
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tabligh dalam praktiknya merupakan kegiatan yang sudah cukup tua, yaitu 

sejak adanya tugas dan fungsi yang harus diemban oleh manusia di belantara 

kehidupan dunia ini. Tabligh dalam implementasinya, merupakan kerja dan karya 

besar manusia baik personal maupun kelompok yang dipersembahkan untuk Tuhan 

dan sesamanya adalah kerja sadar dalam rangka menegakan keadilan, 

meningkatkan kesejahteraan, menyuburkan persamaan, dan mencapai kebahagiaan 

atas dasar ridha Allah SWT. Dengan demikian, baik secara teologis maupun 

sosiologis tabligh akan tetap ada selama umat manusia masih ada dan selama Islam 

masih menjadi agama manusia.  

Secara teologis, tabligh merupakan bagian dari tugas suci (ibadah) umat 

Islam. Kemudian secara sosiologis, kegiatan tabligh apapun bentuk dan konteksnya 

akan dibutuhkan oleh umat manusia dalam rangka menumbuhkan dan mewujudkan 

keshalehan individual dan keshalehan sosial, yaitu pribadi yang memiliki kasih 

sayang terhadap sesamanya dan mewujudkan tatanan masyarakat marhamah yang 

dilandasi oleh kebenaran tauhid, persamaan derajat, semangat persaudaraan, 

kesadaran akan arti penting kesejahteraan bersama, dan penegakan keadilan di 

tengah-tengah masyarakat. 

Tabligh lebih dikenal dengan Komunikasi Penyiaran Islam dalam 

kegiatannya melibatkan beberapa unsur yang harus ada yaitu: Mubaligh 



 

 

 

 

(komunikator) sebagai penympai pesan, Mad’u (Mitra Dakwah atau Penerima 

Dakwah), Maddah (Materi Dakwah), Wasilah (Media Dakwah), Thariqah (Metode 

Dakwah), Atsar (Efek Dakwah). Tabligh dapat juga dikatakan sebagai komunikasi 

dalam berbagai dimensinya, baik komunikasi manusia dengan illahi maupun nilai 

ajaran-Nya, atau komunikasi manusia dengan sesamanya dan lingkungan 

sekitarnya. (Asep Muhyidin, 2002:61) 

Dalam masa yang lebih maju, media tabligh makin berkembang. Tabligh 

sudah tidak lagi dikembangkan hanya sebatas menggunakan media tradisional 

seperti itu saja akan tetapi sudah mulai dikembangkan melalui pemanfaatan media-

media lain seperti melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, dan juga 

pemanfaatan media massa cetak maupun media elektronik ataupun berbagai varian 

media lainya.  

Salah satunya media yang lebih efekif untuk di gunakan sebagai 

penyampaian pesan-pesan Allah SWT yaitu televisi, karena televisi merupakan 

media massa yang sangat populer di tengah masyarakat. Ia ada di setiap tempat-

tempat umum, kantor, rumah, bahkan kamar. oleh karena itu, setiap berita atau 

pesan yang disampaikan melalui media televisi akan sangat mudah sampai ke 

tengah kalangan masyarakat. ( Aep Kusnawan, 2004:74) 

Maraknya tabligh melalui media televisi baik lewat siaran acara tabligh di 

pagi hari maupun sinetron religi di malam hari memberikan dampak positif bagi 

pemirsanya. Beberapa stasiun televisi memiliki program acara ceramah salah 

satunya  stasiun televisi TVRI yang menayangkan program Cahaya Qalbu. 



 

 

 

 

 Program Cahaya Qalbu merupakan aktifitas keagamaan yang 

memanfaatkan televisi sebagai medianya, tentu saja memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Namun, tentu saja aktifitas tabligh yang dilakukan melalui acara ini 

memberikan dampak yang besar terhadap aktifitas tabligh. 

