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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS MEDIA INTERNET SEBAGAI SUMBER INFORMASI 

DALAM MENCARI MATERI DAKWAH DIKALANGAN DA’I 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  

RADEN INTAN LAMPUNG 

 

Oleh: 

ASHA WAHYUNISA 

 

 Saat ini internet menjadi sumber informasi yang paling banyak digunakan 

orang untuk mencari informasi yang dibutuhkan tak terkecuali seorang da’i. 

penggunaan internet untuk memenuhi kebutuhan sebagai sumber informasi dalam 

mencari materi dakwah dikarenakan mudah, cepat, dan murah,  melalui internet 

da’i dapat mengakses berbagai informasi mengenai materi dakwah yang 

dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan mad’u, internet menjadi pilihan alternativ 

pencari informasi bagi da’i selain al-qur’an, hadits dan fatwa-fatwa ulama. 

Internet mempunyai banyak kelebihan yang tidak dimiliki sumber informasi yang 

bersifat konvensional, informasi yang dapat diakses dari berbagai tempat tanpa 

dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu merupakan salah satu kelebihan yang 

dimiliki oleh internet. Sehingga memungkinkan da’i untuk mendapatkan 

informasi materi dakwah melalui situs-situs yang ada di internet. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (file research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya, menurut sifatnya 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

menjelaskan, menggambarkan variable-variabel masa lalu dan  masa sekarang 

(sedang terjadi). atau deskriftif yang bersifat exploratif, yaitu bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dalam hal ini penulis bermaksud 

menerangkan atau menggambarkan kondisi obyektif tentang materi dakwah yang 

didapat dari media internet oleh da’i UIN Raden Intan Lampung. Terutama dalam 

hal efektivitas media internet sebagai salah satu sumber dalam mencari materi 

dakwah. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah da’i UIN Raden Intan Lampung yang 

berjumlah 21 dan yang dijadikan sampel 6 da’i yang terdiri dari 5 da’i dan 1 

da’iyah UIN Raden Intan Lampung. 

 Sampel ini diambil secara purposive sampling, yaitu memilih sekelompok 

orang yang berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Sedangkan metode yang 

digunakan digunakan dalam pencarian data adalah metode interview sebagai 

metode utama pelengkapnya adalah metode observasi dan dokumentasi. Dan 

analisa data menggunakan analisa kualitatif. 
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 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media internet 

sebagai sumber informasi dalam mencari materi dakwah cukup efektif,  cukup 

Efektif maksudnya adalah dalam penggunaan media internet sebagai salah satu 

sumber informasi dalam mencari materi dakwah bukanlah mengambil atau 

mengutip seluruhnya dari internet akan tetapi internet dijadikan sebagai bahan 

tambahan atau penunjang dari materi yang telah didapat dari al-quran dan hadits. 

Penunjang dalam artian da’i dapat mengambil inovasi-inovasi baru sesuai dengan 

kebutuhan mad’u, selain itu juga untuk mengikuti perkebangan zaman. 







MOTTO 

 

           

Artinya : siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada 

Allah, mengerjakan amal yang sholeh, dan berkata:” sesungguhnya aku termasuk 

orang-orang yang menyerah diri?” (Qs: Fussilat[41]: 33) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami 

kalimat judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari judul 

“EFEKTIVITAS MEDIA INTERNET SEBAGAI SUMBER INFORMASI DALAM 

MENCARI MATERI DAKWAH DIKALANGAN DA‟I UIN RADEN INTAN 

LAMPUNG” 

  Efektivitas menurut istilah manajemen adalah tercapainya tujuan yang 

direncanakan dengan mendayagunakan  kemampuan manajerial organisasi
1
. 

Efektivitas dalam istilah komunikasi adalah tercapainya tujuan komunikasi yakni 

terjadinya perubahan sikap (attitude change) perubahan pendapat (opinion change) 

perubahan prilaku (behavior change) dan perubahan sosial (sosial change).
2
 

Efektivitas disini lebih mengarah pada hasil sebuah kegiatan yakni tercapainya 

tujuan. 

  Media berasal dari bahasa latin Medius yang secara harfiyah berarti “tengah”, 

perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar 

                                                           
      

1
Supardi dan Syaiful Anwar, Dasar-Dasar Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 

h.7 

      
2
Onong Uchjana Effendi, Teori Dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 

h.84 
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pesan dari pengirim kepada penerima pesan
3
. Dalam istilah komunikasi media adalah 

alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator 

kepada khalayak
4
. 

  Internet berasal dari kata interconnected networking. Networking dalam 

bahasa Indonesia bermakna jaringan, sementara interconnected berarti saling 

berkaitan sehingga internet berarti jaringan komputer yang saling berkaitan.
5
 Internet 

juga dikenal dengan „NET‟ saja yang merupakan jari ngan terbesar didunia, dengan 

internet kita bisa berhubungan antar jaringan komputer.
6
 

  Yang dimaksud media internet disini adalah perantara atau alat berupa 

internet yang dapat digunakan untuk mengunjugi situs-situs yang berisi materi-materi 

dakwah. 

    Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah 

dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah diolah 

menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima, maksutnya yaitu dapat memberikan 

pengetahuan atau keterangan.
7
 

                                                           
      

3
Azhar Asyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.3 

      
4
Hafied Cangara,  Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2012),  h.137 

      
5
Ali Akbar, Cepat Dan Mudah Membuat Situs Internet, (Semarang: Neomedia Press, 2006), h.2 

      
6
Khoe Yao Tung, Dan Markus Isan Limas , Cara Menjadi Kaya Dan Pintar Melalui Internet 

(Jakarta: PT Dinastindo Adi Perkasa Internasional, 2001), H.14 

      
7
Pengertian Informasi (Online), Https:Www.Google.Co.Id/Search?&Aqs=Mobile-Lite, dikutip 

pada 29 Desember 2016 
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  Materi dakwah (maddah ad-Dakwah) adalah pesan-pesan dakwah Islam atau 

segala sesuatu yang harus disampaikan oleh da‟i kepada mad‟u, yaitu keseluruhan 

ajaran islam yang ada didalam al-Qur‟an  maupun sunnah Rosul-Nya. Pesan-pesan 

yang disampaikan kepada mad‟u adalah pesan-pesan yang berisi tentang ajaran 

Islam. Dalam istilah ilmu komunikasi materi dakwah atau maddah ad-Dakwah 

disebut dengan istilah massage atau pesan
8
. 

  Da‟i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun 

perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat 

organisasi/lembaga
9
.  Da‟i dikategorikan sebagai komunikator yang bertugas 

menyebarkan dan menyampaikan informasi-informasi dari sumber melalui saluran 

yang sesuai pada komunikan untuk menjadi komunikator yang baik dituntut adanya 

kredibilitas yang tinggi yaitu suatu tingkat kepercayaan yang tinggi padanya dari 

komunikannya 
10

.  Da‟i yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen maupun 

pegawai yang ada di UIN Raden Intan Lampung yang sudah dikenal masyarakat 

dalam menyampaikan pesan dakwahnya (menjadi mubaligh).  

 Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka yang dimaksud judul ini 

adalah suatu penelitian yang membahas tentang efektivitas media internet sebagai 

sumber informasi dalam mencari materi dakwah atau bahan-bahan untuk ceramah 

                                                           
      

8
M.Munir, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),  h.24 

      
9
ibid.h.21 

      
10

 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: CV Gaya Media Pratama, 1997),  h.9 
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dan sebagai sumber informasi materi dakwah di kalangan da‟i UIN Raden Intan 

Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Internet menyediakan berbagai informasi yang bisa dimanfaatkan untuk 

kepentingan banyak hal, termasuk untuk kepentingan dakwah Islam. Intentnet 

juga menyajikan informasi penting tentang dunia Islam dan dakwah Islam 

yang bermanfaat bagi para da‟i untuk dijadikan materi tambahan dalam 

menjalankan aktifitas dakwah di masyarakat yang terus maju dan 

berkembang seperti sekarang ini.   

2. Banyak sekali da‟i yang sudah menggunakan media internet sebagai salah 

satu sumber dalam mencari materi dakwah sedangkan tingkat keefektivitasan 

materi yang ada pada media internet itu sendiri belum diketahui oleh karena 

itu perlu dilakukan penelitian. 

3. Judul ini memiliki relevensi di jurusan penulis yaitu Komunikasi dan 

Penyiaran Islam (KPI) sehingga permasalahan yang dapat dianalisis secara 

ilmiah dengan pendekatan secara teoritis. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 Era globalisasi merupakan era yang berkembang pada saat ini dan 

pengaruhnya telah dirasakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan 
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masyarakat. Ini berarti suatu proses perubahan, yang ditandai semakin tingginya 

tingkat aktivitas antar Negara dan semakin dipercepat dengan adanya perkembangan 

teknologi informasi. 

 Salah satu perkembangan teknologi informasi yang dimaksud adalah internet. 

Hal ini dapat diketahui bahwa  internet merupakan salah satu sarana atau media 

untuk memperoleh informasi, dengan mudah dan cepat yang hasilnya banyak 

pengetahuan yang diperoleh, sehingga dapat dicapai sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Internet saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern. 

Dengan hadirnya internet yang merupakan perkembangan teknologi komunikasi 

dan informasi, maka semakin mudah mengakses berbagai informasi secara 

internasional
11

. Internet merupakan salah satu sumber belajar bagi semua, karena 

dengan menggunakan internet orang dapat mengakses informasi-informasi secara 

cepat dan mudah. Bahkan berbagai sumber informasi dari berbagai media dapat 

dimodifikasi melalui internet
12

.  

 Abad teknologi saat ini umat islam hendaklah melakukan langkah-langkah 

strategis dengan meningkatkan pembinaan sumber daya manusia guna mewujudkan 

kualitas iman dan takwa serta tidak ketinggalan dibidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagaimana keterangan firman allah dalam surat Al-A‟raaf:52 

                                                           
11

 Ali Akbar, Op.Cit, h.5 
12

 Ibid. 
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Artinya : Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab (al-quran) 

kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan 

kami menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang ya beriman(Qs.Al-

A’Raaf[7]:52). 

 

 Maksud dari ayat di atas adalah Allah telah menurunkan sebuah kitab yang 

berisikan ilmu pengetahuan kepada kita semua, sebagai petunjuk dan rahmat bagi 

orang-orang yang beriman dan untuk kepentingan di dunia. Begitu juga dalam 

penggunaan media internet sebagai salah satu sumber informasi dalam mencari 

materi dakwah dikalangan da‟i UIN Raden Intan Lampung.  

 Seiring perkembangan IPTEK, dengan adanya Media Massa berupa Internet 

membuat ruang akses bagi seorang da‟i yang  lebih luas dalam mendapatkan 

informasi di dunia maya, karena media internet menyediakan berbagai berita dan 

informasi, yang mana media Internet memudahkan penggunanya untuk mencari ilmu 

pengetahuan  yang dapat membuat da‟i  lebih tertarik menggunakan media internet 

dari pada buku. 

Seperti yang dikatakan salah seorang da‟i UIN Raden Intan Lampung yang 

terjun langsung sebagai pelaku da‟i  Abdul Syukur, beliau mengatakan bahwa: 

“Media internet adalah salah satu media yang mudah digunakan untuk 

mencari materi awal dalam berdakwah. Mencari materi dakwah dimedia 

internet juga digunakan apabila sewaktu-waktu mendapat tugas mendadak 

untuk beceramah dan tema yang diminta tidak terlalu dikuasai oleh beliau. 

Selain dalam mencari materi dakwah beliau juga menggunakan media 
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internet sebagai media berdakwah dan untuk melihat perkembangan dunia 

dakwah, Namun beliau juga mengatakan bahwasanya sebagai seorang da‟i 

harus lebih teliti dalam memilih artikel yang memuat tentang materi 

dakwah”
13

. 

Merujuk pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam 

skripsi dengan mengangkat sebuah judul :  

“Efektifitas Media Internet Sebagai Sumber Informasi Dalam Mencari Materi 

Dakwah Dikalangan Da‟i UIN Raden Intan Lampung” 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana digambarkan di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana efektivitas media internet sebagai sumber Informasi Dalam 

Mencari Materi Dakwah Dikalangan Da‟i UIN Raden Intan Lampung ? 

2. Bagaimana kendala da‟i dalam menggunakan Internet Sebagai Sumber 

Informasi Dalam Mencari Materi Dakwah Dikalangan Da‟i UIN  Raden Intan 

Lampung?  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

                                                           
13

 Abdul Syukur, Da‟I UIN Raden Intan Lampung, Wawancara, Tanggal 1Mei 2014 
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a.  untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Media Internet Sebagai Sumber 

Informasi Dalam Mencari Materi Dakwah Dikalangan Da‟i UIN Raden 

Intan Lampung.  

b. Untuk mengetahui kendala da‟i dalam menggunakan Internet Sebagai 

Sumber Informasi Dalam Mencari Materi Dakwah Dikalangan Da‟i UIN 

Raden Intan Lampung. 

2. Adapun manfaat skripsi ini adalah: 

a. Diharapkan dapat memberi sumbangsih teoritis pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang sumber informasi dalam mencari materi dakwah. 

b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah 

satu syarat guna memperoleh gelar Sarjanah Komunikasi Islam Pada 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. 

F. Tinjauan  Pustaka 

 Sebelum mengadakan penelitian ini terlebih dulu dilakukan tinjauan pustaka 

untuk mengetahui apakan penelitian dibidang yang sama sudah dilakukan penelitian 

atau belum sekaligus untuk menghindari penjiplakan dalam penelitian ini. 

 Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka,penulis menemukan dua skripsi 

dengan judul : 

1. Efektivitas Media Internet Sebagai Referensi Materi Dakwah Dikalangan 

Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung. 

