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BAB IV 

PERAN JURNALIS MUSLIM DALAM PENGEMBANGAN 

PESAN DAKWAH DI SURAT KABAR HARIAN LAMPUNG 

POST 

 

A.  Peran Jurnalis Muslim 

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dilihat jelas bahwa 

jurnalis muslim harus memiliki peran khusus dalam misi nya sebagai juru dakwah 

di media massa, hal tersebut adalah hal mendasar yang perlu diketahui oleh 

jurnalis muslim, sehingga pada perjalanannya sebagai seorang jurnalis muslim 

tidak melenceng dari visi dan misi jurnalis muslim. 

Dunia dakwah mengalami tantangan yang semakin berat terutama sejak 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin kompleksnya 

masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh manusia. Di sisi lain, perkembangan 

media komunikasi yang semakin modern tampaknya akan sangat membantu 

aktivitas dakwah Islam.  

Peluang dakwah Islam akan semakin terbuka lebar ketika para da’i mampu 

memanfaatkan media massa dengan meminimalisir dampak negatif dan 

memaksimalkan dampak positif dari media yang ada. 
1
 

Eksistensi jurnalis dalam konteks pemberi informasi kepada masyarakat 

melalui media yang digelutinya sangat urgen dalam ikut membangun opini publik 

(public opinion) termasuk umat Islam. 
2
 

                                                 
1
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Dalam bahasa dakwah maka wartawan dapat disepadankan dengan da’i 

(mubalig), dengan alasan bahwa da’i bertugas memberikan informasi kebenaran 

dalam masalah keislaman dalam arti seluas-luasnya dan dalam bingkai amar 

ma’ruf nahi munkar, sementara wartawan bertugas memberikan informasi yang 

positif terkait dengan berbagai masalah baik politik, sosial, budaya, ekonomi dan 

lain sebagainya. Dewasa ini, ketika masyarakat semakin pandai dengan adanya 

perkembangan teknologi dan komunikasi, seharusnya para da’i (juru dakwah) 

lebih pandai dalam memanfaatkan media yang ada. Media massa baik cetak 

maupun elektronik menjadi sarana yang dinilai efektif dalam penyampaian pesan 

dakwah. 

 

B. Kontruksi Media Massa dalam Pengembangan Pesan Dakwah 

 Keberadaan media massa sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat, media massa mampu membentuk opini bahkan mengubah perilaku 

masyarakat. Seiring dengan itu, kehadiran media membawa nilai positif juga 

negatif. Sementara itu, aktivitas diarahkan membentuk perilaku yang baik bagi 

masyarakat sehingga media diharapkan juga dapat memberi kontribusi melalui 

pemberitaan dalam pengembangan dakwah dalam masyarakat.
3
 

 Perkembangan perilaku sosial masyarakat di era informasi dominan 

dipengaruhi dari konstruksi media. Media mengenal agenda setting atau framing 

untuk mengkonstruksi suatu peristiwa yang memiliki dampak luas bagi 

masyarakat. Hal ini seiring dengan transformasi informasi media yang 

                                                 
3
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menemukan momentumnya sejak memasuki era reformasi yang lebih terbuka 

menuju kebebasan berekspresi sebagai pijakan terbentuknya tatanan kehidupan 

masyarakat. 

 Sementara dampak dari transformasi informasi ke arah lebih terbuka itu 

menimbulkan perubahan drastis terhadap perilaku masyarakat. Perubahan 

mencolok lebih tampak dari aspek perilaku keagamaan di samping aspek lainnya. 

Perubahan perilaku keagamaan akibat dari transformasi informasi media, 

terindikasi dari moralitas masyarakat yang terkadang mengabaikan nilai-nilai 

agama, maka kehadiran media mesti direspon sehingga memberi dampak positif 

terhadap perilaku keagamaan masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai yang 

selama ini dianut masyarakat.  

