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ABSTRAK 

Siti Fadhilatussaniah : Metode Penyiaran Islam Yayasan Salman ITB dalam 

Menyajikan Informasi Melalui Website (Studi Deskriptif 

Tentang Website www.salmanitb.com)  

 Penyiaran Islam merupakan sebuah kegiatan menyampaikan ajaran Islam 

dengan cara memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar agar 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut 

sangat diperlukan media untuk mencapai sasaran dakwah yang telah ditentukan. 

Salah satu caranya dengan memilih media yang tepat, di zaman globalisasi ini 

internet muncul sebagai salah satu media penyiaran Islam yang sangat baik, 

karena mudah diperlukan dan jangkauannya luas. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program penyiaran Islam 

yayasan Salman ITB melalui website, serta metode penyiaran Islam yayasan 

Salman ITB dalam menyampaikan informasi melalui website, selain itu juga 

untuk mengetahui penunjang dan penghambat apa saja yang ada di yayasan 

Salman ITB dalam menyampaikan informasi melalui website. 

 Penelitian ini bertitik tolak bahwa website dengan mudah dapat kita 

perbarui tanpa melakukan proses yang lama dan rumit. Dengan adanya website 

bisa mempermudah, juga lebih efektif dan efisien dalam mencari informasi 

penyiaran Islam. 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu 

dengan mendeskripsikan, melukiskan dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek 

atau suatu peristiwa yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. 

Adapun tekhnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

studi dokumentasi, wawancara serta dibantu dengan studi pustaka. Data yang 

digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data-data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang diamati selama proses 

penelitian.  

 Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa website merupakan salah 

satu media massa elektronik yang dinilai cukup efektif dan efisien dalam rangka 

menunjang pelaksanaan penyiaran Islam. Program yayasan Salman ITB dibagi 

dalam tiga bagian yaitu, khithobah, kitabah dan i’lam. Sedangkan metode yang 

dipakai Salman ITB dalam website salmanitb.com yaitu dengan dakwah bil qolam 

dan dakwah bil lisan. Adapun penunjang yang ada dalam penyiaran Islam melalui 

website ini yaitu terbinanya rasa tanggung jawab, kreativitas, kekompakan. 

Sedangkan penghambatnya adalah kurangnya SDM redaksi. 

 


