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ABSTRAK 

 

Eva Rismayati: Perubahan Pola Komunikasi Dakwah FPI (Studi Kasus terhadap 

Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) 

Dakwah sebagai kewajiban setiap muslim dapat berjalan melalui beberapa 

cara, baik dilakukan secara individu ataupun kelompok. Dakwah secara kelompok 

dapat dilakukan melalui suatu organisasi. Salah satu yang menerapkan dakwah ini 

yaitu Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Setiap 

organisasi tentunya tidak terlepas dari suatu perubahan dikarenakan harus 

menyesuaikan dengan keadaan sekitar. 

Arah dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui input atau masukan 

yang menjadi latar belakang perubahan organisasi FPI dikecamatan Lumbung, apa 

saja element of change serta perubahan unsur- unsur dakwah baik perubahan pada 

pesan, media, ataupun metode dakwah yang dilakukan, serta mengetahui dampak 

(output) perubahan yang dilakukan bagi organisasi FPI di Kecamatan Lumbung. 

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi Lasswell (1948) dan teori 

perubahan dari Kreitner dan Kinicki (2001) yang menunjukan unsur- unsur dakwah 

serta menggambarkan perubahan organisasi yang dilakukan oleh Organisasi FPI di 

Kecamatan Lumbung.  

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah studi kasus dengan 

pendekatan kualitatif yang menjelaskan fenomena perubahan organisasi FPI 

Kecamatan Lumbung berdasarkan unsur how and why. Dan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini terdapat 4 alasan perubahan Organisasi FPI 

Kecamatan Lumbung yaitu: 1) karena pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah 

sebelumnya; 2) sebagai siyasah dan strategi mengenalkan FPI baru yang tidak 

ekstrim; 3) merubah paradigma masyarakat mengenai FPI yang radikal dan keras; 

4) menjaga kesinambungan dakwah yang dilakukan. Adapun unsur yang dirubah 

meliputi nama, logo, visi misi, susunan kepengurusan, anak organisasi, motto, tiga 

medan juang dan metode yang ditonjolkan. Adapun metode yang dirubah dan 

digunakan FPI sekarang yaitu hikmah, mauidzah hasanah, karya tulis, ceramah dan 

diskusi serta kelembagaan dan pemberdayaan organisasi. Ditemukan dampak dari 

perubahan organisasi FPI kecamatan Lumbung yaitu memperbaiki dan menguatkan 

eksistensi organisasi yang  berpengaruh pada perubahan paradigma masyarakat, 

meningkatkan semangat juang pada anggota serta memperbaiki susunan 

administrasi yang ada. 
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