Yang diteliti oleh Tahrir Afandi (0941010026) Mahasiswa Fakultas Dakwah 
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Dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung 2009. Penemuan pada 

skripsi ini adalah bahwa media internet sebagai salah satu sumber referensi 

materi dakwah dikalangan dosen jurusan komunikasi penyiar Islam Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi merupakan salah satu referensi materi dakwah 

yang sangat efektif karena media internet juga digunakan sebagai salah satu 

strategi untuk menunjang kebutuhan seorang dosen dalam memperkaya 

materi-materi.
14

  

2. Proses Dakwah Melalui Internet Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai 

Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Profinsi Lampung (Study Materi Dakwah) 

yang diteliti oleh Eva Aniati (0514010008) Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi Tahun 2005 skripsi ini menunjukkan bahwa kantor DPW 

PKS Propinsi Lampung menyatakan bahwa PKS adalah sebagai lembaga 

politik sekaligus partai dakwah yang berusaha untuk selalu konsisten untuk 

menjalankan usaha-usaha dakwah dalam rangka menanamkan nilai-nilai 

ajaran Islam baik yang dilakukan secara internal maupun exsternal partai. 

Proses dakwah melalui internet pada DPW PKS Propinsi lampung dapat 

dilaksanakan dengan dengan cara mempublikasikan tulisan-tulisan dalam 

bentuk tausiyah maupun artikel-artikel islami yang serta seruan-seruan moral 

                                                           
14

 Tahrir Afandi,” Efektivitas Media Internet Sebagai Sumber Referensi dalam Mencari Materi 

Dakwah Dikalangan Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan 

Lampung”.(Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan, Lampung,2010), h.7 
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yang mengandung muatan dakwah. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ada 

di internet baik itu dengan menggunakan website, e-mail, maupun blog.
15

 

 Dari beberapa penemuan penulis menyimpulkan bahwa belum ada yang 

meneliti judul skripsi yang akan diteliti penulis yaitu tentang “Efektivitas Media 

Internet Sebagai Sumber Informasi Dalam Mencari Materi Dakwah Dikalangan Da‟i 

UIN Raden Intan Lampung” dalam penelitian tersebut  memiliki objek utama yaitu 

da‟i UIN Raden Intan Lampung, tujuan penelitian ini adalah bagaimana efektivitas 

mendia internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi dakwah dikalangan 

dai UIN Raden Intan Lampung, dengan berfokus pada seberapa sering atau 

banyaknya menggunakan media internet sebagai sumber informasi untuk mencari 

materi dakwah. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian  

  Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

menjelaskan, menggambarkan variabel-variabel masa lalu dan  masa sekarang 

(sedang terjadi). Atau deskriptif yang bersifat exploratif, yaitu bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau status fenomena
16

 . 

 Dalam hal ini penulis bermaksud menerangkan atau menggambarkan kondisi 

obyektif tentang materi dakwah yang didapat dari media internet oleh da‟i UIN 

                                                           
15

 Eva Aniati,” Proses Dakwah Melalui Internet Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan 

Sejahtera (DPW PKS) Profinsi Lampung”. (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Raden Intan Lampung,2005), H.65 
16

Suharsini Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 

h.245 
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Raden Intan Lampung. Terutama dalam hal efektivitas media internet sebagai salah 

satu sumber dalam mencari materi dakwah. 

2. Populasi dan sampel 

a. Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, populasi disebut 

juga universal, tidak lain dari daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel.
17

   

Populasi dalam hal ini adalah keseluruhan jumlah da‟i UIN Raden Intan 

Lampung. Pertimbangan masalah penelitian ini adalah media internet yang dapat 

dijadikan salah satu sumber informasi oleh da‟i UIN Raden Intan Lampung 

untuk memperkaya materi dakwah yang akan disampaikan kepada mad‟u. 

penelitian ini mengambil kajian khusus da‟i yang ada di UIN Raden Intan 

Lampung yang berjumlah 21 da‟i. Tetapi tidak semua da‟i dalam populasi ini 

dijadikan objek penelitian, penulis hanya mengambil beberapa orang saja untuk 

dijadikan sebagai sampel. 

b. Sampel 

 Sampel menurut suharsini arikunto adalah sebagian atau wakil dari populasi 

yang akan diteliti. 
18

 untuk menentukan populasi menjadi sampel menggunakan 

teknik non random sampling yang menurut sutrisno hadi yaitu “ tidak semua 

                                                           
17

 Wardi Bactiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah,( Jakarta: Wacana Ilmu,1999).h.46 
18

 Op.Cit, h.104 
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individu dalam populasi diberi peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota 

sampling.
19

 

Untuk lebih jelasnya teknik non random sampling ini penulis menggunakan 

jenis purposive sampling yaitu:‟ memilih sekelompok subyek yang didasari ciri-ciri 

atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-

ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya
20

. penulis tidak 

mengambil berdasarkan presentasi jumlah populasi. 

 Berdasarkan pendapat diatas, kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Da‟i UIN Raden Intan Lampung yang telah aktif selama kurun waktu 

minimal tiga tahun sampai dengan sekarang, batasan ini dimaksudkan 

untuk mempermudah pengambilan sampel khusus oleh penulis kepada 

mereka yang tercatat sebagai da‟i aktif UIN Raden Intan Lampung. 

2. Da‟i UIN Raden Intan Lampung yang memang dikenal masyarakat 

sebagai seorang da‟i. 

3. Da‟i  UIN Raden Intan Lampung yang aktif menggunakan internet. 

 Berdasarkan beberapa kriteria diatas, jumlah da‟i UIN Raden Intan Lampung 

yang sesuai untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 da‟i. 

 

 

                                                           
19

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983),  h.80 
20

 Ibid, h.128 



13 
 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode interview 

Metode interview adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang 

atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik, yang satu melihat muka yang 

lain dan mendengarkan dengan  telinganya masing-masing
21

. 

Metode interview sebagai metode utama yang dipakai penulis dengan 

alasan mencari data-data mengenai pendapat dan data-data yang lebih valid 

dengan bertanya langsung sehingga kemungkinan adanya manipulasi data bisa 

diperkecil. data yang akan diambil melalui metode interview ini adalah data 

yang berkenaan denagn da‟i yang menjadikan media internet sebagai sumber 

dalam mencari materi dakwah disaat mereka diminta untuk berdakwah dalam 

masyarakat. 

b. Metode observasi 

 Observasi adalah pengumpulan bahan keterangan mengenai 

keterangan yang hendak dipelajari dengan menggunakan cara pengamatan
22

. 

Imam suprayogo dan tabroni mengemukakan bahwa observasi dalam 

penelitian dapat dilakukan dengan cara : (1) tidak berperan sama sekali (2) 

berperan pasif (3) berperan aktif (4) berperan penuh dalam arti peneliti benar-

benar menjadi objek yang diamati
23

. 

                                                           
21

 Sutrisno Hadi, Loc.Cit 
22

 Suharsini Arikunto, Op.Cit, h.128 
23

 Imam Suprayoga Dan Tabroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Remaja Rosdakarya, 

Bandung,2001), h.167 
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 Dalam penelitian ini yang digunakan adalah observasi pasif, 

maksudnya peneliti berperan dalam kancah penelitian namun tidak 

sepenuhnya hanya sebatas pada kesempatan yang dimiliki peneliti untuk 

terlibat dalam kegiatan tersebut. Metode observasi ini sebagai metode 

tambahan yang digunakan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan 

penggunaan media internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi 

dakwah  di kalangan da‟i UIN Raden Intan Lampung. Kemudian objek yang 

penulis teliti adalah mereka da‟i UIN Raden Intan Lampung. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger,agenda dan sebagainya
24

. Metode ini metode pelengkap dalam 

rangka mendapat data-data yang dibutuhkan adapun data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah tentang keadaan pegawai atau dosen (monografi) 

UIN Raden Intan Lampung. 

d. Analisis data 

 Untuk memperoleh hasil yang benar dalam menganalisa data digunakan 

metode analisis kualitatif, hal ini mengingat data yang dihimpun bersifat kualitatif 

yaitu: “ digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan – pisahkan 

menurut kategori untuk diambil sebuah kesimpulan 
25

. Dalam menarik kesimpulan 

                                                           
24

 Suharsini arikunto,Op.cit, h.131 

        
25

 Ibid, h.132 
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akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif , berfikir induktif yaitu” 

berangkat dari kata-kata yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konrit kemudian dari 

fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi 

yang mempunyai sifat umum
26

. 

  

 

                                                           
        

26
 Sutrisno hadi,op.cit.h42 
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BAB II 

MEDIA INTERNET DAN SUMBER MATERI DAKWAH 

 

A. Media Internet.  

1. Pengertian media internet 

Media berasal dari bahasa latin Medius yang secara harfiyah berarti “tengah”, 

perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar 

pesan dari pengir im kepada penerima pesan
1
.Dalam istilah komunikasi media adalah 

alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator 

kepada khalayak
2
. Menurut Asnawir dan Basyiruddin dalam bukunya yang berjudul 

Media Pembelajaran, media adalah suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran dan kemauan audiens (siswa) sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada dirinya.  

Menurut Hamidjojo yang dimaksud media adalah semua bentuk perantara 

yang dipakai orang penyebar, sehingga gagasan itu sampai kepada penerima 
3
. 

Sedangkan Mc Luhan memberikan batasan yang intinya bahwa media sarana yang 

disebut saluran, karena pada hakekatnya media telah memperluas dan 

memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar dan melihat 

dalam batas jarak dan waktu tertentu, kini dengan bantuan media batas-batas itu 

hampir menjadi tak ada. Black dan Horelsen berpendapat, media adalah saluran 

                                                           
      

1
 Azhar Asyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.3 

      
2
Hafied Cangara,  Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.137 

      
3
 M.Munir, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006),  h.32 
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komunikasi atau medium yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan suatu 

pesan, dimana medium itu merupakan jalan atau alat dengan mana suatu pesan 

berjalan antara komunikator dengan komunikan.  

Dari masing- masing pengertian mengenai media penulis menyimpulkan 

bahwa media merupakan alat atau saluran yang digunakan komunikator untuk 

menyampaikan pesannya kepada komunikan, sehingga komunikan bisa menerima 

dan  menyerap informasi yang disampaikan oleh komunikator dengan maksimal, 

demi tercapainya tujuan komunikasi. 

Internet berasal dari kata interconnected networking. Networking dalam 

bahasa Indonesia bermakna jaringan, sementara interconnected berarti saling 

berkaitan sehingga internet berarti jaringan komputer yang saling berkaitan.
4
 

Terbentuknya internet dapat menyatukan suatu network komputer dengan network 

komputer lainnya atau komunikasi antar komputer. Internet juga dikenal dengan 

„NET‟ saja yang merupakan jaringan terbesar didunia, dengan internet kita bisa 

berhubungan antar jaringan komputer
5
. Sehingga kesimpulan dari definisi internet 

adalah hubungan antara berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda 

sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan 

                                                           
            

4
Ali Akbar, Cepat Dan Mudah Membuat Situs Internet,  (Semarang:  Neomedia Press. 2006), 

h.2 

            
5
 Khoe Yao Tung, Dan Markus Isan Limas , Cara Menjadi Kaya Dan Pintar Melalui Internet 

(Jakarta:  PT Dinastindo Adi Perkasa Internasional, 2001), h.14 
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kemajuan komunikasi yaitu protocol TCP/IP (Transmission Control/ Internet 

Protokol).
6
 

Internet adalah sebuah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai ukuran 

jaringan komputer diseluruh dunia mulai dari PC, jaringan-jaringan local beskala 

kecil, jaringan-jaringan kelas menengah, hingga jaringan-jaringan utama yang 

menjadi tulang punggung internet
7
. Model koneksi internet itu sendiri dapat 

dilakukan pada komputer pribadi maupun jaringan LAN/WAN.  

Perkembangan teknologi Internetwork yang dimulai dari sejarah pendiriannya 

dan perkembangannya hingga saat ini benar–benar dapat dirasakan sangat 

bermanfaat dalam setiap aspek kehidupan. Sutedjo memaparkan sejarah masuknya 

internet di Indonesia, yaitu: 

“Di Indonesia, jaringan internet mulai dikembangkan pada tahun 1983 di 

Universitas Indonesia, berupa UInet oleh Dr. Joseph F.P Luhukay yang ketika 

itu baru saja menamatkan program dokter filosofi ilmu komputer di Amerika 

Serikat. Jaringan itu dibangun selama empat tahun. Pada tahun yang sama, 

Luhukay juga mulai mengembangkan University Network (UNInet) 

dilingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan yang merupakan 

jaringan komputer dengan jangkauan yang lebih luas yang meliputi 

Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, 

Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Surabaya, Universitas 

Hasanuddin dan Ditjen”.
8
 

                                                           
6
Akhmad Fauzi, Pengantar Teknologi Informasi  (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2008), h.335 

7
Daniel H. Purwadi, Belajar sendiri mengenal internet jaringan informasi dunia  (Jakarta: Alex 

Media Komputindo, 1995), h.1 

       
8
Budi Sutedjo,  Perencanaan dan Pembangunan  System Informasi,  (Yogyakarta: Andi 

Publisher, 2002), h. 52 
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Internet memberikan banyak kemudahan dalam pemanfaatan setiap fasilitas 

yang disuguhkan untuk di akses pengguna
9
. Fasilitas yang terdapat di internet cukup 

banyak jenis dan kegunaannya sehingga dapat memberikan dukungan bagi kegiatan 

akademik, kalangan media massa, praktisi bisnis, keperluan pemerintahan, dan para 

peneliti
10

. Fasilitas tersebut seperti Telnet, Gopher, Wais, E-mail, Mailing list (milis), 

Newsgroup, File Transfer Protocol (FTP), Internet Relay Chat, USEnet, Bulletin 

Board Service (BBS), Internet Telephony, Internet Fax, Layanan Multimedia 

(WWW)
11

. Di antara fasilitas yang ada di internet tersebut ada lima aplikasi standar 

internet yang dapat dipergunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu:World Wide 

Web (www),FTP (File Transfer Protocol), E-Mail, Mailing List, News Group Dari 

sejumlah fasilitas yang terdapat dalam dunia maya tersebut. 

Dari berbagai pengertian dapat dipahami bahwa media internet merupakan 

saluran yang menghubungkan berbagai jenis komputer dan jaringan didunia yang 

berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut 

memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telephon dan satelit) yang 

menggunakan protocol standar dalam komunikasi. 

