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 Skripsi ini berjudul Komunikasi Dakwah Guru Akhmad Barmawi di Desa 
Margasari Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Diangkatnya judul 
ini menjadi sebuah judul penelitian karena komunikasi dakwah pada pengajian 
Guru Akhmad Barmawi di Desa Margasari dapat mempengaruhi masyarakat 
banyak untuk datang dan mendengarkan ceramah, serta dapat memberikan 
pengajaran ilmu-ilmu agama dan saling membantu dalam kehidupan 
bermasyarakat yang diaplikasikan pada aktivitas kehidupan sehari-hari. Fokos 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi dakwah yang di 
terapkan pada pengajian di Desa Margasari Kecamatan Candi Laras Selatan 
Kabupaten Tapin dan mengetahui riwayat biografi Guru Akhmad Barmawi yang 
meliputi biografi keluarga, pendidikan dan aktivitas dakwah beliau. 
 Lokasi penelitian ini adalah Desa Margasari Kecamatan Candi Laras Utara 
Kabupaten Tapin. Subyek dari penelitian ini adalah Guru Akhmad barmawi dan 
menjadi objeknya adalah komunikasi dakwah Guru Akhmad barmawi di Desa 
Margasari Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan 
(field research) terhadap data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan 
cara observasi dan wawancara. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa 
teknik, meliputi koleksi data, editing data dak klasifikasi data.Kemudian dianalis 
dengan cara diskriptif interpretative yaitu data yang telah penulis paparkan dan 
gambarkan maka penulis memberikan penafsiran-penafsiran dan membahas 
khususnya dalam masalah-masalah pokok yang ditemukan dilapangan. 
 Dari hasil penelitian, diketahui bahwa komunikasi dakwah yang beliau 
terapkan dalam bentuk: bi-al lisan dan bi-al hal, ternyata berhasil menarik 
perhatian masyarakat dan dapat mempengaruhi masyarakat banyak, sehingga 
komunikasi dakwah yang diterapkan berhasil dan sesuai dengan apa yang 
diharapkan masyarakat.  
 Komunikasi Dakwah Guru Akhmad Barmawi di Desa Margasari 
Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin memberikan dampak yang positif 
dan berpengaruh pada kehidupan mareka sehari-hari, baik dalam tingkah laku 
maupun hubungan mareka dengan Allah SWT. 
 


