
 

 

ABSTRAK 

Siti Kholidah:  Pesan Dakwah dalam Website Tebuireng.online (Analisis Isi Pesan 

Dakwah pada Rubrik Khutbah Jum’at)  

Website Tebuireng.online adalah website resmi milik pondok pesantren 

Tebuireng Jombang. Yang memiliki rubrik-rubrik berisi berita, artikel, informasi 

mengenai islam rahmatan lilalamin dan informasi mengenai kegiatan pondok 

pesantren Tebuireng. Website ini memiliki tujuan dakwah berupa sedekah peradaban 

yang ingin diberikan kepada agama dan negara melalui teknologi informasi atau 

internet yang mana hampir semua manusia menggunakanya, hal ini didasari karena 

Tebuireng merupakan rujukan fatwa-fatwa atau sentral pondok pesantren di Indonesia. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap konsep dakwah 

website Tebuireng terutama pada rubrik khutbah jum’at. Karena dengan adanya rubrik 

khutbah jum’at maka kegiatan dakwah khutbah jum’at yang biasanya hanya bisa 

didengarkan oleh orang-orang yang ikut sholat jum’at kini semua orang bisa 

mengakses dan membacanya melalui website ini.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi pesan dakwah yang ada pada 

rubrik ini. Secara lebih rinci tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sistematika pesan, kategorisasi pesan dan karakteristik pesan dakwah dalam teks-teks 

khutbah jum’at yang ada pada rubrik ini. Mulai dari bulan desember 2017 hingga 

februari 2018.  

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode analisi isi dan teknik pengumpulan datanya melalui library 

research, observasi, wawancara tidak terstuktur, dan analisis dokumen yang ada pada 

rubrik khutbah jum’at.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat enam judul khubah jum’at 

yang diposting pada bulan desember hingga februari, khutbah ini disampaikan  oleh 

tiga kyai Tebuireng dan satu Ustadz dan dipublikasi oleh tim redaksi .  

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tidak semua pesan dakwah yang ada 

pada teks khutbah jum’at menggunakan sistematika pesan dakwah berupa argumen dan 

kesimpulan. Sedangkan kategori pesan dalam rubrik khutbah jum’at dominan 

mengenai pesan kategori ibadah dan terdapat satu teks khutbah jum’at yang tidak 

terdapat pesan berkenaan dengan akidah. Kemudian pada rubrik khutbah jum’at ini 

terdapat satu kutipan pesan yang tidak mengandung karakteristik pesan berupa 

mengapresiasi adanya perbedaan.  
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