 Media hadir membawa dampak negatif terhadap perilaku keagamaan, jika 

dilihat dari sikap masyarakat yang mengakses informasi tidak selektif, khususnya 

bagi kalangan anak-anak dan remaja. Namun di sisi lain, media justru dipercaya 

memberi kontribusi positif terhadap perilaku masyarakat, termasuk bidang 

keagamaan. Hal ini tampak dari beragamnya acara keagamaan yang disajikan di 

media, baik cetak maupun elektronik yang menyajikan informasi di daerah 

maupun isu nasional.
4
  

 Kegiatan dakwah kian semarak ditandai tingginya respon sejumlah media. 

Dalam perkembanganya, media mampu melakukan konstruksi sosial dalam 

membentuk opini publik terhadap realitas di tengah-tengah masyarakat. Dengan 

demikian, mengukur positif dan negatifnya media terhadap perilaku masyarakat 

                                                 
4
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perlu kajian akademik sehingga memiliki kualifikasi keilmiahan. Tentu baik dan 

buruk dampak media sangat tergantung dari perspektif yang digunakan. Untuk itu, 

tulisan ini lebih difokuskan pada aspek keagamaan, kaitannya dengan perubahan 

perilaku akibat informasi media.
5
 

 Terjadinya dekadensi moral atau demoralisasi yang dianggap sebagai 

akibat negatif media menunjukkan masyarakat tidak selektif dalam menyimak 

sajian informasi media yang cukup beragam. Karakteristik masyarakat yang 

memiliki rasa ingin tahu dan keinginan mencoba segala sesuatu yang dilihatnya 

menjadi faktor determinan yang menjadikan acara televisi atau media cetak 

membawa dampak negatif. Sementara media justru efektif dijadikan sebagai 

media dakwah untuk menyebarkan informasi-informasi keagamaan sehingga 

pesan-pesan dakwahnya dapat dicerna dan diamalkan masyarakat.
6
 

 Persoalan yang muncul kemudian adalah pada posisi media sebagai media 

dakwah atau justru kehadiran media menjadi tantangan dakwah. 

 Kegiatan dakwah diorientasikan untuk transformasi personal dan kolektif 

umat ke arah yang lebih baik serta meminimalisir kemunkaran. Idealitas dakwah 

tersebut berhadapan dengan realitas kehidupan masyarakat yang lebih mengarah 

pada aspek pragmatisme di tengah menjamurnya budaya pop dan cenderung 

mengabaikan agama. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi media pada sisi 

negatifnya mampu mempengaruhi hingga merubah pola pikir hingga perilaku 

masyarakat yang paradoks dengan nilai-nilai budaya dan agama. 

                                                 
5
 Ibid. Hal: 28 

6
 Ibid. Hal: 43 
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Aktivitas dakwah menjadi keniscayaan dengan melakukan inovasi-inovasi 

dalam menjaga eksistensi agama secara berkesinambungan. Dalam hal ini, Islam 

sebagai agama dakwah (missionary religion) menjadikan kegiatan tersebut 

sebagai perekat terpeliharanya nilai-nilainya Islam. Proses transmisi pesan-pesan 

dakwah dari seorang dai kehadapan khalayak mad’u yang menjadi sasaran 

dakwah, tentunya dalam bingkai amar ma’ruf nahi mungkar (menyeru pada 

kebaikan dan mencegah kemunkaran). 

 Dalam konteks inilah, fenomena tersebut sejatinya dikritisi dalam 

perspektif jurnalisme dakwah. Upaya memproduksi karya-karya jurnalistik yang 

memuat pesan-pesan dakwah. Hal ini diselaraskan dengan tujuan mulia kegiatan 

dakwah adalah membimbing seseorang ke arah transformasi personal melalui 

perbaikan perilaku yang dibangun dari pemahaman keagamaan secara tepat. 

Transformasi personal meniscayakan pribadi yang paripurna dengan predikat 

beriman dan beramal saleh. Kadar keilmuan seseorang diperoleh dari seorang 

guru, termasuk di dalamnya mendengar ceramah berisi ilmu agama dari seorang 

dai. 

