
 

 

ABSTRAK 

 

Vissiana Rizky Sutarmin. Respon Remaja Terhadap Pesan Dakwah Dalam Website 

www.undergroundtauhid.com (Studi Deskriprif Terhadap Komunitas Heaven Holic Bandung) 

 Ahmad Ghalwusy berpendapat bahwa dari segi media, metode dan pesan dakwah dapat 

didefinisikan sebagai penyampaian pesan Islam kepada manusia disetiap waktu dan tempat 

dengan metode- metode dan media- media yang sesuai dengan situasi dan kondisi para penerima 

pesan dakwah. Seiring perkembangan zaman, remaja dengan rasa ingin tahu yang tinggi, tidak 

dapat lepas dari internet. Tentu metode dan media dakwah pun harus berkembang sesuai dengan 

zaman penerima pesan. Kegiatan dakwah pun akhirnya tidak lagi sekedar penyampaian pesan 

dari mimbar ke mimbar melainkan merambah pula pada pemanfaatan media baru yakni internet. 

Disinilah tantangan yang harus dihadapi oleh da’i. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon remaja terhadap pesan dakwah dalam 

website www.undergroundtauhid.com serta menganalisis cara yang paling disenangi remaja 

dalam mencari informasi terkait Islam. Metode yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif, sampel yang diambil adalah keseluruhan dari jumlah populasi yakni 20 orang, 

pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan penyebaran angket, serta 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi. 

 Penelitian ini bertolak dari teori S-O-R bahwa proses perubahan perilaku hanya akan terjadi 

apabila stimulus yang diberikan pada organisme diterima. Kemudian organisme mengerti 

stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterima 

dalam artian terjadilah perubahan perilaku. 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perhatian remaja terhadap pesan 

dakwah website www.undergroundtauhid.com sangat tinggi. Remaja merasa pesan dakwah 

dalam website www.undergroundtauhid.com disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami 

sehingga mereka merasa pengetahuan ke-Islamannya bertambah. Remaja pun merasa 

terpengaruh untuk melaksanakan pesan dakwah tersebut dan pada tataran praktis, remaja 

menyatakan selalu mengamalkan pesan dakwah dalam website www.undergroundtauhid.com. Ini 

berarti pesan dakwah dalam website www.undergroundtauhid.com dapat diterima dengan baik 

oleh remaja. 

 Selain itu, untuk memenuhi rasa ingin tahu tentang dunia Islam, remaja lebih memilih 

berdiskusi dengan teman. Namun remaja tetap mengakses internet sebagai tambahan informasi. 

Menurut remaja dakwah melalui internet penting untuk dilakukan. Adapun dalam website 

www.undergroundtauhid.com konten yang paling disenangi remaja adalah perang pemikiran. 

 


