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ABSTRAK 

Periyansyah, 2022, Komunikasi Dakwah TPQ Baitul Magfirah Desa Belayan 

Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan 

Utara. Skirpsi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pembimbing: (I) Fahriansyah, M, 

Ag (II) Saiful Hadi, S. Ip., M. A. 
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Pada hakikatnya manusia memerlukan komunikasi dalam berhubungan 

dengan orang lain. Komunikasi dakwah merupakan proses penyampaian informasi 

atau pesan dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau 

sekelompok orang lainnya yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits dengan 

menggunakan lambang-lambang baik secara verbal maupun non-verbal dengan 

tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau prilaku orang lain yang lebih baik 

sesuai dengan ajaran Islam, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung 

melalui media.  

Kepribadian manusia sangatlah penting dan merupakan seperangkat potensi 

dasar manusia yang mengandung kekuatan untuk melakukan sesuatu kearah yang 

lebih baik dan merupakan perpaduan antara ilmu intelektual dan ilmu spiritual. 

Dalam pengertian, tidak hanya pintar dalam ilmu pendidikan tetapi lebih jauh dari 

itu penguasaan ruhiyah atau spiritual sehingga akan membentuk santri yang 

memiliki karakter (kepribadian) mandiri, disiplin, jujur, bertanggungjawab, kreatif, 

inovatif dan berakhlak mulia. 

Kemudian yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana komunikasi 

dakwah di TPQ Baitul Magfirah didalam pembentukkan murid-murid yang 

berakhlak serta apa saja faktor penunjang dan penghambat proses komunikasi 

dakwah pada TPQ Baitul Magfirah dalam pembentukkan murid yang berakhlak 

tersebut.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang 

dilaksanakan dengan mengangkat data-data dilapangan yang diperlukan yaitu data 

yang berasal dari TPQ Baitul Magfirah. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu interview sebagai data primer, sedangkan metode lain yang digunakan adalah 

observasi dan dokumentasi. Tahap akhir dalam menarik kesimpulan menggunakan 

metode deduktif.  

Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa komunikasi dakwah dalam 

pembentukkan murid-murid yang berkarakter, berakhlak di TPQ Baitul Magfirah 

adalah dengan menumbuhkan rasa disiplin dan rasa bertanggung jawab pada murid-

murid di setiap kegiatan yang ada sehingga murid-murid mempunyai karakter yang 

berakhlak mulia sesuai dengan tujuan TPQ Baitul Magfirah yang berlandaskan Al-

Qur’an dan Hadits. 

  