2. Kegunaan media Internet 

 Internet menawarkan kepada pengguna untuk bisa berkeliling dunia tanpa 

harus beranjak dari tempat duduk di depan layar monitor. Seolah dunia internet tanpa 

batas, ruang, dan jarak. Lewat internet kita bisa banyak sekali mendapatkan 

                                                           
9
 Op. Cit, h.8 

10
 Ibid. 

11
 Ibid, h. 9 
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informasi terbaru tentang berbagai hal. Bertemu lewat internet dengan orang-orang 

dari berbagai belahan dunia, saling berbagi, saling berbincang, bertukar ide, bertukar 

pengetahuan, dan tentu akan banyak lagi manfaat internet yang bisa kita dapat
12

. 

Adapun manfaat dari intenet adalah sebagai berikut: 

a.  Browsing Web/Blog  

 Browsing merupakan salah satu kegiatan yang banyak digunakan di internet. 

Dengan browsing tersebut user dapat mengunjungi berbagai tempat di dunia dan 

mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia, tanpa harus beranjak dari depan 

komputer.  

b. Membaca Berita  

 Berbagai informasi tersedia di internet secara cepat dan terkini dapat kita 

baca, karena penyedia jasa informasi berlomba-lomba untuk menyajikan informasi 

atau berita yang cepat, tepat, dan akurat dalam waktu yang sangat singkat. Informasi 

atau berita tersebut dengan mudah didapatkan dan dibaca di internet. 

Mendapatkan Software  

 Berbagai software atau driver tersedia di internet yang bisa didapatkan, baik 

secara gratis (free) maupun yang harus dibeli. Tentu software atau driver tersebut 

bisa dalam bentuk versi percobaan (trial) yang dapat kita gunakan dalam batas waktu 

tertentu maupun full version.  

 

 

                                                           
12

  Daniel H. Purwadi, Op.Cit, h.3N 
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c. Melihat Video, TV, dan Mendengarkan Radio dan Musik  

 Di internet telah banyak tersedia situs yang menyediakan fasilitas online 

untuk melihat TV dan video serta mendengarkan musik atau radio. Saluran akses 

internet, tentu mempengaruhi kualitas yang dihasilkan.  

d. Main Game Online  

 Bagi yang hobby permainan, di internet juga tersedia berbagai game yang 

dapat dimainkan. Tidak jarang saat ini banyak bermunculan game online, yang dapat 

dimanfaatkan.  

e. Chatting/Social Network  

 Chatting atau gabung di social network merupakan istilah untuk 

berkomunikasi antar pengguna internet, seperti berbagi cerita, berkenalan, curhat, 

mencari teman lewat media ini, cukup dengan mengetikkan teks di layar komputer 

yang terhubung di internet. Bahkan tidak jarang melengkapinya dengan kamera 

(webcam), sehingga dapat menatap wajah orang lain di belahan dunia yang diajak 

berkomunikasi.  

 Quarteman-mitchell membagi kegunaan internet dalam empat fungsi yaitu
13

: 

a. Fungsi komunikasi  

  Internet adalah alat komunikasi, kegunaan yang sangan penting dari internet 

adalah pertukaran pesan antar manusia dengan electronic mail. Dengan e-mail kita 

dapat bercakap-cakap seperti halnya pada telepon, tetapi apa yang kita katakana 

terbentuk dalam format ketikan.  

                                                           
13

Khoe Yao Tung, Dan Markus Isan Limas.Op.cit, h.15 
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b. Fungsi resource sharing 

 Internet menghubungkan komputer dan fasilitas sharing resources diantara 

komputer. Dengan internet, kita dapat mencari software, essay, data dan program 

dari ribuan titik distribusi diseluruh dunia.  

c. Fungsi Resource Discovery 

 Navigasi untuk mencari file tertentu, dokumen, host atau orang diantara 

jutaan host bukan hal yang mudah internet menggunakan pelayanan resource 

discovery (navigator) yang dikembangkan akhir-akhir ini untuk membantu masalah 

ini. Pelayanan ini seperti mencari : indek dari jutaan pustaka yang online, kata kunci 

dari full dokumen untuk mencari ribuan pustaka, sejumlah dari basis data khusus. 

d. Fungsi komunitas  

 Masyarakat pengguna memakai internet untuk mendapatkan software gratis, 

untuk berkomunikasi dengan yang lain, menggunakan super komputer dan basis data 

atau berbagai kebutuhan kapabilitas, kecepatan dan berbagai pelayanan internet dan 

sumber daya,walaupun sulit untuk menerangkan kepada awam, tetapi menjamin 

orang untuj tidak meningkatkan internet, sekali saja dia menggunakan internet. 

 Selain dari beberapa fungsi yang telah dipaparkan diatas masih banyak lagi 

fungsi internet salah satunya dalam bidang informasi. Melalui internet seseorang da‟i  

dapat menjadikan media internet sebagai salah satu sumber informasi dalam mencari 

materi dakwah yang akan disampaikan kepada jama‟ah majelis taqlim (mad‟u). 

karena didalam internet terdapat berbagai situs web yang berisi tentang materi-materi 

dakwah. 
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3. Kelebihan Media Internet  

 Tentunya dalam dunia Internet terdapat banyak sekali kelebihan dan 

kekurangan tergantung dari bagaimana kita ingin mengaksesnya Berikut ini adalah 

kelebihan media internet
14

 : 

a. Hiburan 

   Teknologi internet dan new media memberikan banyak kemudahan 

untuk pengguna nya dalam menikmati hiburan , diantaranya adalah situs 

Game Online. dengan situs ini user bisa bermain game secara universal 

dengan seluruh pemain lain didunia. Bisa menghilangkan kejenuhan 

pengguna nya dan bisa mengasah kemampuan berstrategi dalam berpikir. 

b. Media Sosial 

   Mungkin dibidang ini adalah salah satu teknologi internet yang paling 

banyak pengguna nya , banyak sekali situs penyedia jejaring sosial seperti : 

Facebook,Twiter,skype,dan masih banyak lagi. disebut sosial karena dengan 

teknologi ini anda dapat Bersosialisasi bersama banyak orang yang andal 

kenal bahkan belum anda kenal dengan hanya berkenalan via dunia maya. 

Kelebihan : Memudahkan anda berkomunikasi dengan teman bahkan saudara 

anda yang jaraknya mungkin jauh dari tempat tinggal anda,juga dapat 

bertukar pengalaman informasi dsb,dapat membuat anda bisa berteman 

dengan siapapun diseluruh dunia tanpa batas negara. 
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 Tim Penyusun, Menggenggam Dunia Dengan Internet, (Yogyakarta: Andi Offset Dan 

Madcoms, 2010), h.7 
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c. Edukasi 

 Banyak sekali Pendidikan yang didapat via internet , mulai dari 

wikipedia.com dsb. Internet dapat membuat pengguna nya cerdas jika Pengguna nya 

menggunakan nya untuk mencari pendidikan yang positif, Menambah wawasan 

pengguna nya,memudahkan siapapun untuk belajar via dunia maya dengan instan. 

ringkas padat dan jelas. 

d. Informasi 

 Di internet bukan hanya 1 atau 2 penyedia layanan infomasi tetapi sangatlah 

banyak sekali, mulai dari kompas.com,yahoo.com,viva news dsb. mulai dari 

informasi gaya hidup,pendidikan,tempat wisata,kesehatan semuanya tersedia di 

internet. Membuat pengguna nya cepat menerima informasi terbaru tanpa harus 

menunggu acara berita ditelevisi dsb, dan juga dapat menambah wawasan dari 

seluruh dunia,karena sangat banyak sekali situs Informasi dari seluruh Dunia. 

e.  Akses 24 Jam 

 Akses informasi di Internet tidak dibatasi waktu, karena dengan lingkup 

global, dunia maya yang dihadirkan „tidak pernah tidur‟.. Responden penelitian yang 

dilakukan lewat Internet bisa memberikan respon atau jawaban sesuai dengan 

kondisi dan situasi yang dikehendaki masing-masing individu.  

f. Kecepatan 

 Bila dibandingkan dengan sumber data tradisional, riset melalui Internet jauh 

lebih cepat, karena bersifat real-time. Kita tinggal mengkilk berbagal icon, 
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selanjutnya tinggal menunggu hasil (tentunya tergantung pada fasilitas modem dan 

ISP atau Internet Service Provicer yang dipergunakan) lebih cepat dan lebih murah. 

g. Kenyamanan 

 Peneliti lewat Internet tidak harus menghadapi berbagai persoalan birokratis, 

seperti ijin dari berbagai instansi untuk keperluan peilgumpulan data, „kerahasiaan‟ 

informasi, dan keharusan untuk datang sendirl keinstansi bersangkutan. Selain itu, 

berbagai fitur (features) yang dirancang khusus dan user-ftiendly sangat 

memudahkan peneliti mengakses berbagal situs Internet. 

h. Kemudahan Akses 

 Menjamurnya bisnis warnet (warung Internet) di Indonesia (khususnya di 

kota-kota besar) membuat akses terhadap Internet menjadi lebih mudah. Persaingan 

antarwarnet dalam hal harga, kecepatan akses, dan fasilitas pendukung lainnya 

membuat para pengguna Internet lebih nyaman dan mudah memanfaatkan Internet 

untuk keperluan riset maupun tujuan lainnya. 

i. Interaktivitas Dan Fleksibilitas 

 Dalam dunia internet komunikasi dengan pengguna di belahan dunia, dapat 

anda lakukan tanpa batas ruang dan waktu. Komunikasi yang anda lakukan dapat 

secara interaktif, misalnya dengan fasilitas chatting. Di samping itu anda dapat 

mengikuti informasi perkembangan terbaru, misalnya dalam bisnis secara fleksibel 

dan dapat dikomunikasikan dengan pengguna lain. Di samping keunggulan seperti 

tersebut di atas, internet juga mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut tergantung 

dari sudut pandang setiap pengguna dan bersifat relatif. 
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j. Sarana Komunikasi Murah   

   Dibandingkan dengan komunikasi canggih abad ini, internet adalah 

sarana komunikasi paling murah dengan efektifitas cukup tinggi. Jika Anda 

harus merogoh ribuan dollar untuk berkomunikasi dengan keluarga di luar 

negeri via handphone, dengan internet hanya butuh uang receh. Bisa 

komunikasi suara, teks bahkan video live. 

4. Kekurangan Media Internet  

  Walaupun internet merupakan media ajaib yang memiliki banyak manfaat, 

tetapi, jika tidak digunakan dengan benar dapat berbahaya ibarat pisau bermata 

dua, internet dapat menjadi media yang merugikan dan menyebabkan banyak 

kerusakan
15

. Hal-hal yang termasuk bahaya internet adalah:; 

a. Komputer yang terhubung kedunia internet memiliki kecenderungan yang 

tinggi untuk lebih rentan terhadap serangan virus, spam,Trojan dan cracker. 

Sehingga internet dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kejahatan 

seperti hacking situs dan hakhing kartu kredit 

b. Internet memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan efektif. Jika 

informasi  yang dikirim berupa informasi negatif seperti propaganda kearah 

pemikiran yang menyesatkan atau pornografi maka internet akan menjadi 

media yang memungkinkan tersebarnya kerusakan moral secara masal 

keseluruh dunia. 
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 Seperti yang telah kita ketahui internet merupakan salah satu dari hasil 

sebuah ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia, didalamnya terdapat 

banyak sekali artikel-artikel tentang ilmu pengetahuan, itulah salah satu diantara 

banyaknya kelebihan internet yang ada. Dengan begitu banyaknya kelebihan atau 

keunggulan internet bukan menjadi suatu hal yang tidak mungkin bahwasanya 

internet juga memiliki banyak kekurangan, adapun kekurangan internet sebagai salah 

satu sumber informasi materi dakwah  adalah sebagai berikut :  

a. Informasi yang ada dalam internet sangat besar jumlahnya namun tidak 

semua kita butuhkan  

b. Internet bersifat interaktif dengan menyediakan banyak sekali link-link 

menuju situs tertentu yang kadang membuat kita tergoda untuk membukanya 

dan justru membuat pencarian informasi terbengkalai. 

c. Materi dakwah yang ada belum terjamin keabsahan sumber dan dasar 

hukumnya, sehingga masih diragukan untuk dijadikan sebagai salah satu 

sumber materi dakwah. 

5. Layanan-layanan internet  

 Yang menyebabkan internet terkenal adalah banyaknya layanan yang 

disediakan. Layanan yang disediakan oleh internet diantaranya: 

 

 

 

 



28 

 

a. Halaman web  

 Halaman web adalah halaman yang menyediakan informasi-informasi untuk 

diakses melalui perangkat lunak bernama browser
16

. Di dalam halaman web terdapat 

objek yang bernama Hyperlink atau bisa disebut link. Dengan menggunakan prinsip 

Hyperlink, pengaksesan halaman web dapat dengan mudah berpindah kelokasi 

halaman web lain diinternet hanya menggunakan klik mouse. 

b. Komunikasi suara dan video  

 Komunikasi suara dan video adalah fasilitas internet yang banyak digemari. 

Dengan menggunakan internet, anda tidak hanya dapat melakukan komunikasi 

melalui media suara dan video dengan pihak lain diluar negeri diseluruh dunia yang 

terhubung dengan jaringan internet.beberapa perangkat video conference, seperti 

netmeeting dan gnomemeeting dapat digunakan dalam jaringan lokal tanpa harus 

terhubung ke internet. 

c. Email 

 Email adalah fasilitas internet yang memungkinkan seorang pemilik account 

email di penyedia jasa email melakukan pengiriman dan penerimaan surat dari 

pemilik account email lain diseluruh dunia yang terhubung dengan jaringan internet. 

d. FTP (File Transfer Protocol)  

 FTP adalah fasilitas internet yang memungkinkan pengguna internet 

melakukan transfer/pemindahan file dari komputer mereka kepenyedia layanan FTP 
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di internet (upload) maupun mengambil file dari penyedia layanan FTP ke komputer 

mereka (download). 

