
 

 

ABSTRAK 

Afrizal Fahrusalam: Hubungan Terpaan Majalah Risalah dengan Sikap 

Keberagamaan di Masyarakat (Studi Korelasi pada Kelompok Pengajian Masjid 

Al-Furqon Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari). 

 

Media massa merupakan saluran, alat atau sarana yang dipergunakan dalam 

proses komunikasi massa. Media massa seperti majalah termasuk dalam lima besar 

media massa. Majalah biasanya berisi berbagai macam topik tulisan, majalah lebih 

menarik dengan menampilkan gambar atau pun tata letak yang lebih menarik 

ketimbang koran. Salah satu media Islam yang masih eksis yaitu majalah Risalah, 

dari segi isi majalah Risalah masih berpegang teguh dengan Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Salah satu kelompok pengajian Masjid Al-Furqon rutin mengadakan 

pengajian tiap bulannya dan mayoritas berlangganan majalah Risalah sehingga 

diduga kuat ada hubungan antara terpaan majalah Risalah dengan sikap 

keberagamaan.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan daya tarik, frekuensi, dan 

durasi Majalah Risalah dengan sikap keberagamaan pada kelompok pengajian 

Masjid Al-Furqon Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari. 

Metode yang digunakan para peneliti ini adalah metode korelasi. Penelitian 

korelasi menggambarkan suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus 

pada penaksiran kovariasi diantara variabel yang muncul secara alami. Tujuan 

penelitian korelasi adalah untuk mengidentifikasi hubungan prediktif dengan 

menggunakan teknik korelasi atau teknik statistik yang lebih canggih. 

Penelitian ini menggunakan teori S-O-R (stimulus-organism-response) 

Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau 

mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. 

Penelitian ini juga menggunakan teori sikap dari Allport yaitu sikap adalah suatu 

interaksi dari berbagai komponen. Komponen menurut Allport ada tiga yaitu 

komponen kognitif, afektif dan konatif.  

Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok pengajian Masjid Al-Furqan 

yang anggotanya 30 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penenetuan sampel dimana semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan untuk mendapatkan data 

penelitian ini, penulis menggunkan angket, dokumentasi dan observasi. 

Hasil dari penelitian ada tiga kesimpulan. Pertama berdasakan ketentuan 

pengambilan hipotesis maka tolak H0 dan terima H1. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara daya tarik majalah Risalah dengan sikap 

keberagamaan kelompok pengajian Masjid Al-Furqon. Kedua berdasakan 

ketentuan pengambilan hipotesis maka terima H0 dan tolak H1. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara frekuensi majalah Risalah dengan 

sikap keberagamaan kelompok pengajian Masjid Al-Furqon. Ketiga berdasakan 

ketentuan pengambilan hipotesis maka terima H0 dan tolak H1. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara durasi majalah Risalah dengan sikap 

keberagamaan kelompok pengajian Masjid Al-Furqon. 

 