 Dinamika perkembangan dakwah kontemporer diperhadapkan pada 

kompleksitas persoalan umat. Karenanya, para dai harus berkiprah secara 

profesional, guna memberi pencerahan agama bagi umat dalam menemukan atau 

mengurai persoalan-persoalan kehidupan agar tetap konsisten, menjalankan nilai-

nilai agama yang diyakininya. Karenanya, Islam sebagai agama dakwah 

meniscayakan disebarluaskan kepada masyarakat.  

 Kegiatan dakwah diyakini membawa pengaruh terhadap kemajuan Islam. 
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Sebaliknya, aktivitas dakwah yang lemah akan berdampak pada kemunduran 

Islam. Dakwah adalah jalan paling utama dan merupakan aktivitas yang dilakukan 

dengan iltizam di jalan dakwah merupakan hal yang sangat menentukan nasib 

setiap muslim untuk memiliki keyakinan yang mantap terhadap keselamatan arah 

perjalanan dakwah itu sendiri.  

 Berdakwah melalui media hiburan ini adalah merupakan tugas yang mulia 

dengan harapan mereka para pelaku media hiburan dapat memperjuangkan 

kebenaran dengan menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar dalam skala lebih 

luas melalui media tanpa membiaskan makna dakwah tersebut. Berbagai 

persoalan yang mengiringi pola dan intensitas perilaku keagamaan masyarakat 

tidak terlepas dari besarnya pengaruh media massa.  

 Hal ini menarik dicermati dalam paradigma akademik. Justru aspek yang 

cukup menarik namun belum mendapat perhatian akademik yang baik, adalah 

pada dimensi media. Hal ini dianggap urgen untuk mengukur konstruksi sosial 

media massa dalam proses pengembangan dakwah. 

Kegiatan dakwah menjadi semarak dengan merambah dunia media massa 

yang terintegrasi. Dalam perkembanganya, media mampu melakukan rekonstruksi 

sosial dalam membentuk opini publik terhadap realitas di tengah-tengah 

masyarakat. Sementara dakwah senantiasa bersentuhan dengan realitas dalam 

masyarakat tertentu. Secara historis, interaksi Islam dengan realitas sosio-kultural 

terdapat dua kemungkinan. 

Pertama, dakwah Islam mampu memberikan pengaruh terhadap lingkungan 

sehingga terbentuknya realitas sosial yang baru.  
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Kedua, dakwah Islam terpengaruh oleh perubahan masyarakat dalam arti 

eksistensi corak dan arahnya. Ini berarti bahwa aktualitas dakwah ditentukan oleh 

sistem sosio-kultural.  

Jika kemungkinan kedua ini yang terjadi maka dakwah akan bersifat statis 

atau terdapat dinamika dengan kadar hampir tidak berarti bagi perubahan sosio-

kultural. 

Dalam aplikasi penyampaian dakwah, seorang dai sebagai subjek dakwah 

memerlukan seperangkat pengetahuan dan kecakapan dalam hal metode. Dengan 

mengetahui metode maka dai mampu memahami dan menyampaikan materi 

kepada objek dakwah yang sedang dihadapinya dengan harapan bahwa mampu  

diterima dan dipahami pula oleh mad’u. 

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk 

menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu pesan 

dakwah, metode sangat penting peranannya, karena suatu pesan walaupun baik,  

tetapi disampaikan melalui metode yang tidak tepat maka pesan bisa saja ditolak 

oleh si penerima pesan 

Kegiatan dakwah kontemporer mengharuskan pendekatan komunikasi, 

khususnya melalui media. Dalam mengurai relasi bahkan integrasi dakwah dan 

komunikasi melalui media, memberi kesadaran untuk melakukan transformasi 

gerakan dakwah melingkupi pengajian di masjid-masjid atau majelis ta’lim ibu-

ibu melalui arisan bulanan. Selain itu aktivitas dakwah melalui media, sebab 

gerakan yang paradoks dengan dakwah kini berkembang pesat, Untuk itu, 

kontekstualisasi dakwah kontemporer menjadi suatu keharusan. Hal ini sekaligus 



50 

 