Di antara fasilitas yang ada di internet tersebut ada lima aplikasi standar internet 

yang dapat dipergunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu:World Wide Web 

(www),FTP (File Transfer Protocol), E-Mail, Mailing List, News Group.
17

 Dari 

sejumlah fasilitas yang terdapat dalam dunia maya tersebut, menurut Valkenburg dan 

Soeters, sebagaimana dikutip Rochmawati, penggunaan internet di kalangan pelajar 

paling umum adalah belajar atau mengerjakan PR (73%), email (59%), bermain 

permainan (38%), situs chat (32%), dan hobi dan minat (31%). Dalam pencatatan 

populer melampaui batas penggunaan, penelitian akademik kualitatif terutama 

mengambil "teknologi baru untuk domestikasi " pendekatan, berfokus pada 

bagaimana keluarga menyediakan internet di dalam rumah, mengkontekstualitaskan 

objek baru ini dari praktek pemakaian di dalam ruang rumah, waktu dan hubungan 

sosial, dan mengintegrasikannya dalam lingkungan media yang sudah kompleks
18

. 

B. Materi Dakwah 

1. Pengertian materi dakwah  

 Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya 

untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagai 

rahmat bagi seluruh alam
19

. Kemajuan IPTEK telah membawa banyak perubahan 

bagi masyarakat, baik cara berfikir, sikap, maupun tingkah laku. Segala persoalan 
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 Akhmad Fauzi, op.cit, h. 354; 
18

 Hardjito, “Internet untuk Pembelajaran”. Jurnal Teknodik, Vol.6 (Oktober 2002), h.1 
19

 Abd. Rosyad Shaleh. Manajemen Dakwah Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h. 1 
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kemasyarakatan yang semakin rumit dan kompleks yang dihadapi oleh umat manusia 

adalah merupakan masalah yang harus dihadapi dan diatasi oleh para pendukung dan 

pelaksana dakwah.
20

 

 Karena tujuan utama dakwah adalah untuk mengajak mad’u (obyek 

dakwah) kejalan yang benar yang diridhai Allah. Maka materi dakwah harus 

bersumber dari sumber pokok ajaran Islam, yakni al-Qur‟an dan al-Hadist. Namun 

karena luasnya materi dari kedua sumber tersebut, maka perlu adanya pembatasan 

yang disesuaikan dengan kondisi mad’u.
21

 

  Maddah atau materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan 

da‟i kepada mad‟u. Sumber utamanya adalah al-Qur‟an dan al-Hadits yang meliputi 

aqidah, syari‟ah, muamalah, dan akhlaq dengan berbagai macam cabang ilmu yang 

diperoleh darinya.  

 Materi yang disampaikan oleh seorang da‟i harus cocok dengan bidang 

keahliannya, juga harus cocok dengan metode dan media serta objek dakwahnya. 

Dalam hal ini, yang menjadi maddah (materi) dakwah adalah ajaran Islam itu 

sendiri.
22

 

Secara umum materi dakwah adalah seluruh ajaran Islam secara tidak 

dipotong-potong. Ajaran Islam telah tertuang dalam Al-Qur‟an dan sunnah Rasul, 
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sedang pengembangannya kemudian akan mencakup seluruh kultur islam yang 

murni dan bersumber dari kedua pokok ajaran islam itu.  

Jadi yang dimaksud dengan pengertian materi dakwah adalah pesan atau 

massage yang dibawa oleh seorang da‟i untuk disampaikan kepada manusia sebagai 

objek atau sasaran dakwahnya, sedangkan sumber dari materi dakwah adalah Al-

Qur‟an dan Al-Hadits.
23

 

Menurut Hamzah Yaqub materi dakwah tersebut dikelompokkan menjadi: 

a. Akidah Islam, tauhid dan keimanan. 

b. Pembentukan pribadi yang sempurna  

c. Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur 

d. Kemakmuran dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. 

 Dari materi-materi dakwah atau pokok-pokok kandungan Al-Qur‟an 

sebagaimana pada kalimat sebelumnya pada garis besarnya telah tercakup dalam tiga 

pokok ajaran Islam, yaitu akidah (pegangan hidup), syari‟ah (jalan hidup), dan 

akhlak (tata cara hidup). 

 Pada dasarnya materi dakwah Islam itu kembali apa tujuan dakwah, karena 

apa yang terdapat dalam materi dakwah bergantung pada tujuan dakwah yang ingin 

dicapai sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-qur‟an, bahwa tujuan umum 

dakwah adalah mengajak umat manusia (meliputi orang mukmin, kafir atau musyrik) 
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kepada jalan yang benar yang dirihoi Allah SWT, agar dapat hidup bahagia dan 

sejahtera didunia maupun di akhirat.
24

 

 Apa yang disampaikan seorang da‟i dalam proses dakwah (nilai-nilai atau 

ajaran islam) untuk mengajak umat manusia kepada jalan yang dirihoi Allah SWT, 

serta merubah prilaku mad‟u agar mau menerima ajaran-ajaran Islam serta 

memanifestasikannya, agar mendapat kebaikan dunia akhirat, itulah yang disebut 

materi dakwah yang harus disampaikan, untuk lebih jelasnya perlu mencermati 

firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-imran:104 

                      

  

Artinya : Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar 

merekalah orang-orang yang beruntung.(QS.Ali-Imran[3]:104). 

 

Dan Allah juga menjelaskan dalam ayat lain : 

                    

             

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
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jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.(QS. An-Nahl[16]:125) 

 

 Dalam ayat tersebut yang dimaksud al-khair adalah nilai-nilai universal yang 

diajarkan oleh Al-Qur‟an dan sunnah, Al-khair menurut Rasulullah Saw 

sebagaimana yang dikemukakan oleh ibn Katsir dalam tafsirnya adalah mengikuti 

Al-Qur‟an dan sunnah Nabi Muhammad Saw, sedangkan al ma‟ruf  adalah sesuatu 

yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat selama sejalan dengan Al-

khair. Yang di maksud dengan Sabili Rabbika adalah jalan yang ditujukkan 

Tuhanmu yaitu: Ajaran islam. 

 Dari dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa materi dakwah pada dasarnya 

dapat dibagi menjadi dua : 

a. Al-Qur‟an dan Hadits 

b. Pokok-pokok ajaran islam yaitu: Aqidah, Ibadah, Akhlak, dan Mu‟amalah 

mencakup pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain.  

2. Macam-macam Materi Dakwah  

 Secara umum, materi dakwah diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok, 

yaitu :  

     a. Masalah Aqidah (keimanan)  

 Aspek akidah adalah yang akan membentuk moral (akhlak) manusia. Oleh 

karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah 

aqidah atau keimanan. Ciri-ciri yang membedakan aqidah dengan kepercayaan 

agama lain, yaitu:  



34 

 

1) Keterbukaan melalui persaksian (syahadat).  

2) Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa  Allah 

adalah Tuhan seluruh alam.  

3) Ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal perbuatan. 

Orang yang memiliki iman yang benar (hakiki) akan cenderung untuk berbuat 

baik dan akan menjauhi perbuatan jahat, karena perbuatan jahat akan 

berkonsekuensi pada hal-hal yang buruk. Iman inilah yang berkaitan dengan 

dakwah Islam dimana amar ma’ruf nahi mungkar dikembangkan yang kemudian 

menjadi tujuan utama dari suatu proses dakwah.
25

 

b. Masalah Syari’ah  

Materi dakwah yang bersifat syari’ah ini sangat luas dan mengikat seluruh 

umat Islam. Disamping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral, 

materi dakwah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang benar dan 

kejadian secara cermat terhadap hujjah atau dalil-dalil dalam melihat persoalan 

pembaruan, sehingga umat tidak terperosok kedalam kejelekan, karena yang 

diinginkan dalam dakwah adalah kebaikan.
26

 

c. Masalah Muamalah  

 disini diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam 

rangka mengabdi kepada Allah SWT. Statement ini dapat dipahami dengan alasan :  

                                                           
25
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1) Dalam al-Qur‟ an dan al-Hadits mencakup proporsi terbesar sumber 

hukum yang berkaitan dengan urusan muamalah.  

2) Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar 

daripada ibadah yang bersifat perorangan.  

3) Melakukan amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapatkan 

ganjaran lebih besar dari pada ibadah sunnah.
27

 

d. Masalah Akhlaq  

 Secara etimologis, kata akhlaq berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun 

yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabi‟ at. Sedangkan secara 

terminologi, pembahasan akhlaq berkaitan dengan masalah tabi‟ at atau kondisi 

temperature batin yang mempengaruhi perilaku manusia.  

Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlaq dalam Islam pada dasarnya 

meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi 

kejiwaannya. Islam mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik dengan ukuran 

yang bersumber dari Allah SWT. 

 Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi sifat 

Allah SWT, pasti dinilai baik oleh manusia sehingga harus dipraktikkan dalam 

perilaku sehari-hari
28

 

  Ali Yafie menyebutkan lima pokok materi dakwah, yaitu  

a. Masalah Kehidupan 
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 Kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada manusia merupakan modal 

dasar yang harus dipergunakan secermat mungkin. Dakwah memperkenalkan dua 

jenis kehidupan, yaitu kehidupan di bumi yang sangat terbatas ruang dan waktu. Dan 

kehidupan akhirat yang terbatas dan kekal abadi sifatnya.  

b.  Masalah Manusia  

 Bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai hak hidup, hak memilki, 

hak berketurunan, hak berfikir sehat, dan hak menganut keyakinan yang di imani. 

Serta diberi kehormatan untuk mengemban penegasan Allah yang mencakup:  

1) Pengenalan yang benar dan pengabdian yang tulus kepada Allah  

2) Pemeliharaan dan pengembangan dirinya dalam perilaku dan perangai 

yang luhur  

3) Memelihara hubungan yang baik, yang damai, dan rukun dengan 

lingkungannya (sosial dan cultural)  

c. Masalah harta benda  

 Masalah benda (mal) yang merupakan perlambang kehidupan. Maksudnya 

disini tidak akan dibenci dan hasrat untuk memilikinya tidak dimatikan dan tidak 

dibekukan. Akan tetapi ia hanya dijinakkan dengan ajaran qona’ah dan dengan 

ajaran cinta sesama dan kemasyarakatan, yaitu ajaran infaq (pengeluaran dan 

pemanfaatan) harta benda bagi kemaslahatan diri dan masyarakat.
29

 

d. Masalah Ilmu Pengetahuan  
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 Dakwah menerangkan tentang pentingya ilmu pengetahuan, sebab ilmu 

pengetahuan adalah hak semua manusia islam menetapkan tiga jalur ilmu 

pengetahuan:  

1) Mengenal tulisan dan membaca  

2) Penalaran dalam penelitian atas rahasia-rahasia alam  

3) Pengambaran di bumi seperti study tour dan ekspedisi ilmiah  

e. Masalah Aqidah  

 Keempat pokok yang menjadi amteri dakwah di atas harus berpangkal pada 

akidah islamiah. Akidah mengikat kalbu manusia dan menguasai batinnya. Akidah 

inilah yang membentuk moral (akhlak) manusia. Oleh karena itu, pertama kali yang 

dijadikan materi dakwah Rasullah adalah akidah dan keimanan. Dengan iman yang 

kukuh akan lahir keteguhan dan pengorbanan yang akan selalu 

 Bertolak dari materi yang disampaikan itu kegiatan dakwah dalam bentuk 

implementatif mudah dilaksanakan sebagai realisasi pengalamannya30 

3. Sumber informasi materi dakwah 

 Keseluruhan materi dakwah, pada hakikatnya bersumber dari dua sumber, 

yaitu: al-Qur‟an dan al-Hadits. Menurut Hasby al-Shiddiqiy, al-Qur‟an adalah kalam 

Allah SWT yang merupakan mu‟jizat yang diturunkan atau di wahyukan kepada 

Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan suatu ibadah. Sedangkan al-
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Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik 

berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir), dan sebagainya.
31

  

Secara khusus, Al-Qur‟an menjadi nama bagi sebuah kitab yang diturunkan 

kepada Muhammad SAW. Dan sebutan Al-Qur‟an tidak terbatas pada sebuah kitab 

dengan seluruh kandungannya, tapi juga bagian ayat-ayatnya juga dinisbahkan 

kepadanya. Maka jika mendengar satu ayat Al-Qur‟an dibaca misalnya, maka 

dibenarkan mengatakan bahwa si pembaca itu membaca Al-Qur‟an. 
32

 

  Hadis atau al-hadits menurut bahasa al-jadid yang artinya sesuatu yang baru 

lawan dari al-Qadim (lama) – artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang 

dekat atau waktu yang singkat seperti (orang yang baru masuk/memeluk agama 

islam). Hadis juga sering disebut dengan al-khabar yang berarti berita, yaitu sesuatu 

yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.Secara umum 

fungsi Hadis adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Qur‟an yang sangat 

dalam dan global atau li al-bayan (menjelaskan). Hanya penjelasan itu kemudian 

oleh para ulama diperinci ke berbagai bentuk penjelasan.
33

 

 Agama Islam adalah agama yang menganut ajaran kitab Allah, yakni al-Qur‟an 

dan al-Hadits Rasulullah SAW. Dimana keduanya merupakan sumber utama ajaran 

Islam. Oleh karenanya, materi dakwah Islam tidaklah dapat dilepaskan dari dua 
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sumber tersebut. Bahkan bila tidak berstandar kepada keduanya (al-Qur‟an dan al- 

Hadits), maka seluruh aktivitas dakwah akan sia-sia dan dilarang oleh syari‟at Islam. 

C.  Internet Sebagai Salah Satu Sumber Dalam Mencari Materi Dakwah  

Pada era globalisasi sekarang ini kemajuan peradaban manusia ditandai 

dengan pemanfaatan teknologi pada berbagai bidang kehidupan. Teknologi 

merupakan pilar utama peradaban pembangunan manusia saat ini, teknologi 

merupakan sarana penting untuk transformasi sebuah masyarakat menjadi 

masyarakat yang lebih maju teknologi informasi dapat mempengaruhi pola hidup dan 

prilaku sebuah masyarakat. 

Sebuah fenomena baru telah menyentuh masyarakat kita, dengan hanya 

mengetik kata kunci di google, selaku mesin pencari nomor satu di dunia saaat ini, 

semua hal yang kita butuhkan tentang ilmu pengetahuan semua ada didalam internet 

sebagaimana kita ketahui, internet merupakan media elektronik guna mempermudah 

koneksi atau hubungan antar manusia di planet ini. Dikarenakan begitu luasnya 

jaringan yang mencakup berbagai belahan dunia. 

