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ABSTRAK 

Mochammad Fadli Hassan. Perkembangan Islam dalam Pemberitaan Majalah 

Gema Islam Tahun 1962-1967. 

  

Berkembangnya Islam tidak terlepas dari adanya pengaruh dakwah Nabi 

Muhammad SAW. Dampak yang dirasa sampai saat ini merupakan usaha dari 

ummat Islam dalam menyebar luaskan ajaran Islam. Seiring berkembangnya 

Islam banyak pula tantangan dewasa ini yang harus dihadapi. Mendominasi nya 

paham-paham komunisme pada saat itu membuat Islam mulai goyah ini jelas 

merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh ummat muslim di Indonesia. 

Namun adanya pemberitaan tentang Perkembangan Islam yang terjadi diseluruh 

dunia membuat keyakinan serta keteguhan seakan akan paham-paham baru yang 

masuk mulai sirna. Pemberitaan ini disajikan dalam bentuk majalah yang mana 

Gema Islam menjadi wadah berita-berita itu disajikan.   

Penelitian Majalah Gema Islam yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana gambaran Pers di Indonesia pada masa orde lama hingga transisi ke 

masa orde baru, mengulas apa identitas majalah Gema Islam, dan Melihat berita-

berita tentang Perkembangan Islam di seluruh dunia yang disajikan pada majalah 

Gema Islam pada tahun 1962-1967. 

Penelitian ini melakukan metode penelitian sejarah dengan tahap-tahap 

yaitu : Heurtistik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. 

Selain metode penelitian sejarah yang gunakan, penelitian ini juga 

menggunakan metode analisis wacana, untuk mengetahui makna yang terdapat 

dalam pemberitaan majalah Gema Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni 

lebih bersentuhan dengan Teori Van Dijk, dengan mengaborsikan elemen-elemen 

wacana berdasarkan struktur wacana sehingga bisa diaplikasikan secara praktis. 

Dari penelitian yang dilakukan maka dihasilalkan yakni pertama, tematik 

perkembangan Islam yang disajikan kepada khalayak pada umumnya 

mengungkap aspek persatuan umat Islam sebagai sarana berkeyakinan kepada 

Allah SWT. Dengan berlandaskan pada percaya kepada agama Islam dan yakin 

Nabi Muhammad menjadi pelopor atas berkembangnya Islam. 

Kedua, skema tulisan yang dibangun oleh para penulis di Majalah Gema 

Islam cukup beragam. Artinya, memiliki skema yang tidak semua dibangung dari 

awal paragraf tetapi ada yang ditengah, diakhir maupun diawal dan diakhir. Oleh 

karena itu, dapat dihimpun mengenai substansi skematik yang mengarah pada 

kondisi geografis setiap daerah tersebut, kondisi umat muslim di daerah tersebut 

dan permasalahan yang di hadapi oleh umat muslim di daerah tersebut. Hal ini 

menjadikan penyajian artikel pada berita Perkembangan Islam ini tidak terpaku 

pada skema yang baku. 

Ketiga, semantik yang terkandung pada Majalah “Kebudayaan dan 

Pengetahuan Islam” ini banyak mengungkapkan pendetailan dalam bentuk 

penekakan test dalam mengungkapkan gagasan perkembangan Islam yang ingin 

disampaikannya. Oleh karena itu, penjabara dari segi bahasa kiranya menjadi 

bagian pokok dalam pemberitaan perkembangan Islam di media massa seperti 

yang disajikan pada majalah tersebut. 
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