
 

 

ABSTRAK 

 

Nasa Miftahul Karim. Penyajian Pesan-Pesan Dakwah Rubrik Bedah Masalah 
Majalah Percikan Iman Edisi Januari s.d Mei 2012 

 
Ledakan-ledakan informasi dan kemajuan teknologi dalam berbagai 

bidang tidak boleh kita biarkan lewat begitu saja. Kita harus berusaha mencegah 

dan mengantisipasi dengan memperkuat benteng pertahanan akidah yang 

didukung ilmu dan teknologi. Kemajuan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini 

dipandang sebagai hal yang membawa kerugian semata, tetapi justru kita harus 

bisa ikut memanfaatkan sarana yang ada untuk menyebarkan dakwah Islam. Pada 

zaman sekarang ini banyak media yang bisa kita manfaatkan baik media cetak 

maupun media elektronik. Dan media-media ini bisa kita jadikan sebagai media 

yang dapat merefleksikan nilai-nilai keislaman kepada umat islam sebagai sasaran 

media. 

Peradaban dunia telah menempatkan informasi komunikasi dan muatan-

muatannya dengan teknologi media massa sebagai dua kekuasaan yang menguasai 

dan mengendalikan peradaban dunia. Dengan demikian berdakwah melalui media 

massa sudah menjadi keharusan guna mentransformasikan ajaran Islam untuk 

mengimbangi informasi dari media umum. Bertolak dari pemikiran tersebut, 

penelitian ini diarahkan untuk memahami isi pesan dakwah, sistematika penulisan 

pesan dan kategorisasi pesan dalam rubrik Bedah Masalah Majalah Percikan Iman 

yang berjumlah 25 masalah dari 5 edisi. Batasannya yaitu edisi Januari s.d Mei 

2012. 

Teori yang digunakan untuk menganalisis rubrik “Bedah Masalah” ini 

adalah teori Lasswell (5W+1H) yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 

yang menimbulkan efek tertentu. (Mulyana, 2007:148) 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi 

(content analysis). Yaitu metode penelitian dengan maksud untuk memperoleh 

keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang (tulisan). 

Dalam operasionalisasinya meliputi proses mendeskripsikan, 

mensistematisasikan, mengkategorisasikan dan mengemukakan kecenderungan 

yang dominan dari ketiga hal tersebut. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembahasan permasalahan dalam 

rubrik Bedah Masalah Majalah Percikan Iman ini baik karena selalu mengangkat 

persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, mulai permasalahan yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dilihat dari aspek sistematika 

penulisannya meliputi: pengantar, pernyataan, argumen, dan kesimpulan. Dari 

aspek kategorisasi substansi meliputi: pesan akidah, syariah, akhlak, sedangkan 

dari kategorisasi bentuk meliputi: informatif, persuasif, dan instruktif. 