Ali Aziz dalam buku ilmu dakwah mengemukakan bahwa pada saat ini 

perkembangan internet mulai merambah dan menempatkan posisi yang kuat 

dideretan media massa yang lebih dulu ada. Ketika internet mulai dikenal masyarakat 

sudah dapat diramalkan bahwa media ini akan menjadi sangat popular dikemudian 

hari nanti. Hal itupun terlihat ketika perangkat-perangkat komputer baik hardware 
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maupun software terus berkembang, dan terus disempurnakan setiap menit di 

komputer, sejauh ini pula sambutan masyarakat sangat antusias dalam pasaran.
34

 

 Memang sangat efektif dan efisien apabila dakwah menggunakan media massa, 

karena sifat media massa disamping memiliki kemampuan untuk memberikan 

informasi secara efektif dan memperdekat jarak jauh dan juga memiliki kegunaan 

diantaranya adalah: 

1. Dengan media massa public (internet) yang tersambung luas dapat dicapai 

dengan cepat, serempak dan dalam jumlah banyak. 

2. Media massa (internet)  mampu menumbuhkan aspirasi masyarakat, terutama 

aspirasi unik menuju kemajuan dan kesejahteraan. 

3. Media massa (internet) mampu mengenalkan norma-norma sosial, dengan 

media ini norma-norma sosial yang langsung berhubungan dengan masyarakat 

dapat diketahui dan dibentuk, sehingga hal ini akan dapat menimbulkan gairah 

dasikap positif mereka. 

4. Media masa (internet) sanggup menumbuhkan selera, secara psikologis akan 

merasa dekat antara satu dengan yang lain meskipun secara fisik mereka jauh, 

karena adanya kesamaan selera dalam memandang suatu masalah. 

5. Media masa internet sebagai (pendidik), dalam hal ini media masa dapat 

dijadikan sebagai alat pendidikan, banyak bidang-bidang tertentu seperti: 
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bidang bahasa, ketrampilan dan kesenian dan lain-lainnya yang dapat disajikan 

menggunakan media massa (internet). 

Penggunaan media massa (internet) dari waktu kewaktu terus meningkat 

seiring dengan bertambahnya teknologi ponsel, tablet, dan komputer jinjing diseluruh 

dunia. Selain itu menjamurnya media sosial seperti facebook, twitter dan lain-lain 

menjadi pendorong meledaknya penggunaan media massa (internet) diseluruh 

dunia
35

. kini mengakses internet bukan hanya bagi penduduk yang tinggal dikota 

metropolitan saja, tetapi kini sudah menjadi bagian dari masyarakat yang tinggal 

dipedesaan juga. Bahkan bagi sebagian orang internet sudah menjadi kebutuhan 

pokok, karena tidak ada hari terlewat tanpa mengakses media internet. Dari ratusan 

Negara pengguna internet didunia ada beberapa Negara yang memiliki jumlah 

pengguna internet paling banyak didunia salah satunya adalah Negara Indonesia. 
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 BAB III 

MEDIA INTERNET DAN DA’I UIN RADEN INTAN LAMPUNG 

 

A. Sejarah Singkat UIN Raden Intan Lampung  

 Berdirinya IAIN Raden Intan Lampung dimulai dengan munculnya Yayasan 

Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) Yang didirikan pada tahun 1961 dengan 

susunan pengurus Raden Muhammad Sayyid (ketua), mochtar Hasan, SH 

(sekretaris), S.H.A. Basyid (bendahara), serta dibantu oleh beberapa anggota
1
. 

 YKIL merupakan yayasan yang bergerak dibidang sosial khususnya umat 

islam dilampung, bertujuan untuk menyelenggarakan berdirinya rumah-rumah 

peribadatan dan pendidikan Islam. Tahun 1963 YKIL mengajak alim ulama 

bermusyawarah di Metro, ibukota Lampung tengah, membicarakan program kerja 

bidang pendidikan Islam. Musyawarah ini bertujuan menghimpun potensi alim 

ulama dan menjalin kerjasama antar tokoh-tokoh masyarakat dengan aparat 

pemerintah. Musyawarah menghasilkan keputusan untuk mendirikan lembaga 

pendidikan tinggi Islam, antara lain mendirikan dua fakultas yaitu Fakultas 

Tarbiyayah Dan Fakultas Syari’ah. 

 Berdasarkan keputusan musyawarah alim ulama tersebut, pada tahun yang 

sama diumumkan pembukaan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari’ah di Teluk 

Betung dibawah santunan dan asuhan YKIL Mahasiswa yang mendaftar sekitar 300 

                                                                 
1
 Profil UIN Raden Intan Lampung, Dok. 
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orang yang berkantor di sekretariat Fakultas Hukum UNSRI Cabang Palembang di 

Lampung (Unila sekarang) dengan petugasnya M.Syuaib Syamsuddin. Animo 

masyarakat pada saat itu untuk masuk IAIN Sangat antusias, mereka yang tidak 

mampu kuliah di Jakarta atau di tempat lain, terutama di Jawa, memilih kuliah di 

IAIN Lampung. Syarat penerimaan mahasiswa baru pada waktu itu ada dua kategori. 

Kategori pertama, lulusan MAN, pondok pesantren, dan SLTA. Adapun materi tes 

masuk terdiri dari Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan pengetahuan agama islam. Hasil 

tes ujian masuk  menunjukkan siswa dari sekolah umum atau SLTA banyak yang 

tidak lulus tes ujian. Kategori kedua, adalah pegawai negeri yang berijazah SMP dan 

disyaratkan lulus. 

 Pada pelaksanaannya, dua fakultas tersebut dikelolah dalam waktu yang 

berbeda, Fakultas Tarbiyah kuliah pada waktu pagi dan Fakultas Syari’ah kuliah 

pada waktu sore hari. Guru-guru SLTP dan SLTA tidak bisa kuliah pada waktu pagi, 

hal ini menyebabkan mereka pindah ke Fakultas Syari’ah yang kuliah pada sore hari. 

Pada awalanya mahasiswa fakultas tarbiyah terdiri dari guru-guru agama penilik-

penilik pendidikan agama, alumni pondok pesantren dan PNS. 

 Kegiatan perkuliahan dan perkantoran dua Fakultas tersebut bersebelahan 

dengan fakultas hukum UNSRI (Unila) diantaranya di AULA di Jalan Hasanuddin 

No. 1 Teluk Betung. Setelah berjalan beberapa bulan, kegiatan perkuliahan 

dipindahkan dari Fakultas Hukum UNSRI (Unila) ke masjid Jami’ Lungsir Teluk 

Betung yang sekarang bernama Masjid Al-Furqan, berlangsung satu tahun. 
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 Tercatat sebagai tenaga pengajar atau dosen waktu itu diantaranya  Drs.Yusuf 

Abdul Aziz, Syaikh  Syamsuddin Abdul Mu’ad, K.H. Aliyum Abdul Malik, H. 

sulaiman Rasyid, K.H. Abdul Razak, Drs. Ibrahim Bandung, Drs. Muslim Mahya. 

Nadirsjah Zaini. MA, Drs. Abdul Latif, Najamuddin Hadi, Drs. Madrie, Chaidir 

Akwan, SH. Abdul kadir. Muhammad, SH, Drs.Subki E, Harun, Drs. Jamaluddin, 

dan K.Chotman Jauhari. 

 Selama berada di Teluk Betung dan Masjid Al-furqon status dua fakultas 

tersebut masih dalam proses penegerian. Pemikiran kearah penegerian diiringi oleh 

suatu kebutuhan atau tuntutan ketika Lampung akan menjadi suatu propinsi, tidak 

mungkin kalau Lampung masih dalam keresidenan kemudian ada perguruan tinggi. 

Propinsi lampung lahir pada tanggal 18 maret 1964 dengan ditetapkannya peraturan 

pemerintah pengganti undang-undnag nomor 3 tahun 1964, sebelumnya lampung 

adalah keresidenan yang tegabung dalam propinsi Sumatra selatan. Seiring dengan 

kebutuhan perlunya identitas pendidikan daerah, proses penegerian fakultas dengan 

pembentukan menjadi titik sentral perhatian pemerintah. 

 Berdasarkan pertimbangan efektifitat dalam upaya menegerikan Fakutas 

Syari’ah Dan Ushuludin, maka pada tahun 1966 dibentuklah yayasan perguruan 

tinggi islam (YAPERTI) lampung dengan ketua K.H. A. Basyid. Yaperti secara 

khusus membidangi upaya penegerian fakultas-fakultas yang menjadi cikal bakal 

lahirnya IAIN Raden Intan. 
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 Jerih payah dan usaha YKIL, Yaperti, dan panitia gabungan menghasilkan 

SK menteri Agama tanggal 26 Oktober 1968 nomor 187/68 resmi berdiri “IAIN Al-

Jami’ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Raden Intan Lampung’’ dengan pejabat rektor 

Mochtar Hasan,SH, dibantu oleh seorang sekretaris (sekretaris Al-Jami’ah) M. 

Djuaini Zubair S.H. Tiga tahun kemudian, jabatan rektor dipegang oleh Drs. Ibrahim 

Bandung, yang bertugas dari tahun 1971 sampai dengan 1973. 

 Pada periode kepemimpinan ketiga (1973-1978), ketika rektor dipegang oleh 

Letkol. Drs. H. Soewarno Achmady, pemerintah daerah Tingkat 1 Lampung 

memberikan hibah berupa sebidang tanah seluas 5 Hektar di Jalan Raya Labuhan 

Ratu , Kedaton, Tanjungkarang. Di lokasi tersebut IAIN Raden Intan mendirikan 

beberapa bangunan baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan perkuliahan. 

Perpindahan ini terjadi dalam periode kepemimpinan ke empat, yakni Drs. 

Muhammad Zein yang menjabat sebagai Rektor dari tahun 1978 hingga tahun 1984. 

Dengan berpindahannya perkuliahan maka kampus Kaliawi hanya dipergunakan 

untuk kegiatan TK dan SMP Raden Intan dan sebagian lagi dimanfaatkan untuk 

tempat tinggal sementara para dosen dan karyawan. 

 Atas prakarsa Drs. Muhammad Zein dan didukung oleh menteri Agama yang 

pada waktu itu dijabat oleh Alamsyah Ratu Perwiranegara, IAIN Raden Intan 

memperoleh  bantuan sebidang tanah dari pemda tingkat 1 Propinsi Lampung seluas 

50 Hektar yang terletah di Kelurahan Sukarame. Di kawasan ini didirikan beberapa 

gedung yang kemudian dipergunakan untuk perkuliahan Fakultas Tarbiyah dan 
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Fakultas Ushuludin dan dimulai pada tahun 1984 ketika jabatan rektor Pada waktu 

itu dipegang oleh Drs.H.Busyairi Mudjidi (1984-1989).  

 Pada periode Rektor keenam, dijabat oleh Drs.H. Pranoto Tahrir Fatoni 

(1989-1993), pembangunan fisik terus dilakukan antara lain dengan membangun 

gedung fakultas syari’ah dan Perpustakaan. 

 Pada periode ketujuh yang dijabat oleh Drs. H.M Ghozali Badrie  

(1993-1997), terbitlah keputusan meteri agama No. 397 tahun 1993 yang 

mengesahkan Fakultas Dakwah. Dengan pengesahan Fakultas Dakwah maka jumlah 

Fakultas yang ada dilingkungan IAIN Raden Intan menjadi 4 Fakultas.   

 Periode rektor kedelapan, yang dijabat Prof. DR. H. M. Damrah Khair,MA. 

(1998-2002), gedung rektor berlantai tiga di kampus sukarame sekaligus menandai 

berpindahnya secara resmi kegiatan pendidikan IAIN Raden Intan dari kampus 

Labuhan Ratu ke Kampus Sukarame. 

 Dalam periode ini upaya untuk mengembangkan lembaga terus digalakkan 

yang ditandai dengan upaya pendirian program S-2 dan Fakultas Adab. Namun 

sayang, karena peminat bidang study untuk Fakultas Adab sangat minim, maka 

kegiatan Fakultas ini dihentikan. Adapun program S-2 terus survive diawali dengan 

pembahasan dalam siding senat IAIN Raden Intan tanggal 17 November 1999, yang 

menyetujui membuka program pascasarjana (S-2) dan kemudian diterbitkan surat 

keputusan rektor nomor 222 tahun 1999 tanggal 4 Desember 1999 tentang persiapan 
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pendirian program pascasarjana (S-2) IAIN Raden Inten Bandar Lampung. Surat 

keputusan rektor tersebut dikukuhkan oleh Gubernur Lampung,  Ketua DPRD, 

Rektor UNILA dan Ormas Islam provinsi Lampung sebagai dukungan untuk 

berdirinya program pascasarjana IAIN Raden Intan. Pada tahun 2001 program 

pascasarjana IAIN Raden Intan mulai beroperasi dengan jumlah mahasiswa awal 

sebanyak 52 orang. Status negeri program ini diperoleh pada masa rektor yang ke-

sembilan yakni prof.Dr. H. S. Noor Chozin Sufri dengan SK Menteri Agama nomor 

186 tahun 2002.  

 Periode Rektor selanjutnya dijabat oleh prof. DR. KH. Musa Sueb, MA. 

Sampai dengan tahun 2009, IAIN Raden Intan Lampung sudah mengalami 10 masa 

kepemimpinan, dimana konsep kebijakan yang dilakukan memiliki karakteristik pada 

peningkatan mutu akademik mahasiswa dan dosen, termasuk didalamnya pembinaan 

dan pengembangan akademik bahasa asing, pengembangan prodi-prodi baru, 

pemberdayaan unit pelaksanaan teknis dan lembaga penunjang akademik antara lain 

Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), Lembaga Penelitian (LEMLIT), Pusat 

Pembinaan Bahasa (PUSBINSA) dan pusat penjamin Mutu Pendidikan (P2MP)
2
. 

B. Visi dan Misi 

1. Visi 

  Visi institute adalah menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman 

integratif multidisipliner yang unggul dan kompetitif.  