menjawab berbagai pertanyaan di atas. Artinya, dakwah tidak tepat lagi dipahami 

sebatas pengajian, ceramah di tempat-tempat tertentu, melainkan harus merambah 

pada dunia maya, internet dan alat teknologi lainnya. Selain itu, berdakwah 

melalui jalur dakwah juga menjadi kebutuhan, justru saatnya diintensifkan. Betapa 

tidak, selama ini para elit banyak melakukan penyimpangan moral, maka saatnya 

figur-figur yang bermoral dengan komitmen keagamaan yang kuat untuk masuk 

dalam kancah dakwah praktis. 

Dalam konteks ini, dakwah dipahami secara lebih luas, yakni suatu proses 

internalisasi nilai-nilai Islam dalam kancah kehidupan, sehingga nilai-nilai 

tersebut dapat mewarnai perilaku masyarakat dalam tatanan kehidupan yang 

Islami. Dakwah adalah upaya menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam, secara 

sederhana dan universal dakwah adalah menyerukan kebaikan dan mencegah 

kemungkaran. Nilai dakwah ini merupakan strategi untuk mengkomunikasikan 

ajaran-ajaran suci agama yang dapat diaktualisasikan dalam berbagai formulasi 

tergantung kondisinya, termasuk melakukan formalisasi dakwah melalui partai 

dakwah. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini dapat mempengaruhi 

aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para pelaku dakwah. Oleh karena itu, 

dakwah masa kini sudah seharusnya dikemas dalam berbagai metode yang efektif 

sesuai dengan kondisi objeknya. 

Dakwah bil-lisan yang selama ini digunakan oleh para pelaku dakwah, 

dianggap tidak memadai lagi. Oleh karena itu dakwah seharusnya menggunakan 

metode-metode komunikasi sebagaimana halnya penyampaian informasi secara 



51 

 

umum, dengan menggunakan media komunikasi yang komunikatif. Surat kabar 

dan televisi adalah salah media massa yang banyak mendapat perhatian seluruh 

lapisan masyarakat. Namun media tersebut belum banyak dimanfaatkan oleh para 

pelaku dakwah masa kini.  

Media pers seperti surat kabar, majalah tidak hanya sarat dengan 

informasi-informasi berwujud berita, tetapi juga diwarnai dengan bentuk-bentuk 

tulisan lainnya yang bersifat ganda, memberi infomasi sekaligus menghibur. 4 

Dengan demikian pers memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai pemberi 

informasi, pemberi hiburan, melakukan kontrol sosial dan mendidik masyarakat 

secara luas. Perlu pula diketahui bahwa fungsi menghibur bagi pers, bukan dalam 

arti menyajikan tulisan-tulisan atau informasi-informasi mengenai jenis-jenis 

hiburan yang dirsenangi oleh masyarakat. Akan tetapi menghibur dalam arti 

menarik pembaca dengan menyuguhkan hal-hal yang ringan diantara sekian 

banyak informasi yang berat dan serius. 

Dengan demikian tampak bahwa ada kesamaan antara fungsi dakwah dan 

fungsi pers. Dalam hal ini, persamaan antara dakwah dan publisistik yaitu sama-

sama menyampaikan isi pernyataan, sasarannya sama-sama yaitu manusia, sama-

sama bertujuan agar manusia lain jadi sependapat, selangkah dan serasi dengan 

orang yang menyampaikan isi pernyataan. 

Dengan demikian, kelihatan bahwa antara dakwah dan media massa 

mempunyai hubungan yang erat, terutama dakwah masa kini sebagai alat 

penyampaian dakwah kepada khalayak. Untuk melihat secara gamblang mengapa 

dakwah masa kini perlu melalui media massa, maka perlu dilihat beberapa unsur 
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dakwah. Menurut Buya Hamka seperti yang dikutip oleh H. M. Iskandar dalam 

buku Pemikiran Hamka tentang Dakwah, dikemukakan lima unsur dakwah yaitu 

subjek dakwah, materi dakwah, metode dakwah, media dan sarana dakwah dan 

objek dakwah. Unsur-unsur tersebut salah satu diantaranya adalah media dan 

sarana dakwah. 

