terlebih dahulu mempersiapkan kerangka-kerangka 

                                                             
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D, (cet.8, Bandung: Alfabeta,2009), 

hal. 145 
10

 http://skripsimahasiswa.blogspot.co.id/2014/03/metode-dan-teknik-pengumpulan-data.html 

(diakses pada tanggal 29  Meret pukul 21.07 WITA 2017) 
11

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan 

Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, (Cet. 8, Bandung: PT Remaja Rosdikarya, 2011),h. 70.  
12

 Koetjaraningrat, metode penelitian masyarakat, (Jakarta: Gramedia,2005), cet 5 hal 130 
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pertanyaaan dan kepada responden diberi keluhan dan kebebasan dalam 

mengemukakan jawabannya. 

Biasanya orang yang dipilih adalah orang yang berpengalaman dalam 

masalah yang diangkat, informan adalah orang yang dijadikan sasaran 

wawancara untuk mendapatkan keterangan individu-individu tertentu. Adapun 

informan atau objek dari wawancara ini ada ustadzah TPA Nurul Falah 

Karyajaya II Palembang. itu sendiri mengenai strategi dakwah TPA Nurul 

Falah Karyajaya II Palembang melalui media massa. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomina memiliki nilai sosial, akademisi 

dan ilmiah, tidak ada teknik yang baku (seragam) dalam melakukan hal ini, terutama 

penelitian kualitatif.
13

 

Menurut Sugiyono (2009: 335-336), analisis data merupakan proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan 

                                                             
13

 Hambali. Pesan dakwah dalam film “ada disurga di rumahmu”.skripsi fakultas agama Islam, 

(Palembang: Universitas Muhamadiyah Palembang, 2015), hal 21 
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orang lain.
14

 

Dengan menggunakan analisis ini, peneliti akan lebih muda untuk menganalisa 

pesan-pesan komunikasi dakwah yang disampaikan melalui media massa.
15

 

 

I. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini terbagi menjadi IV bab, masing-

masing bab diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat 

penelitian, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   : Landasan teori, meliputi :  Pengertian dakwah, tujuan dakwah, objek 

dakwah, metode dakwah, materi dakwah, media dakwah, strategi 

dakwah, dan pengertian media massa. 

BAB III  : Objek Penelitian, meliputi : Gambaran umum tentang TPA Nurul 

Falah Karyajasa II Palembang. 

BAB IV  : Hasil Penelitian, meliputi : Sterategi dan metode dakwah TPA Nurul 

Falah Karyajasa II Palembang melalui media massa, isi pesan dakwah 

                                                             
14

 Suraatmaja, bab III metode penelitian, ( https://repository.unpas.ac.id) Pdf diakses pada 4 

oktober 2019 pukul 01.06 
15

 Eriyanto, Analisis Isi, Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 32. 
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TPA Nurul Falah Karyajasa II Palembang yang disampaikan melalui 

media massa, faktor penghambat dan pendukung berdakwah melalui 

media massa di Tpa Nurul Falah Karyajasa II Palembang 

BAB V  : Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran. 
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