                                                                 
2
 Profil UIN Raden Intan Lampung, Dok. 
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 Untuk mencapai visi tersebut, maka pada lima tahun mendatang (2013-2017) 

IAIN Raden Intan Lampung diharapkan mampu menghasilkan “insan-insan 

kependidikan dan nonpendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi di dunia 

global”. Sumber daya manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, 

menjunjung nilai keadilan dan norma kemasyarakatan yang madani, dan santun 

dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi
3
. 

2. Misi 

 Misi Institut adalah: 

a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman integratif – 

multidisipliner yang memiliki keunggulan dan daya saing 

internasional; 

b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman integratif-multidisipliner 

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan  

c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat muslim. 

 Di dalam berbagai menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi, IAIN 

Raden Intan harus memperkuat visi dan  misi kelembagaannya. Hal ini harus 

dilakukan agar secara institusional IAIN Raden Intan Lampung dapat meraih nilai 

keunggulan yang bercirikan pada adanya kemampuan untuk melakukan daya 

adaptasi, inovasi, dan antisipasi. Ketiga daya tersebut sangat dibutuhkan IAIN 

Raden Intan Lampung dalam upaya mengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni dan budaya dalam konteks keislaman dan keindonesiaan.  

                                                                 
3
 Profil UIN Raden Intan Lampung, Dok. 
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 Hal tersebut sangat relevan dengan status wider mandate yang kini disandang 

IAIN Raden Intan untuk menjadi suatu lembaga perguruan tinggi yang mampu 

mengawal proses berlangsungnya integrasi nilai-nilai keislaman secara baik, utuh 

dan berkesinambungan ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. kemampuan ini 

diantara lain dapat diperoleh lewat berbagai penelitian yang dilakukan baik 

kuantitatif maupun kualitatif dalam berbagai bidang ilmu, seni dan budaya. 

 Mengingat arus deras globalisasi tidak saja diyakini telah menyuguhkan 

sejumlah kebaikan dan kemajuan namun ternyata juga telah membawa dampak 

negatif yang tidak terbayangkan sebelumnya, maka upaya pengembangan keilmuan 

dan kelembagaan yang dilakukan harus tetap mengendapkan aspek moralitas Islam 

(akhlak al-karimah) sebagai karakter utama, tentunya tanpa mengesampingkan 

aspek-aspek  budaya lokal dan budaya bangsa Indonesia. 

 Untuk itu dalam rangka memajukan kehidupan masyarakat yang bermartabat, 

IAIN Raden Intan mengorientasikan laju pengembangan kelembagaannya secara 

integratif yakni dengan memadukan ranah akademik dan ranah dakwah sesuai cita-

cita luhur para pendirinya terdahulu, sehingga diharapkan seluruh sivitas akademika 

tidak hanya memiliki keunggulan intelektual namun juga berbagai keutamaan 

sosial. Dalam konteks ini, inisiatif untuk membangun kepercayaan dalam 

mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dipandang tidak hanya relevan, 

namun juga penting dilakukan. Dengan keunggulan dan keutamaan tersebut 

sebenarnya IAIN Raden Intan dapat tetap eksis, inovatif dan kompetitif di era 

globalisasi. 
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3. Tujuan  

Tujuan Universitas adalah: 

a. Menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

keunggulan akademik dan/atau professional, integritas iman, takwa dan 

akhlaqul karimah, serta kemampuan daya saing dalam rangka menjawab 

tantangan global; 

b. Mengembangkan dan/atau menghasilkan kajian, riset, dan 

pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai 

keislaman, secara inovatif, obyektif, dan dinamis; dan 

c. Menyebarluaskan hasil-hasil riset dan pengembangan ilmu-ilmu 

keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta 

mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Visi IAIN Raden 

Intan Lampung adalah: menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu 

keislaman multi-disipliner yang unggul dan kompetitif.  

C. Struktur Organisasi UIN Raden Intan Lampung 

 Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah lembaga atau organisasi, 

hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja, aturan dan 

gambaran nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama 

yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan atau kerja dimaksudkan 

agar mereka melaksanakan tugasnya dapat terarah dan sesuai dengan bidangnya 

masing-masing dan juga untuk menanamkan sifat tanggung jawab terhadap tugasnya 
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dan sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi permasalahan 

didalam pekerjaan mereka 

STRUKTUR ORGANISASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

D. Da’i UIN Raden Intan Lampung 

Da’i adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau 

tidak  langsung, melalui lisan, tulisan, atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran-

ajaran Islam atau menyebarluaskan ajaran Islam, melakukan upaya perubahan kearah 

kondisi yang lebih baik menurut Islam. 

Da’i dapat diibaratkan sebagai seorang guide atau pemandu terhadap orang-

orang yang ingin mendapat keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dalam hal ini da’i 

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 da’i di tengah masyarakat menempati posisi penting, ia adalah 

seorang pemuka (pelopor) yang selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya. 

Segala perbuatan dan tingkah laku dari seorang da’i akan dijadikan tolak ukur 

oleh masyarakatnya. Da’i akan berperan sebagai seorang pemimpin di tengah 

masyarakat walau tidak pernah dinobatkan secara resmi sebagai pemimpin. 

Kemunculan da’i sebagai pemimpin adalah kemunculan atas pengakuan masyarakat 

yang tumbuh secara bertahap. Oleh karena itu, seorang da’i harus selalu sadar bahwa 

segala tingkah lakunya selalu dijadikkan tolak ukur oleh masyarakatnya sehingga ia 

harus memiliki kepribadian yang baik. 

Begitu juga fungsi dan kewajiban da’i UIN Raden Intan Lampung. Mereka 

merupakan mubaligh berkualitas yang telah melakukan dakwah baik didalam kota 

maupun luar kota Bandar lampung, mereka merupakan orang-orang yang perduli 
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terhadap dunia pendidikan, bahkan sebagian dari mereka telah mendedikasikan 

waktu mereka untuk dunia dakwah. 

Berikut merupakan daftar nama da’i di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung: 

Tabel 1 

Daftar Nama Da’i UIN Raden Intan Lampung 

NO Nama Da’i Keterangan 

1 Dr. H. Bukhori Muslim. MA Dosen fakultas Tarbiyah 

2 Dr. Hj. Rumadani Sagala. M. Ag Dosen fakultas Tarbiyah 

3 Drs.H.Amirudin. M. Ag Dosen Fakultas Tarbiyah 

4 Dr.H. Khoirudin. MH Dosen Fakultas Syariah 

5 Drs.H. Muh. Rusfi. M.Ag Dosen Fakultas Syariah 

6 Dr. Hj. Zuhroini, MH  Dosen Fakultas Syariah 

7 H. Anas Hidayatullah. MA Dosen Fakultas Ushuludin 

8 H. Mahmudin Bunyamin. Lc. MA Dosen Fakultas Ushuludin 

9 Dr.H. Malik Ghozali, MA Dosen Fakultas Ushuludin 

10 Dr. M. Afif Anshori, M.Ag Dosen Fakultas Ushuludin 

11 Dra. Hj. Siti Maskuroh, M.Sos.I Dosen Fakultas Ushuludin 

12 Prof. Dr. H. M.A.Achlami Hs, MA Dosen Fakultas Dakwah 

13 Dr. Abdul Syukur, MA Dosen Fakultas Dakwah 

14 Dr. Rosidi, MA Dosen Fakultas Dakwah 
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15 Mulyadi, M.Sos.I Dosen Fakultas Dakwah 

16 Zulkarnain, M.Ag Pegawai Fakultas Dakwah 

17 Dr. Moh. Bahruddin, MA Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam 

18 Dr. Ruslan Abdul Ghofur, MA Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam 

19 H. Kamran, L.c.MA Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

21 Drs. Mansyur Hidayat. M.Sos.I Dosen Fakultas Dakwah 

 

Tabel II 

Jadwal pengajian Rutin Da’i UIN Raden Intan Lampung 

NO Nama Waktu Majlis Taqlim 

1 Prof. Dr. H. M.A. Achlami Hs, 

MA 

 

- Sabtu ke-empat 

disetiap bulan 

 

- Sabtu ke- tiga di 

setiap bulan 

 

 

-Sabtu Ke Dua di 

setiap bulan 

 

 

-Minggu ke 2 dan 

3 di setia bulan  

 

 

Majlis Taqlim 

Masjid Al-Furqon 

 

Majlis taqlim 

masjid An-Naba 

PTPN 7 

 

Majlis Taqlim 

masjid Roudotul 

Makmur  

 

Majlis Taqlim 

masjid Al-Huda 

2 Dr. Abdul Syukur, MA -  kamis  disetiap 

bulan 

 

-Jum’at  disetiap 

Masjid Al-Iman 

 

Masjid Roudotul 

makmur 
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bulan 

 

 

 

3 Dr. Hj. Rumadani Sagala. M. Ag -Setiap 2 minggu 

sekali 

Pengajian 

SAMPAGOL 

4 Dr.H. Malik Ghozali, MA 

 

 

 

 

 

-Setiap malam 

sabtu  

 

- setiap 1 bulan 

sekali  

 

- Setiap malam 

rabu 

Pengajian bapak-

bapak Masjid Al-

iklas 

Keliling rumah di 

griya sukarame 

 

Pengajian ibu-ibu 

masjid Al-iklas 

5 Dr. Moh. Bahruddin, MA -setiap 2 bulan 

sekali 

 

-Setiap 1 bulan 

sekali  

 Radar TV 

 

 

Radio swasta 

seluruh Indonesia 

(RSSI) diputar 

serentak di 53 

radio di Indonesia 

6 Zulkarnain, M.Ag -setiap minggu 

pertama disetiap 

bulan 

Ikatan keluarga 

besar kamang 

madiah (IKKM) 

 

 Jadwal kegiatan ceramah dosen tersebut penulis lampirkan sebagai penguat 

data bahwa da’i UIN Raden Intan merupakan praktisi dakwah didalam masyarakat. 

Hal tersebut membuktikan bahwa Da’i UIN Raden Intan adalah orang yang menjadi 

sorotan dan panutan didalam masyarakat, karena selain profesi mereka sebagai 

seorang tenaga pengajar ataupun pegawai sebuah Universitas mereka juga 

merupakah seorang Da’i Profesional. 
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E. Da’i UIN Raden Intan Lampung dalam Menggunakan Internet 

 Internet saat ini sudah menjadi ruang publik baru, dimana dengan internet 

setiap individu ataupun organisasi dapat saling berbagi konten tertentu tanpa harus 

melewati proses sensor atau filterisasi yang ketat. Kebebasan berekspresi menjadi 

benar-benar terealisasi dalam dunia maya, dimana orang-orang yang terlibat 

didalamnya tidak diatur oleh sekat-sekat status sosial. 

 Faktanya, internet telah masuk keseluruh lapisan masyarakat. Saat 

berselancar di dunia maya dan berbagi informasi, status-status sosial tidak terlihat 

jelas, setiap orang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk saling berbagi 

informasi Internet juga menjadi tempat untuk saling mendiskusikan kepentingan-

kepentingan umum, memberi masukan kepada penguasa, ataupun menjadi media 

untuk berbagi ideologi. Terakhir, isu-isu yang dibahas di internet menjadi konten 

yang inklusif, terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja. 

 Kesadaran akan pentingnya internet sebagai ruang publik baru yang masih 

minim sensor dan dapat dimaanfaatkan untuk menjangkau publik yang lebih besar 

dengan biaya yang lebih murah, digunakan individu dan berbagai organisasi untuk 

menggunakan internet. Begitupun bagi seorang da’i yang menggunakan internet 

sebagai sumber informasi dalam mencari materi dakwah seperti yang dikemukakan 

oleh seorang da’i UIN Raden Intan Lampung Bapak Achlami Hs.MA : 
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“Dalam penggunaan media internet sebagai sumber informasi dalam mencari 

materi dakwah perlu diadakannya koreksi baik tulisan ayat ataupun hadits 

karena tidak semua tulisan yang ada di internet itu benar, terkadang memang 

ada yang salah, dari isi materi juga ada kecenderungan semacam ideologoi 

atau aliran yang perlu dibaca secara teliti dan kemudian dipilih mana yang 

lebih cocok dengan mad’u. Karna didalam internet siapapun bisa menulis 

tanpa ada penyaringan. beliau biasanya menggunakan media internet sebagai 

penambah dari materi-materi yang telah dibaca di kitab-kitab”
4
 

 Senada juga dengan yang dikatakan Bapak Abdul Syukur Sebagai seorang 

Da’i UIN Raden Intan Lampung: 

“Bahwa dalam penggunaan media internet untuk mencari materi dakwah harus 

benar-benar selektif terhadap situs-situs yang akan dipilih. Internet juga digunakan 

beliau untuk melihat perkembangan dunia dakwah dan sebagai bahan untuk 

menambah materi dalam berceramah”. 

 Media internet tergolong cukup mudah dan sangat praktis bukan hanya 

jangkauannya yang sangat luas, internet juga menghilangkan batas-batas rasisme, 

golongan, agama dan lainnya sehingga internet menjadi media bebas untuk 

menuangkan pemikiran seseorang dalam sebuah tulisan dan tidak terbatas oleh waktu 

dan ulasan pembahasannya pun akan lebih gamblang, mengena dan dapat ditelaah 

pembacanya kapanpun dan dimanapun ia berada. Jadi untuk mengulas sebuah 

permasalahan yang banyak terjadi dimasyarakat seorang da’i harus memiliki 

                                                                 
 

4
 Achlami Hs, Da’i UIN Raden Intan Lampung, Wawancara, Bandar Lampung,  Tanggal 13 

Mei 2017 
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wawasan yang luas serta pengalaman baik bersifat pribadi atau pengalaman yang 

didapatkan dari orang lain  

 Seperti yang dikatakan Zulkarnain sebagai salah satu Da’i UIN Raden Intan 

Lampung: 

“Penggunaan media internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi 

dakwah biasanya beliau gunakan sebagai bahan skunder untuk memperoleh 

materi dakwah misalnya untuk mencari metode yang bagus strategi yang 

kekinian dan untuk menambah wawasan dalam dunia dakwah, namun untuk 

mencari bahan primer materi dakwah beliau tetap berpegang teguh pada al-

quran, hadits dan fatwa-fatwa ulama”
5
 

 Dalam penggunaan media internet para da’i tidak selalu terpacu kepada 

artikel seperti yang dilakukan salah seorang da’i Ibu Rumadani Sagala Menurutnya  

“Dalam penggunaan media internet sebagai sumber materi dakwah biasanya 

beliau lebih mengarah kepada menonton video yang ada di internet karna 

menurutnya siapa yang menyampaikan akan terlihat lebih jelas biasanya 

beliau membuka video dari da’i kondang Quraish Shihab yang dirasa isi 

materi yang disampaikan cukup baik dan menjadi panutan”
6
  

 Berbeda dengan yang dilakukan Hj. Rumadani Sagala, Malik Ghozali justru 

lebih tertarik kepada media internet berupa e-book yang menurutnya sumber dan 

                                                                 
 

5
 Zulkarnain, Da’i UIN Raden Intan Lampung, Wawancara, Bandar Lampung , Tanggal 01 

Mei 2017 
 

6
 Rumadani Sagala, Da’i UIN Raden Intan Lampung, Wawancara, Bandar Lampung,  

Tanggal 13 Mei 2017 
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originalitasnya tidak abal-abal. Situs yang sering beliau kunjungi salah satunya 

adalah Al-Mustofa.com
7
.   