Pemanfaatan media dalam berbagai kegiatan tabligh memungkinkan 

komunikasi antara mubaligh dan jamaah menjadi lebih dekat. Untuk itu, 

keberadaan media tabligh menjadi hal urgen mengingat tablighmelalui media akan 

lebih memudahkan mubaligh dalam menyampaikan pesan (M. Bachri 

Ghazali,1997: ). 

 Seorang mubaligh yang bertabligh menggunakan media ini harus mampu 

menyesuaikan diri dengan karakteristik kamera serta peralatan lainnya. Seperti 

cahaya (lighting) yang tersorot ke wajahnya. Ketidakbiasaan berbicara di depan 

cahaya lampu yang ribuan watt akan menjadikan mubaligh tidak terbiasa. 

Kekakuan didepan kamera membawa dampak tegang dan tidak santai. Sehingga 

berakibat pesan tabligh yang disampaikan tersendat-sendat. Bagi seorang mubaligh 

yang bertabligh melalui televisi juga harus memperhatikan suara, busana dan yang 

tidak kalah penting adalah faktor bahasa tubuh (body language) (Aep Kusnawan, 

2004:75). Bertabligh di depan kamera harus di ibaratkan berbicara akrab dengan 

seorang teman yang ada di depannya.  

Mubaligh adalah salah satu faktor dalam kegiatan tabligh yang menempati 

posisi yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan 

tabligh. Untuk itu seorang mubaligh juga harus mengetahui bagaimana 

karakteristik pesan televisi, bahasa yang digunakan harus relatif singkat dan mudah 



 

 

 

 

dipahami. Dan pemilihan Maddah (materi tabligh) juga harus benar-benar 

diperhatikan. Karena mubalagh melalui televisi sangat luas dan hetrogen. Tabligh 

Islam harus bersifat universal dan merangkul semua media. Agar ajaran Islam lebih 

membumi dan bukan hanya sebagai pengetahuan belaka. 

Berdasarkan uraian diatas setelah mengamati maka dari itu penulis 

bermaksud untuk meneliti lebih dalam mengenai kriteria mubaligh sebagai bahan 

kajian dalam penyusunan skripsi dengan mengambil judul “Kriteria Mubaligh 

dalam Program Cahaya Qalbu TVRI Bandung”.  

  

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan di kaji 

penelitian adalah: 

1. Bagaimana kriteria mubaligh dalam Program Cahaya Qalbu TVRI 

Bandung? 

2. Apa hasil yang telah di capai dari Program Cahaya Qalbu TVRI Bandung? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetaui kriteria mubaligh dalam Program Cahaya Qalbu TVRI 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui hasil yang telah di capai dari Program Cahaya Qalbu 

TVRI Bandung. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 



 

 

 

 

1. Secara teoritis yaitu untuk mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu pengetahuan tabligh yang disamapaikan melalui media 

massa dan sebagai kontribusi pemikiran dalam peningkatan ilmu penyiaran 

Islam melalui media elektronik (televisi). 

2. Secara praktis yaitu untuk mengembangkan sosial bagi seluruh masyarakat 

dan sebagai kontribusi dalam peningkatan kualitas penyiar bagi instansi 

TVRI selaku pihak yang menayangkan Program Cahaya Qolbu. 

  

D. Kerangka Berfikir 

Pada hakikatnya tabligh merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan 

dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman, dalam bidang kemasyarakatan. Hal 

tersebut dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi secara merasa, bersikap 

dan bertindak manusia secara individual dan sosiokultural dalam rangka 

terwujudnya ajaran Islam dalam kehidupan manusia. (Enjang & Aliyudin, 

2009:120) 

Dalam rangka menegakan tabligh sehingga ajaran Islam diketahui, 

dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh umat diperlukan mubaligh  yang 

berkualitas. Mubaligh tersebut sejatinya adalah orang yang mengerti hakikat Islam 

dan mengetahui apa yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

Kesuksesan kegiatan tabligh sangat ditentukan oleh kualitas dan kepribadian  

seorang mubaligh. Dengan kualitas yang dimiliki seorang mubaligh, maka ia akan 

mendapatkan kepercayaan (kredibilitas) serta citra yang positif di mata mubalgh 

baik individu atau masyarakat.(Enjang & Aliyudin, 2009:120) 



 

 

 

 

Mubaligh merupakan orang yang menyampaikan semua ajaran Islam 

kepada seluruh umat manusia, baik menyampaikan secara langsung maupun 

menyampaikan secara tidak langsung  dengan menggunakan media. 

