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ABSTRAK 

 

Rabiatul Adawiah, 2017. Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Rubrik Hikmah di Surat 

Kabar Radar Banjarmasin Edisi Juli-Desember 2016. Skripsi, Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

Pembimbing: (I) Dr. Hj. Nuril Huda, M.Pd., Pembimbing: (II) Armiah 

S.IP., M.Si. 

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa dakwah tidak hanya disampaikan 

melalui media ceramah (bil lisan) dari mimbar ke mimbar, tetapi sekarang sudah 

merambah melalui media massa, salah satunya media massa cetak. Media massa 

cetak cukup diminati masyarakat karena berisi pesan-pesan dakwah. Hal ini 

terbukti dengan adanya rubrik hikmah pada Surat Kabar Radar Banjarmasin. 

Rubrik Hikmah merupakan kolom khusus tanya jawab seputar keislaman yang 

disediakan Surat Kabar Radar Banjarmasin kepada pembaca.  

Mengacu pada hal tersebut dapat dikemukakan perumusan masalahnya. 

Ada tiga permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Apa saja bentuk pesan 

dakwah? (2) Apa saja pesan dakwah? dan (3) Sumber/dalil apa saja yang 

digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah? dalam rubrik hikmah di surat 

kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016. Jenis penelitian ini adalah  

penelitian pustaka (Library Research) dengan metode analisis isi deskriptif 

digunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya dibuat katagorisasi bentuk pesan 

dakwah meliputi perintah dan larangan, pesan dakwah meliputi pesan akidah, 

syariah dan akhlak serta sumber/dalil pesan dakwah yang terdapat dalam 

paragraf tersebut. Pengumpulan data dengan dua teknik yaitu dokumentasi dan 

wawancara.  

Hasil penelitian ini adalah (1) Bentuk pesan dakwah yakni perintah dan 

larangan. Bentuk pesan dakwah perintah ada 4 buah dan bentuk pesan dakwah 

larangan ada 4 buah. (2) Pesan dakwah meliputi pesan akidah, syariah dan 

akhlak. Pesan akidah sebanyak 9 buah seperti pembahasan tentang Iman kepada 

Allah dan larangan syirik. Pesan syariah sebanyak 75 buah seperti pembahasan 

tentang bersuci (taharah) dan ibadah salat, sedangkan muamalah seperti 

pembahasan tentang pernikahan dan perceraian. Pesan akhlak sebanyak 14 buah, 

seperti pembahasan tentang akhlak kepada diri sendiri dan lingkungan. (3) 

Sumber/dalil yang digunakan adalah Alquran dan Hadis. Bersumber dari Alquran 

sebanyak 15 buah dan bersumber dari Hadis sebanyak 28 buah. 

 

 