     Dalam memperluas dakwah, tidak ada salahnya kalau memanfaatkan 

teknologi internet yang telah berkembang pesat saat ini. Internet menjadi salah satu 

media yang cukup efektif untuk menyalurkan bakat atau pemikiran karena internet 

digunakan dan diakses secara global seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. 

Meskipun demikian, seseorang juga harus lebih  bijak dalam menggunakan teknologi 

ini karena internet bak dua belah mata pisau yang dapat membentuk manusia-

manusia berkepribadian positif dan juga sebaliknya apabila seseorang tidak bijak 

dalam menggunakannya maka dapat membentuk manusia-manusia berkepribadian 

negatif. Mari kita jadikan media internet sebagai sarana yang dapat mendukung 

wawasan kita, sehingga banyak hal-hal positif yang didapatkan dan dapat diamalkan 

kepada orang lain yang membutuhkan pengetahuan baik yang bersifat umum atau 

keagamaan. 

F. Penggunaan Media Internet Sebagai Salah Satu Sumber Informasi Dalam Mencari 

Materi Dakwah dikalangan Da’i UIN Raden Intan Lampung. 

Internet merupakan jaringan global komputer dunia, besar dan sangat luas 

sekali dimana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke 

                                                                 
 

7
 Malik Ghozali, Da’i UIN Raden Intan Lampung, Wawancara, Bandar Lampung, Tanggal 

15 Mei 2017 
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negara lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari text, 

gambar, audio, video, dan lainnya. 

Internet memberikan banyak sekali manfaat, ada yang bisa memberikan 

manfaat baik dan buruk. Baik bila digunakan untuk pembelajaran informasi dan 

buruk bila digunakan untuk hal yang berbau pornografi, informasi kekerasan, dan 

lain-lainnya yang negatif. 

Internet ini memungkinkan pengguna komputer di seluruh dunia untuk saling 

berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara saling mengirimkan email, 

menghubungkan komputer satu ke ke komputer yang lain, mengirim dan menerima 

file dalam bentuk text, audio, video, membahas topik tertentu pada newsgroup, 

website social networking dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah da’i UIN Raden Intan 

lampung juga menggunakan kecanggihan akses media internet sebagai salah satu 

sumber informasi dalam mencari materi dakwah di dalam kegiatannya berdakwah 

dalam masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara 

wawancara dengan beberapa da’i yang memenuhi syarat untuk menjadi sampel 

tentang penggunaan media internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi 

dakwah berikut hasil wawancara dengan Zulkarnain : 

“Penggunaan media internet sebagai salah satu sumber informasi dalam 

mencari materi dakwah dapat digunakan seorang dai sebagai data skunder 

atau data pendukung dalam mencari materi dakwah dimana materi pokoknya 

tetap berpegang teguh pada al-qur’an, al-hadits, dan fatwah ulama, namun 

sebagai seorang da’i harus mendapat wawasan kekinian tentang masalah 

perkembangan-perkembangan yang terjadi didunia dakwah disini 
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memerlukan alat bantu selah satunya media internet.beliau biasa 

menggunakan internet sebagai tambahan pengetahuan/ wawasan untuk fareasi 

seni berdakwah, internet sangat diperlukan sebagai alat pencari materi, 

meskipun beliau hanya menggunakan media internet pada saat mengisi waktu 

luang dan hanya berkisan 30-40 menit.paling tidak untuk selalu 

mempersiapkan diri jikalau sewaktu-waktu disuruh ceramah tiba-tiba”
8
.  

 

Senada juga dengan statement bapak Abdul Syukur selaku da’i UIN Raden 

Intan Lampung, beliau mengatakan bahwa: 

 

“Media internet adalah bahan awal yang dapat digunakan untuk mencari 

materi dakwah dan untuk mengontrol berita dan perkembangan dakwah. 

Beliau biasa menggunakan internet pada saat sewaktu-waktu mendapat tugas 

untuk berceramah, karna untuk mempermudah dan lebih memahami materi 

dakwah yang akan disampaikan kepada mad’u,  Materi yang dicari sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan pada saat akan menyampaikan dakwah, 

namun dalam penggunaan internet beliau selalu menyeleksi materi-materi 

yang ada pada setiap artikel yang disajikan”
9
.  

 

 Kemudian Hal ini juga diperkuat dari pendapat ibu Rumadani Sagala yang 

menjelaskan bahwa 

 

“ Penggunaan media internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi 

dakwah dirasa cukup bagus karena materinya yang cukup banyak di internet 

juga sangat beragam apalagi di era modern saat ini Seorang da’i yang dituntut 

selalu inovatif dalam menyampaikan pesan dan dituntut untuk mengikuti 

perkembangan zaman. Namun perlu di ingat bahwa yang terdapat di internet 

itu belum pasti kebenarannya oleh karenanya perlu diteliti”
10

 

 

                                                                 
 

8
 Zulkarnain, Da’i UIN Raden Intan Lampung, Wawancara, Bandar Lampung, Tanggal 01 

Mei 2017 
 

9
 Abdul Syukur, Da’i UIN Raden Intan Lampung, Wawancara, Bandar Lampung,  Tanggal 

01 Mei 2017 
 

10
 Rumadani Sagala, Da’i UIN Raden Intan Lampung, Wawancara, Bandar Lampung,  

Tanggal 13 Mei 2017 



62 

 

 Berdasarkan beberapa keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media internet sebagai salah satu sumber informasi dalam mencari 

materi dakwah dikalangan da’i UIN Raden Intan lampung saat mereka mengisi 

tausiah atau berdakwah dimasyarakat dirasa cukup efektif, efektif disini maksudnya 

adalah dalam penggunaan media internet sebagai salah satu sumber informasi dalam 

mencari materi dakwah bukanlah mengambil atau mengutip hanya dari satu sumber 

saja, akan tetapi mereka menggunkan media internet hanya sebagai salah satu 

penunjang, atau untuk memperkaya metode atau seni dalam berdakwah.  

 Teknologi Internet bukan merupakan hal baru didunia Dakwah,  saat ini 

aktivitas dakwah di kalangan umat muslim masih tetap berlangsung dan perhatian 

pada dakwah semakin besar. Dakwah tidak lagi dilakukan sebatas pemberian 

khutbah di masjid/mushalla, kantor-kantor, sekolah dan lembaga formal lainnya. 

seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi informasi penyebaran dakwah 

Islamiyah tersebar melalui media teknologi, khususnya teknologi informasi seperti 

Internet. Dengan trend digital life, sesungguhnya kemudahan dari Allah SWT untuk 

nasyrul fikrah semakin terbuka lebar. 

 Dengan adanya teknologi secanggih internet pada saat ini para cendekiawan 

dan ilmu muslin banyak menggunakan media internet sebagai salah satu media 

dakwah, banyak dari mereka yang mengunggah dan meng-upload materi dakwah 

kedalam internet dengan cara membuat website atau blog-blog yang berisikan 

tentang materi-materi dakwah. Hal ini akan lebih memudahkan masyarakat khusunya 
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para da’i sebagai salah satu strategi dan cara cepat dalam mencari materi dakwah hal 

ini sesuai dengan penjelasan salah satu Da’i UIN Raden Intan Lampung Bapak  

Malik Ghozali menjelaskan bahwa: 

 “Pengguaan media internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi 

dakwah itu mempermudah dan mempercepat artinya untuk mencari materi 

dalam waktu yang singkat dirasa media internet cukup efektiv, hanya saja 

otentisitasnya perlu dilakukan croscek. sebagai seorang da’i tidak boleh 

mengambil materi mentah-mentah dari internet karna materi yang didapat 

akan disampaikan kepada orang lain (Mad’u)”
11

. 

  

Sama halnya dengan statement bapak Achlami Hs beliau menjelaskan bahwa : 

 

“ Dengan adanya akses media internet seorang dosen bisa lebih mudah, cepat 

dan murah dalam mencari dan mendapatkan sebuah informas, dirasa cukup 

efektif. Karna pada penggunaanya kita tinggal mengetik hal yang berkaitan 

dengan materi dakwah yang kita perlukan maka dengan sendirinya akan 

keluar blog-blog atau alamat situs yang berisikan tentang materi yang kita 

butuhkan, dan dari situ kita bisa mendapat materi dakwah dengan mudah, 

lebih murah dan lebih cepat”
12

. 

 

 Dalam penggunaan media internet sebagai sumber informasi dalam mencari 

materi dakwah bukan tidak ada efek negative yang ditimbulkan berkaitan dengan hal 

tersebut berikut penjelasan Bapak Moh. Bahruddin: 

 “Efek Negativ yang ditimbulkan dari media internet sebagai sumber 

informasi dalam mencari materi dakwah adalah banyak sekali da’i yang 

mengutip dari internet namun tidak diteliti kembali isi dari materi tersebut, 

sehingga apa yang disampaikan kepada mad’u juga salah. Dampak negative 

                                                                 
 

11
 Malik Ghozali, Da’i UIN Raden Intan Lampung, Wawancara, Bandar Lampung, Tanggal 

15 Mei 2017 
 

12
 Achlami Hs, Da’i UIN Raden Intan Lampung, Wawancara, Bandar Lampung, Tanggal 13 

Mei 2017 
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lain adalah banyak yang mengaku sebagai da’i dengan menuliskan artikel-

artikel tentang keagamaan yang otentisitasnya belum jelas”
13

 

 Berdasarkan keterangan terurai di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi dakwah 

dikalangan da’i UIN Raden Intan Lampung merupakan salah satu metode atau 

strategi yang praktis, murah dan cepat, walaupun dalam penggunaannya perlu diteliti 

terlebih dahulu. Dilihat dari segi manfaatnya para da’i lebih inovatif dalam hal 

metode penyampaian dan dapat lebih cepat dalam mencari materi dakwah yang 

diperlukan. 

 

  

                                                                 
 

13
 Moh. Bahruddin,  Da’i UIN Raden Intan Lampung, Wawancara, Bandar Lampung, 

Tanggal 15  Mei 2017 
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 BAB IV 

EFEKTIVITAS MEDIA INTERNET SEBAGAI SUMBER INFORMASI 

DALAM MENCARI MATERI DAKWAH DI KALANGAN DA’I UIN RADEN 

INTAN LAMPUNG 

 Setelah penulis mengumpulkan data-data dari hasil interview atau 

wawancara dengan beberapa responden yang berkaitan dengan judul karya tulis 

ini yaitu efektivitas media internet sebagai sumber informasi dalam mencari 

materi dakwah di kalangan da’i UIN Raden Intan Lampung, yang kemudian 

dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah 

selanjutnya penulis akan menganalisa data-data yang penulis kumpulkan tersebut. 

  Sesuai dengan teknik analisa data yang dipilih oleh peneliti, yaitu 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisa data yang telah 

peneliti kumpulkan dari interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi 

selama peneliti mengadakan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, maka data yang diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa 

oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian, hasil yang diperoleh dari hasil 

penelitian yaitu sebagai berikut:  

A. Efektivitas Media Internet Sebagai Sumber Informasi Dalam Mencari Materi 

Dakwah 

Sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab pendahuluan dan landasan 

teori pada bab II bahwa efektivitas media internet sebagai sumber informasi dalam 
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mencari materi dakwah merupakan sebuah penelitian yang membahas tentang 

pemanfaatan media internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi 

dakwah dilihat dari efektivitas penggunaan media internet sebagai sumber 

informasi materi dakwah. 

 Dalam pembahasan bab II disebutkan bahwa media internet sebagi sumber 

informasi dalam mencari materi dakwah Memang sangat efektif dan efisien 

karena sifat media massa disamping memiliki kemampuan untuk memberikan 

informasi secara efektif dan memperdekat jarak jauh dan juga memiliki kegunaan 

diantaranya adalah: 

1.  Dengan media massa public (internet) yang tersambung luas dapat dicapai 

dengan cepat, serempak dan dalam jumlah banyak. 

2. Media massa (Internet)  mampu menumbuhkan aspirasi masyarakat, 

terutama aspirasi unik menuju kemajuan dan kesejahteraan. 

3. Media massa (internet) mampu mengenalkan norma-norma sosial, dengan 

media ini norma-norma sosial yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat dapat diketahui dan dibentuk, sehingga hal ini akan dapat 

menimbulkan gairah dasikap positif mereka. 

4. Media masa (internet) sanggup menumbuhkan selera, secara psikologis akan 

merasa dekat antara satu dengan yang lain meskipun secara fisik mereka 

jauh, karena adanya kesamaan selera dalam memandang suatu masalah. 

5. Media masa internet sebagai (pendidik), dalam hal ini media masa dapat 

dijadikan sebagai alat pendidikan, banyak bidang-bidang tertentu seperti: 



67 

 

bidang bahasa, ketrampilan dan kesenian dan lain-lainnya yang dapat 

disajikan menggunakan media massa (internet). 