Kata mubaligh berasal dari bahasa arab bentuk mudzakar (laki laki), yang 

berarti orang yang mengajak, kalau muannas (perempuan) disebut mubalighyah. 

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata mubaligh adalah orang yang 

menyampaikan ajaran Islam. Dapat diartikan bahwa mubaligh adalah orang yang 

mengajak kepada orang lain baik melalui lisan, tulisan, atau perbuatan untuk 

mengamalkan ajaran Islam menyebarluaskan ajaran Islam (Enjang, Aliyudin, 

2009:73). 

Seorang mubaligh adalah orang yang harus menjadikan seluruh aktifitas 

tablighnya hanya untuk Allah Swt dan hanya untuk mendapat ridho Allah Swt. Di 

hadapan para aktifis mubaligh, Pak Natsir, Ketua Dewan Da’wah pertama, pernah 

mengatakan bahwa tabligh itu adalah satu amal yang lahir karena dorongan dari 

dalam. Artinya, tabligh itu lahir karena dorongan dan desakan imannya. Bukan 

karena yang lain. Imannya mendorong dia untuk bertabligh  karena tabligh adalah 

jalan terpendek menuju perubahan, jalan terpendek untuk menyelamatkan manusia 

dari kehancuran dan jalan terpendek menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Maka dibutuhkanlah para mubaligh yang mempunyai pemahaman yang 

mendalam bukan saja menganggap bahwa tabligh dalam frame “amar makruf nahyi 

mungkar” hanya sekedar menyampaikan saja melainkan harus memenuhi beberapa 

syarat, diantaranya mencari materi yang cocok, mengetahui psikologis objek secara 



 

 

 

 

tepat, memilih metode yang representatif, dan menggunakan bahasa yang bijaksana 

dan sebagainya (M. Munir, 2003:4).  

Mubaligh memegang peranan penting dalam melaksanakan kegiatan 

bertabligh, selain mempunyai pemahaman yang baik tentang agama, mubaligh juga  

harus menjadi pelopor yang harus senantiasa memberi teladan kepada mubalagh, 

agar tujuan tabligh bisa tercapai. 

Mubaligh dapat diibaratkan sebagai seorang guide atau pemandu terhadap 

orang-orang yang ingin mendapat keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dalam hal 

ini mubaligh adalah seorang petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami 

terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh 

seorang muslim, sebelum ia memberi petunjuk jalan kepada orang lain. Ini yang 

menyebabkan kedudukan seorang mubaligh di tengah masyarakat menempati 

posisi penting, ia adalah seorang pemuka (pelopor) yang selalu diteladani oleh 

masyarakat di sekitarnya. 

Mubaligh adalah orang yang kerjanya bertabligh, para mubaligh  

menyebarluaskan ajaran agama. Mubaligh merupakan salah satu faktor dalam 

kegiatan tabligh yang menempati posisi yang sangat penting dalam menentukan 

berhasil tidaknya kegiatan tabligh. Setiap muslim yang hendak menyampaikan 

tabligh khususnya mubaligh professional yang mengkhususkan diri dibidang 

tabligh seharusnya memiliki kepribadian yang baik untuk menunjang keberhasilan 

tabligh, apakah kepribadian yang bersifat rohaniah atau kepribadian yang bersifat 

fisik. Mubaligh wajib memiliki wawasan yang luas dan pemahaman agama yang 

mendalam. 