Media dalam sebuah informasi adalah sangat penting, karena media 

merupakan saluran informasi yang merupakan faktor penentu berhasil tidaknya 

suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

Realitas menunjukkan bahwa dakwah billisan sekarang ini sudah dianggap 

tidak memadai lagi. Oleh karena itu, pelaku dakwah masa kini harus melihat 

kondisi objektif sasaran dakwah. Kehadiran pers dewasa ini dalam kaitannya 

dengan perubahan sosial, tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Selama ini tidak 

seorang pun yang menyangkal bahwa masjid merupakan pusat dakwah yang 

efektif.  

Akan tetapi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat dari 

tahun ke tahun, kini dakwah tidak cukup hanya dipusatkan di masjid saja tanpa 

mencoba mencari alternatif lain, mengembangkannya di luar masjid dengan 

mempergunakan media yang tersedia, seperti pers atau surat kabar. Pers dalam arti 

luas adalah menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media 

cetak, maupun dengan media elektronik. Di tengah-tengah perkembangan dan 

pembangunan sektor komunikasi yang menggembirakan sekarang ini, pikiran 

untuk mengembangkan dakwah dengan melihat pers tentu saja merupakan 

langkah yang tepat dan bijak. Sekarang sudah saatnya para pemikir, muballigh, 
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ulama dan pemuka Islam lainnya, memanfaatkan serta mempergunakan peluang 

maupun pengaruh yang dimiliki oleh pers tersebut guna meningkatkan dakwah. 

Harapan tersebut seirama dengan apa yang dinyatakan oleh Hasan Basri 

Tanjung bahwa beranjaknya kehidupan masyarakat pada tahap informasi telah 

mengajak kita untuk melangkah lebih jauh atau paling tidak sama dengan 

perubahan sosial yang ada.  

Untuk mengantisipasi hal tersebut kata beliau, dakwah billisan tidak memadai 

lagi, tetapi harus mendapat dukungan dengan suatu media yang refresentatif dan 

relevan dengan cakrawala pikiran manusia yang semakin maju. Dengan demikian 

pers dapat dipandang sebagai bagian dari strategi dakwah, sekaligus sebagai 

instrumen perubahan yang bersifat hikmah, yang menurut Harun Nasution 

memiliki dimensi intelektual, etikal, estetikal, dan prakmatikal. Suatu hal yang 

perlu disimak, sejalan dengan gerakan reformasi yang digulirkan, bahwa 

pengeluaran SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang dulu sarat dan 

berbelit-belit kini menjadi terbuka lebar. 

Dunia pers yang memiliki fungsi utama sebagai media informasi, media 

hiburan dan media kontrol sosial kini semakin semarak. Kehidupan masyarakat 

pun tidak bisa lagi dipisahkan dengan pers. Masyarakat kini, khususnya 

masyarakat yang melek secara informasi, sangat bergantung kepada pers. Kini 

masyarakat dapat leluasa membaca surat kabar apa saja dari surat kabar politik, 

dakwah, sampai surat kabar yang seluruh isi halamannya diisi dengan bentuk-

bentuk sensual lengkap dengan gambar-gambarnya yang serba terbuka dan 

menantang. Bahkan kini telah muncul pula surat kabar digital yang bisa diakses di 
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internet semacam detik.com atau astaga.com dan lain-lain. Namun demikian perlu 

pula diingat bahwa pada dasarnya, pers adalah pedang bermata dua, ia dapat 

menjadi alat dakwah yang sangat efektif, tetapi pada saat bersamaan ia juga dapat 

menjadi medium propaganda setan yang paling jitu. 

Oleh karena itu menulis pesan-pesan dakwah di koran perlu 

memperhatikan karakteristik media massa. Asep Saiful Muhtadi dalam bukunya 

Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktek mengemukakan karakteristik media 

massa sebagai berikut :  

pertama, komunikasi massa berlangsung satu arah.  