 

 Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan sebagaimana telah 

dituliskan dalam bab III pada halaman 55 sampai 63 menunjukkan bahwa media 

internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi dakwah memang cukup 

efektif, efektif disini maksudnya adalah dalam penggunaan media internet sebagai 

salah satu sumber informasi dalam mencari materi dakwah bukanlah mengambil 

atau mengutip hanya dari satu sumber saja, akan tetapi mereka menggunkan 

media internet hanya sebagai salah satu penunjang, atau untuk memperkaya 

metode atau seni dalam berdakwah. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa 

responden berikut : 

1. Media internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi dakwah 

terbilang efektif jika digunakan untuk pengembangan metode dan seni 

dalam berdakwah karna didalam internet banyak sekali metode –metode 

berceramah yang unik dan inspiratif.(zulkarnain:1/05/2017) lihat halaman 

56. 

2. Media internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi dakwah 

dikalangan da’i sangatlah efektif jika digunakan untuk mencari materi 

dakwah secara cepat dan bersifat dadakan.(Malik Ghozali:. 15/05/2017) 

lihat halaman 61. 
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3. Media internet adalah media yang jangkauannya luas dan tidak terbatas , 

media internet  sangatlah efektif jika digunakan untuk menambah wawasa 

dalam materi dakwah dan melihat perkembangan dunia dakwah. (Abdul 

Syukur: 1/05/2017) lihat halaman 60. 

4. Media masa (internet) mampu menimbulkan perasaan lebih dekat satu 

dengan lainnya meskipun pada kenyataan nya jauh, mampu pengumpulkan 

beribu-ribu orang bahkan berjuta-juta oleh karnanya media internet sangat 

efektif apabila digunakan untuk media berdakwah, karna cangkupannya 

yang sangat luas dan waktu yang tidak terbatas. (Moh. Bahruddin: 

15/05/2017) lihat halaman 62. 

5. Media internet sering digunakan dibidang pendidikan. Sifatnya yang up to 

date menjadikan media internet juga dipakai dibidang Dakwah. Media 

internet tergolong media yang efektif untuk mencari materi dakwah bagi 

para Da’i karna memudahkan dalam pencarian materi yang dibutuhkan. 

(Achlami Hs:13/05/2017) lihat halaman 56. 

6. Media internet mampu memberikan inovasi-inovasi baru bahkan dalam 

dunia dakwah itulah sebabnya media internet tergolong media yang sangat 

efektif apabila digunakan untuk menambah referensi dan menambah 

wawasan seorang da’i Untuk berdakwah.(Rumadani Sagala:(13/05/2017) 

lihat halaman 60. 

  Berdasarkan beberapa keterangan di atas maka dapat disimpulakan bahwa 

penggunaan media internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi 
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dakwah dikalangan da’i UIN Raden Intan Lampung saat mereka akan mengisi 

ceramah atau berdakwah dirasa cukup efektif. Efektif disini maksudnya adalah 

dalam penggunaan media internet sebagai salah satu sumber informasi dalam 

mencari materi dakwah bukanlah mengambil atau mengutip seluruhnya dari 

internet akan tetapi internet dijadikan sebagai bahan tambahan atau penunjang 

dari materi yang telah didapat dari Al-Qur’an dan Hadits. Penunjang dalam artian 

da’i dapat mengambil inovasi-inovasi baru sesuai dengan kebutuhan mad’u, selain 

itu juga untuk mengikuti perkebangan zaman. 

 Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam landasan teori bahwa 

Keseluruhan materi dakwah, pada hakikatnya bersumber dari dua sumber, yaitu: 

Al-Qur’an dan Al-Hadits. Menurut Hasby Al-Shiddiqiy, Al-Qur’an adalah kalam 

Allah SWT yang merupakan mu’jizat yang diturunkan atau di wahyukan kepada 

Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan suatu ibadah. Sedangkan 

Al-Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, baik berupa perkataan, perbuatan,pernyataan (taqrir), dan sebagainya. 

 Meskipun media internet sebagai sumber informasi untuk mencari materi 

dakwah terbilang cukup efektif bukan berarti bukan tanpa efek negative, efek 

negative yang sering ditimbulkan dari penggunaan media internet sebagai sumber 

informasi dalam mencari materi dakwah adalah ketergantungan seorang da’i 

dalam mencari materi di internet hal tersebut membuat da’i lebih jarang mencari 

literature seperti buku, hal negative lain misalnya seperti  da’i yang mengutip dari 
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internet namun tidak diteliti kembali isi dari materi tersebut, sehingga apa yang 

disampaikan kepada mad’u juga salah. 

  Karna seperti perkataan Ali Akbar dalam bukunya cepat dan mudah dalam 

membuat internet, bahwa internet di ibaratkn seperti pisau bermata dua dimana 

disatu sisi memberikan manfaat dan disisi lain memberikan efek negative semua 

tergantung kepada cara penggunaannya. 

 Dari beberapa penjelasan yang terurai pada paragraf diatas dan di 

halaman-halaman yang sebelumnya, hal itu menunjukkan bahwa media internet 

cukup efektif apabila digunakan sebagai salah satu sumber referensi materi 

dakwah dikalangan da’i UIN Raden Intan Lampung, kemudian ditambah dengan 

sumber yang berasal dari buku-buku tentang materi dakwah yang ada sebagai 

penguat dan menegaskan materi yang telah diperoleh dari media internet.  

 

B.  Kendala Dalam Mencari Materi dakwah di Internet 

 Dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan memberi arahan atau 

pedoman bagi gerak langkah dalam kegiatan dakwah. Sebab tanpa tujuan yang 

jelas seluruh aktivitas dakwah akan sia-sia, tujuan dakwah merupakan salah satu 

unsure dakwah. Dimana antara unsure dakwah yang satu dengan yang lainnya 

saling membantu, memperngaruhi, dan berhubungan.   

 Kemajuan iptek telah membawa banyak perubahan bagi masyarakat, baik 

cara berfikir, sikap, maupun tingkah laku. Segala persoalan kemasyarakatan yang 
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semakin rumit dan kompleks yang dihadapi oleh umat manusia adalah merupakan 

masalah yang harus dihadapi dan diatasi oleh para pendukung dan pelaksana 

dakwah. 

 Jika kita perhatikan dengan seksama, sebenarnya, perkembangan teknologi 

memang seolah-olah mengulangi perkembanagn kehidupan di muka bumi. 

Perkembangan teknologi sendiri bergerak dari dominasi teknologi materi 

(pertanian dan bangunan), ke dominasi teknologi energi (industri dan transportasi) 

menuju dominasi teknologi komunikasi. 

 Kemudahan mencari informasi sebagai sumber materi dakwah di media 

internet bukan berarti tanpa kendala berikut kendala-kendala yang ditimbulkan 

pada saat mencari materi dakwah di internet: 

1. Validitas Sumber Materi  

 Seriap orang bebas membuka homepage sendiri dan menampilkan 

berbagai informasi disana. Implikasinya tidak semua data dan informasi 

yang didapat lewat intenet valid untuk dijadikan acuan dan penelitian. 

Selain itu, sumber informasi di internet mudah berubah, misalnya 

homepage yang telah berubah atau bahkan sudah tidak ada lagi. Akibatnya 

seorang da’i harus selalu mencermati setiap sumber yang akan dikutipnya. 

2. Virus  

 Salah atu kendala yang yang juga tidak kalah peliknya adalah 

resiko terkena virus komputer yang mudah menyebar lewat jaringan 

internet baik melalui e-mail ataupun file-file yang di download. Sistem ini 
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biasanya merusak sistem komputer dan tidak jarang menyebabkan 

komputer rusak. 

3. Tidak Ada Filter Yang Tangguh  

 Banyak yang coba memfilter informasi di internet, namun 

kenyataannya hal itu tidak bisa dengan mudah menyingkirkan informasi 

yang membahayakan atau tidak layak. Sejauh ini tidak ada filter tangguh 

untuk memfilter internet dari informasi-informasi yang tidak layak. 

4. Informasi Palsu Dimana-Mana (HOAX) 

 Ada banyak sekali informasi yang terdapat di internet termasuk 

informasi mengenai materi dakwah, dan tidak jarang ditemukan informasi 

yang didapat adalah informasi palsu hal tersebut menjadikan salah satu 

kendala dalam mencari materi dakwah melalui media internet. Oleh karna 

itu seorang da’i dituntut untuk lebih bijak memilah informasi yang ada di 

media internet dengan merujuk kepada sumber aslinya. 

5. Keadaan Cuaca 

 Tidak jaang keadaan cuaca juga menjadi kendala dalam membuka 

internet, jika keadaan cuaca berangin maka kecepatan akan semakin 

lambat. 

6. Banyaknya Cyber Crime 

 Kejahatan dunia maya atau yang sering dikenal dengan cyber crime 

merupakan salah satu kendala dalam mencari informasi materi dakwah di 
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internet, sebab pada masa modern sekarang ini banyak sekali orang yang 

dengan sengaja memasukkan informasi yang salah.  
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari uraian dan pembahasan diatas, berdasarkan hasil penelitian lapangan 

yang dipadukan dan didukung dari buku penunjang, maka dapat penulis simpulkan 

tentang Efektivitas media internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi 

dakwah dikalangan da’i UIN Raden Intan Lampung, sebagai berikut : 

1. Dalam era modern saat ini penggunaan media internet sebagai sumber 

informasi dalam mencari materi dakwah cukup efektif, efektif disini 

maksudnya adalah dalam penggunaan media internet sebagai salah satu 

sumber informasi dalam mencari materi dakwah bukanlah mengambil atau 

mengutip hanya dari satu sumber saja, akan tetapi mereka menggunkan 

media internet hanya sebagai salah satu penunjang, atau untuk 

memperkaya metode atau seni dalam berdakwah. 

2. Adapun penggunaan media internet sebagai sumber informasi mencari 

materi dakwah bagi da’i UIN Raden Intan Lampung cukup efektif.  Namun 

demikian ditemukan beberapa kendala dalam penggunaannya. Kendala 

yang sering ditemukan adalah jaringan wi-fi yang kadang terputus, 

pencarian situs yang terkadang harus didownload terlebih dahulu baru bisa 

dibaca, dan tulisan pada artikel yang terkadang terlalu kecil sehingga 

membuat para da’i enggan untuk membaca. 
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3. Media internet sebagai sumber informasi dalam materi dakwah yang dinilai 

cukup efektif bukan tanpa efek negative yang ditibulkan, salah satu efek 

negative yang ditimbulkan adalah tidak jarang seorang da’i mengambil 

materi yang didalamnya terdapat kesalahan akibat kurangnya ketelitian 

dalam memilih materi, kemudian menjadikan ketergantungan bagi seorang 

da’i menggunakan pemikiran-pemikiran dan pendapat orang yang belum 

jelas. 

B. Saran  

 Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik kesimpulan 

bersifat deskriptif maka guna melengkapi hasil penelitian ini penulis memberikan 

saran dan masukan berdasarkan data-data dan temuan di lapangan sebagai berikut : 

1. Bagi UIN Raden Intan Lampung seyogyanya harus lebih memperhatikan 

sarana dan prasarana yang ada di UIN Raden Intan Lampung, terlebih 

untuk jaringan wifi yang ada di UIN  dirasa belum maksimal, karena 

terkadang sinyalnya yang masih naik turun, hal tersebut mengakibatkan 

lambatnya kualitas jaringan wi-fi yang ada. mungkin ada bagusnya suatu 

saat nanti baik pegawai, dosen maupun mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung bisa memiliki kode atau password tersendiri dalam menggunakan 

fasilitas wifi, hal itu akan lebih mempermudah untuk membuka atau 

mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan. 

2. Bagi seorang da’i hendaklah menggunakan media internet sebagai sumber 

informasi dalam mencari materi dakwah hendaklah lebih teliti, sebelum 
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mengambil materi dari internet alangkah baiknya untuk di croscek terlebih 

dahulu dengan sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadits.   

C. Penutup 

 Dengan mengucap Alhamdulillahhirobbil’alamin atas kehadirat Allah Swt, 

yang selalu memberikan nikmat kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu 

kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Dalam skripsi ini tentu saja banyak mengalami kesalahan dan kekurangan, 

untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritikyang bersifat membangun 

demi kesempurnan skripsi ini.  

 Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi pembaca 

pada umunya dan civitas akademika UIN Raden Intan Lampung. Amin ya 

Robbal’alamin. 
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PEDOMAN INTERVIEW 

A. Interview ditujukan kepada informan  

1. Identitas orang yang diinterview 

a. Nama  : 

b. Alamat  : 

c. Jenis kelamin  : 

d. Pendidikan  : 

e. Jabatan  : 

 

B. Daftar pertanyaan untuk da’i 

1. Sudah Berapa lama bapak menjadi seorang da’I ? 

2. Sampai wilayah mana saja bapak berdakwah? 

3. Selain dari undangan adakah jadwal rutin bapak berdakwah? 

4. Apakan ust/ustdzah sebagai seorang da’i pernah menggunakan media internet sebagai 

sumber informasi dalam mencari materi dakwah? 

5. Pada saat apa saja ust/ustdzah menggunakan media internet sebagai sumber materi 

dakwah?  

6. Seberapa sering ust/ustdzah menggunakan media internet sebagai sumber informasi 

dalam mencari materi dakwah ? 

7. Apa alasan Ust/ustdzah menggunakan media internet sebagai sumber informasi dalam 

mencari materi dakwah? 

8. Situs apa saja  yang sering dikunjungi dalam internet untuk mencari sumber informasi 

dalam mencari materi dakwah ? 

9. Apakah ada kendala dalam mencari sumber informasi materi dakwah di Internet?  

10. Selain media internet, adakah media lain yang sering ust/ustdzah gunakan dalam 

mencari sumber informasi materi dakwah ? 

11. Mengenai isi materi yang ada di internet tersebut apakah sudah benar apa perlu 

dicroscek lagi dengan buku.? 

12. Apa saja  keunggulan media internet bagi seorang da’i? 

13. Apa saja kekurang media internet sebagai sumber informasi dalam mencari materi 

dakwah bagi seorang da’i ? 



14. Tanggapan bapak tentang media internet sebagai sumber informasi dalam mencari 

materi dakwah ? 

15. Apakah media internet efektiv untuk mencari materi dakwah.?  

16. Da’I di  UIN yang bapak ketahui?  
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