 

 

 

 

Kriteria mubaligh yaitu: 1) Mubaligh wajib memiliki wawasan yang luas 

dan pemahaman agama yang mendalam. 2) Mubaligh wajib memiliki 

ahlakulkarimah dan berkepribadian rasuli. 3) Mubaligh wajib melaksanakan 

tugasnya dengan profesional. ( Hajir Tajiri, 2009:89) 

Abdullah Nasih ‘Ulwan menyebutkan sekurang-kurangnya ada lima 

cakupan wawasan yang penting dimiliki mubaligh yaitu: 

1. Wawasan KeIslaman, seorang mubaligh mutlak dituntut untuk menguasai 

pengetahuan yang berkait dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits serta semua 

ilmu yang termasuk pada rumpun ilmu agama. Adapun sebagai mubaligh, 

memahami Al-Qur’an dan Al-Hadits dengan baik menjadi lebih penting lagi 

agar kita bisa menda’wahkan Al-Qur’an dan Al-Hadits dengan sebaik-

baiknya. Sebab mubaligh yang berhasil adalah mubaligh yang mampu 

menasihati dan memahamkan mereka, tidak mengalahkan fiqih dari 

nasihatnya atau sebaliknya. Para mubaligh dalam penyampaian pesan 

tabligh hendaknya mampu mengaitkan hukum dengan dalil-dalil (Al-

Qur’an dan hadits), atau sekurang-kurangnya mengenal dalil madzhabnya, 

lebih bagus lagi mengenal dalil madzhab lainnya, lebih jauh lagi ketika 

menerangkan suatu dalil diterangkan pula hikmah dan pengaruh serta 

buahnya bagi diri dan kehidupan, mengaitkan dengan kenyataan hidup yang 

ada 

2.   Wawasan Sejarah, Monzer Kahf pernah mengatakan, sejarah merupakan 

laboratorium bagi umat Islam. Dengan menguasai sejarah berarti seorang 

mubaligh akan memahami hikmah-hikmah dari sebagai peristiwa yang 



 

 

 

 

pernah ada di permukaan bumi, rahasia kejayaan dan kejatuhan suatu 

bangsa.  

3.   Wawasan humaniora, begitu pentingnya ilmu humaniora seperti : psikologi, 

sosiologi, ekonomi, filsafat, akhlaq, pendidikan, geografi, dan lain 

sebagainya. Hal tersebut sangat membantu dalam proses tabligh dengan cara 

menghubungkan ilmu-ilmu tersebut dengan tabligh. Sosiologi penting untuk 

tabligh, karena disiplin ilmu akan menyediakan sarana untuk memahami 

masyarakat sebagai medan tabligh; psikologi penting untuk tabligh karena 

untuk melihat gejala-gejala yang ada pada manusia. Demikian juga ilmu-

ilmu lainnya akan sangat dibutuhkan sekali dalam bertabligh.  

4.   Wawasan Ilmiah, wawasan ini penting disebabkan (1) Dalam kehidupan 

modern sekarang ini ilmu menjadi nadi dan motor penggerak kebanyakan 

urusan seperti : listrik (alat modern) yang bisa membantu seorang mubaligh 

maka harus memahaminya, (2) banyak hal yang dikaitkan dengan ilmu juga 

digunakan sebagai sarana pemahaman agama. (3) tabligh itu sendiri dituntut 

untuk memenuhi standar-standar ilmiah, menimbang kausalitas (sebab-

akibat) dan memanfa’atkan prediksi-prediksi yang diberikan oleh ilmu 

pengetahuan. 

5.  Wawasan kontemporer yang dimaksud dengan wawasan ini yaitu wawasan 

yang diterima mubaligh dari kenyataan hidup dewasa ini. Diantaranya 

wawasan yang penting dimiliki mubaligh ialah :(1) pengetahuan tentang 

dunia Islam seperti; kondisi geografis, ekonomi, politik, demografi, sebab-

sebab keterbelakangan, dan lain sebagainya. (2) kondisi kekuatan-kekuatan 



 

 

 

 

dunia yang memusuhi Islam seperti yang diperankan tiga kekuatan yang 

mengerikan yaitu; Yahudi internasional, Salibi, dan komunisme 

internasional dan tidak kalah pentingnya pemikiran-pemikiran orang 

orientalis, (3) situasi agama-agama kontemporer, (4) situasi madzhab-

madzhab kontemporer, (5) situasi dan kondisi pergerakan-pergerakan 

kontemporer. 

