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ABSTRAK 

Jum’ah: NIM. 180104010218: Teknik Komunikasi Persuasif Ustadzah Nor Laili 

Safitri Dalam Kegiatan Kajian Islam Khusus Muslimah Banatusshofa 

Banjarmasin. Skripsi, Kota Banjarmasin, Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Antasari 

Banjarmasin. 2022. Pembimbing: (I) Samsul Rani, S. Ag., M. Si dan (II) 

Syaiful Hadi, S. IP., M. A.  

Kata Kunci: Teknik Komunikasi Persuasif, Dakwah 

Banatusshofa merupakan sebuah tempat pendidikan agama Islam non-

formal yang berada di Jl. Setia RT.38 No. 11 Kelurahan Pemurus Dalam, 

Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Di 

dalam pelaksanaan dakwah tersebut, dipimpin langsung oleh Ustadzah Nor 

Laili Safitri yang merupakan alumni dari Daruzzahra Tarim-Hadramaut. 

Selanjutnya, jamaah yang hadir di majelis ini di peruntukkan untuk muslimah 

saja. Adapun kegiatan dakwah di dalam pengajian ini ialah pembacaan Hadrah 

Basaudan dan materi dakwah. Dalam menyampaikan ceramah ustadzah Nor 

Laili Safitri mengajak jamaah untuk bersama-sama dalam kebaikan. Adapun 

komunikasi yang digunakan Ustadzah Nor Laili Safitri dalam menyampaikan 

materi dakwah ialah dengan menggunakan komunikasi persuasif. Agar 

dakwah berhasil, sangatlah penting dalam menggunakan teknik. Sehingga 

terdapat beberapa teknik komunikasi persuasif yang diperlukan dalam 

melakukan kegiatan tersebut. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka 

yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana teknik 

komunikasi persuasif yang dilakukan ustadzah Nor Laili Safitri dalam 

kegiatan kajian dakwah khusus muslimah Banatusshofa Banjarmasin. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan 

untuk menggali data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti, 

kemudian diolah melalui proses koleksi data, editing data,klasifikasi data,dan 

interprestasi data dengan menggunakan teknik observasi,  wawancara,dan  

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik komunikasi 

persuasif yang dilakukan ustadzah Nor Laili Safitri dalam kegiatan kajian 

dakwah yaitu pemilihan bahasa, pengilustrasian atau penggambaran dan 

penempatan sikap. Selain itu, berdasarkan teori yang digunakan yakni 

komunikasi persuasif terdapat beberapa  teknik yang juga di temukan dalam 

penelitian ini yaitu, teknik asosiasi, teknik integrasi, teknik ganjaran, teknik 

tataan, teknik red-herring. 




