
Abstrak 

Siti robihati ulfah. Dakwah melalui internet (studi deskriptif metode dakwah 

dalam website www.percikaniman.org) 

 Seiring dengan perkembangan zaman , mobilitas masyarakat yang semakin 

meningkat dan canggihnya teknologi, dakwah pun kini bisa dilakukan melalui 

beragam media, salah satunya internet. Dakwah tidak saja dilakukan dengan cara 

tradisional akan tetapi pada jaman sekarang dakwah bisa dilakukan melalui 

beragai media. Karena itu banyak yang membuat website-website islam sebagai 

sarana dakwah, salah satunya yaitu website percikaiman.org, yang didalamnya 

merupakan website yang menanamkan nilai-nilai keislaman. Penanaman nilai-

nilai keislaman tersebut terlihat dari metode yang digunakannya. 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui metode dakwah melalui internet 

pada website percikaiman.org, yang meliputi metode bi al-hikmah, al-mau’idzah 

al-hasanah, al-mujadalah al-ahsan yang diterapkan pada website 

www.percikaniman.org, problema penerapan metode dakwah pada website 

www.percikaniman.org serta  fasilitas pendukung yang terdapat pada website 

www.percikaniman.org. 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara 

sedangkan untuk menganalisis data dilakukan dengan menggunakan penafsiran, 

logika yang dihubungkan dengan konteks dakwah islam. 

 Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa yang meliputi metode bi al-

hikmah adalah halaman utama, jadwal shalat, download, tagline kata-kata hikmah, 

aqiqah, jadwal ramadhan. al-mau’idzah al-hasanah adalah artikel, arsip tafsir al-

quran, arsip percikan sains dan arsip bedah hadits. al-mujadalah al-ahsan adalah 

arsip tanya jawab dan arsip an-nisa. Problema penerapan metode dakwah pada 

website percikaniman.org dari hambatan internal adalah sumber daya manusia 

yang ahli dibidang it, kurangnya penulis-penulis yang memperkaya khazanah di 

percikaniman.org sedangkan hambatan externalnya adalah pengguna internet yang 

belum mengakses website bernuansakan islami. Fasilitas pendukung yang 

terdapat pada website www.percikaniman.org. Yaitu: artikel pilihan, tanya jawab 

ust. Aam, tafsir al-quran, bedah hadits, percik sains, an-nisa, kolom ustadz, 

banner, sreaming live, sosial media, download, profil yayasan, katalog buku, 

jadwal shalat, kontak. 

Dapat disimpulkan bahwa metode dakwah melalui internet merupakan 

metode yang sangat efektif, karena mampu menembus ruang, waktu, geografis, 

dan kultur, serta kemudahan dalam mengakses segala informasi. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya pengunjung website percikaniman.org yang memanfaatkan 

fasilitas pendukung yang terdapat pada website www.percikaniman.org. 