Dan selain wawasan, seorang mubaligh juga dituntut kompetensinya untuk 

memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam ( tafaqquh fid-din). Yang 

dimaksud pemahaman disini, seorang mubaligh bukan sekedar tahu apa itu Islam 

secara tekstual tetapi juga kontekstual, dan bukan disisi dhohirnya saja tetapi disisi 

batinnya juga, bukan hanya hukum-hukum dalam Islam tetapi juga hikmah-

hikmahnya, bukan hanya sebagai doktrin dari yang maha kuasa tetapi juga makna 

kehadirannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia. 

Mubaligh wajib memiliki akhlakul karimah dan berkepribadian yang baik. 

sebagai penerus dan pewaris Nabi hendaknya mampu mengikuti akhlak Nabi dalam 

bertabligh, bukan hanya sebatas kekaguman tetapi juga cermin ketaatan dan 

keimanan kepadanya. 

Mubaligh wajib melaksanakan tugasnya dengan professionalsebagai piawai 

dalam melakukan praktek tabligh, piawai merencana kegiatan tabligh, piawai dalam 

memformulasikan materi tabligh dan penyampaiannya, serta piawai dalam 

menggunakan metode dan media tabligh. 

Seorang mubaligh harus bisa memberi, ilmu atau sebagainya, dan mubaligh 

akan berperan sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat walau tidak pernah 



 

 

 

 

dinobatkan secara resmi sebagai pemimpin. Mubaligh seorang petunjuk jalan yang 

harus mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan 

yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia memberi petunjuk jalan 

kepada orang lain. Ini yang menyebabkan kedudukan seorang mubaligh di tengah 

masyarakat menempati posisi penting, ia adalah seorang pemuka (pelopor) yang 

selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya. 

Seorang mubaligh harus terlebih dahulu menjalankan petunjuk agama 

sebelum memberi petunjuk kepada orang lain. Oleh karena itu, untuk menjadikan 

tabligh lebih efektif, masyarakat tabligh khususnya para mubaligh harus memahami 

prinsip-prinsip tabligh sebagai berikut: 

1. Bertabligh itu harus dimulai dari diri sendiri dan menjadikan keluarganya 

sebagai contoh dalam masyarakat. 

2. Secara mental, mubaligh harus siap menjadi pewaris para nabi, yakni 

mewarisi perjuangan. 

3. Mubaligh harus yang menyadari bahwa masyarakat membutuhkan waktu 

untuk dapat memahami pesan tabligh. 

4. Mubaligh juga harus menyelami alam pikiran masyarakat. 

5. Dalam menghadapi kesulitan, mubaligh harus bersabar. 

6. Citra positif tabligh akan sangat melancarkan komunikasi tabligh.  

7. Tabligh harus memperhatikan tertib urutan pusat perhatian tabligh, yaitu 

priyoritas pertama bertabligh sehubungan dengan hal-hal yang bersifat 

universal yakni Al-khair, Al-ma’ruf baru kemudian ke amr ma’ruf dan nahi 

munkar. 



 

 

 

 

Untuk mempermudah pemahaman kerangka pemikiran pada penelitian ini, 

secara garis besar dapat diskemakan seperti berikut: 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

E. Langkah-langkah Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Hasil yang telah di capai dari Program Cahaya Qalbu 

 

Kriteria Mubaligh 

Berdasarkan pada Teori 

 
 

1. Mubaligh wajib memiliki 

wawasan yang luas dan 

pemahaman Agama yang 

mendalam. 

2. Mubaligh wajib memiliki 

ahlakul karimah dan 

berkepribadian rasuli. 

3. Mubaligh wajib melaksanakan 

tugasnya dengan profesional. 

 

(Hajir Tajiri dan Enjang, 2009: 89) 

Kriteria Mubaligh 

Berdasarkan pada Program 

Cahaya Qalbu 

 

1) Wawasan ilmu keagamaanya 

harus lebih luas. 

