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Sebagai salah satu media informasi dan komunikasi massa, media tulis 

menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat. Oleh sebab itu 

surat kabar bisa juga untuk menyalurkan informasi tentang Dakwah Islam. 

Berdakwah melalui media tulisan, merupakan bagian integral dari bidang kajian 

dakwah. Ia merupakan kajian atas salah satu unsur dakwah yaitu media dakwah. 

Karena perubahan zaman dan kecanggihan teknologi sekarang, berdakwah menjadi 

lebih mudah untuk dilaksanakan. Seperti halnya surat kabar bisa di manfaatkan 

untuk berdakwah melalui sebuah tulisan islami. Di dalam Surat Kabar Harian 

Banjarmasin Post Rubrik Mutiara Ramadhan sangat menarik untuk di baca karena 

dalam penulisan ini terdapat tiga orang penulis. Dimana mereka merupakan penulis 

yang profesional. Sehingga kemungkinan banyak  pesan dakwah yang mereka 

sampaikan di dalam Rubrik Mutiara Ramadhan tersebut.  

Konteks di atas, timbullah pertanyaan: Bagaimana isi  pesan dakwah dalam Surat 

Kabar Harian Banjarmasin Post Rubrik Mutiara Ramadhan Tahun 2017/1438 H.  

Jenis penelitian ini yaitu deskritif kualitatif.  Dengan menggunakan metode 

analisis isi (content analysis). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk 

membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik 

spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu teks. Selanjutnya dibuat 

kategorisasi pesan meliputi pesan akidah, pesan syariah, pesan  akhlak. 

Pengumpulan data dengan mengkaji dan mengumpulkan data baik yang ada di 

perpustakaan, buku dan internet.   

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada Surat Kabar Harian 

Banjarmasin Post Rubrik Mutiara Ramadhan Tahun 2017M/ 1438 H mengandung 

pesan-pesan dakwah meliputi kategori akidah seperti iman kepada Allah, iman 

kepada Rasul , iman kepada Malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Hari 

Akhir dan Iman kepada Qada dan Qadar. Kategori Syariah seperti berdoa, sholat, 

puasa dan sedekah. Kategori akhlak seperti akhlak kepada  Allah , akhlak kepada 

Rasul, Akhlak kepada sesama makhluk hidup (manusia), akhlak kepada orangtua, 

akhlak makan dan minum.  

Kesimpulan Surat Kabar Harian Banjarmasin Post Rubrik Mutiara 

Ramadhan merupakan rubrik yang menyebarkan agama Islam melalui tulisan. 

Dalam rubrik tersebut banyak mengandung pesan-pesan dakwah untuk kehidupan 

sehari-hari dan yang lebih dominan banyak membahas masalah akidah dari pada  

masalah Syariah dan Akhlak.  
 