Kedua, komunikasinya bersifat melembaga.  

Ketiga, pesan-pesan yang disampaikan bersifat umum.  

Keempat, pesan-pesan yang disampaikan lewat media digunakan secara 

serempak.  

Kelima, komunikasinya bersifat heterogen. 

Oleh karena itu menulis pesan-pesan dakwah dalam sebuah koran maka 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tulisan bernuansa dakwah itu akan 

dikonsumsikan kepada media apa, apakah media pers khusus Islam atau pers 

umum. Menulis dakwah untuk media pers khusus Islam memiliki teknik dan cara 

yang sedikit berbeda dengan menulis di media pers umum. Media khusus media 

Islam pembacanya sudah jelas sedang media pers umum pembacanya heterogen 

berasal dari beragam latar belakang kepercayaan. 

Karena itu bahasa dakwah melalui jurnalistik harus memiliki sifat singkat, 

padat, sederhana, lancar, jelas, lugas dan menarik. Sedang bahasa agama adalah 



55 

 

bahasa yang mengedepankan kemurnian, kebenaran, kebersihan, jauh dari kata-

kata kotor, kasar, tidak simpatik dan menyingkirkan kata-kata yang bernada 

hasutan.  

Dakwah masa kini melalui media massa atau surat kabar adalah langkah 

yang tepat, karena dengan pers objek dakwah akan lebih cepat menerima 

informasi yang diperlukan. Namun pers atau surat kabar sekarang masih sangat 

terbatas dijadikan sebagai media komunikasi dakwah oleh pelaku dakwah. Cara 

berkomunikasi dalam bentuk dakwah melalui pers harus mengikuti teori-teori 

persuratkabaran tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran agama, agar pesan-pesan 

dakwah dapat diterima dengan baik oleh sasarannya. 

Media dakwah merupakan elemen yang ke empat dari unsur-unsur dakwah 

setelah pelaku dakwah (dai), mad'u, dan materi (maddah). Istilah media bila 

dilihat dari asal kata berasa dari kata medium yang berarti alat perantara, jadi yang 

dimaksud media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. 

C. Kontruksi Dakwah di Media Massa 

 Keberadaan media massa di tengah masyarakat sangat urgen bahkan 

mampu mempengaruhi pola pikir bahkan perilaku masyarakat. Ketika sebuah 

peristiwa dikonstruksi media menjadi tayangan bermuatan dakwah dan diakses 

publik yang meliputi umat Islam selaku mad’u, tentu konstruksi media atas teks 

atau tayangan dalam konstruk dakwah merupakan harapan bagi pengembangan 

dakwah melalui media massa yang diyaikini pengaruhnya signifikan. Pola ini juga 

digunakan Burhan Bungin dalam mengamati konstruksi sosial media terkait 
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dengan iklan televisi. Tayangan media yang bermuatan dakwah didekonstruksi 

oleh pemirsa selaku mad’u. Proses dekonstruksi terjadi melalui proses penafsiran 

kemudian menjadi realitas sosial baru dalam kesadaran umum melalui tahap 

eksternalisasi, subjektifikasi, dan internalisasi yang berlangsung dalam proses 

konstruksi sosial dakwah dalam media.
7
  

 Konstruksi media tidak terlepas dari realitas masyarakat sehingga proses 

konstruksinya berpijak pada peristiwa yang kemudian menjadi realitas yang 

direkayasa media sebagai sebuah pemberitaan menarik. Dalam kaitannya dengan 

dakwah, konstruksi sosial media dilihat sejauhmana media memuat tayangan atau 

pemberitaan keagamaan yang diakses publik sehingga implikasinya akan 

mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat secara umum dalam kehidupan 

sosial keagamaan.  

  

                                                 
7
 L. Rivers, William, et.all., Media Massa dan Masyarakat Modern, Jakarta: Logos, 1999. Hal: 
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