2) Dari cara penyampaian pesan-

pesannya lebih jelas agar mudah 

di mengerti oleh jamaah. 

3) Mendengarkan terlebih dahulu 

ceramah mubaligh lewat kaset 

sebelum mengisi Program 

Cahaya Qalbu. 

4) Mubaligh harus lebih bersahabat 

dengan media televisi. 

5) Memiliki keimanan dan 

keislaman yang kuat. 

6) Dari aspek penampilan harus 

menarik. 

 

(Hasil Wawancara, Ibu Herliana 

produser Cahaya Qalbu) 

Skema Kriteria Mubaligh dalam Acara Program Cahaya Qalbu 

TVRI Bandung 

 



 

 

 

 

Objek penelitian ini yaitu mengenai kriteria mubaligh pada program 

Cahaya Qolbu TVRI Bandung. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu berlokasi di Jl. Cibaduyut Raya, No 

269. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa 

pertimbangan, yaitu:  

1) Tersedianya informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian;  

2) Lokasi yang terjangkau dan strategis untuk dijadikan objek penelitian.  

3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ialah 

memaparkan situasi dan peristiwa (Jalaludin Rakhmat, 2012:24). Metode 

ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang kondisi objektif dan 

mempermudah dalam mengumpulkan data, atau informasi yang akan 

disusun, dijelaskan dan di analisis mengenai Kriteria Mubaligh pada 

Program Cahaya Qolbu. 

4. Sumber data  

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu : 

a. Data primer, yaitu data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2012:137) jadi data primernya langsung 

kepada pimpinan produksi Cahaya Qolbu untuk mendapatkan 

informasi seputar kriteria mubaligh pada Program Cahaya Qolbu TVRI 

Bandung. 



 

 

 

 

b. Data skunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

(Sugiyono, 2012:137) akan hal itu data skundernya didapati  dari pihak 

yang mengetahui tentang kriteria mubaligh pada program Cahaya 

Qolbu TVRI Bandung. 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan: 

a) Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono,2012:145) 

Oleh karena itu peneliti melakukan pengamatan langsung dilokasi 

penelitian khususnya objek yang diteliti. Observasi juga berguna untuk 

melakukan pengumpulan data, guna untuk menjelaskan, memberikan 

dan merinci gejala yang terjadi. Dengan alasan untuk mengetahui 

program acara Cahaya Qolbu di TVRI Bandung. 

b) Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui 

percakapan dengan maksud untuk memperoleh informasi tertentu (Lexy 

J. Moleong, 2004:135). Peneliti malakukan tanya jawab melalui 

wawancara langsung dengan subjeknya yaitu kepada pimpinan produksi 

program Cahaya Qolbu. Wawancara ini sebagai bahan penelitian 



 

 

 

 

bertujuan untuk mengumpulkan data tentang segala sesuatu yang 

berkenaan dengan kriteria mubaligh pada program Cahaya Qolbu. 

c) Studi pustaka 

Teknik penelitian ini untuk mendapatkan teori yang menunjang 

dalam penelitian 

6. Analisa data 

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

melalui data-data yang talah dikumpulkan, mengorganisasikan data, 

memilah milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya 

mencari dan menentukan, serta menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 

(Lexy J. Moleong, 2007, hlm. 248). 

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan penafsiran dengan 

menggunakan kerangka logika. Hal ini memudahkan peneliti dalam 

mengambil kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan analisa seluruh datanya 

sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan dan menginventarisir seluruh data yang didapat yang 

berhubungan dengan penelitian yang ditulis.  

b. Mereduksi data yang didapat untuk memilih data yang berhubungan 

dengan permasalahan dan data yang tidak berhubungan dengan 

permasalahan. 

c. Mengklarifikasi data yang diperoleh. 

d. Dan terakhir mengambil kesimpulan dari hasil penelitian untuk 

selanjutnya disusun dan ditulis daltam laporan penelitian. 



 

 

 

 

 


