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ABSTRAK

PERSEPSI MAHASISWA TENTANG DAKWAH MELALUI FACEBOOK. 

(STUDI KASUS MAHASISWA KPI  ANGKATAN 2014/2015 )

Oleh:

AGUS MULYANA

Facebook merupakan salah satu media yang dimanfaatkan oleh mahasiswa

KPI untuk untuk menyampaikan pesan dakwah kepada khalayak umum, dengan

facebook ini agar pesan dakwah yang disampaikan mudah diterima oleh mad’u 

(masyarakat). Permasalahannya adalah dakwah merupakan tugas bagi setiap umat 

muslim yang dalam menjalaninya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan 

karena dilapangan begitu banyak persoalan dan tantangan mulai dari masalah ketidak 

tahuan umat terhadapa syariat sehingga perselisihan antar umat Islam dan antar umat 

beragama.

Oleh karena itu dakwah Islam harus fleksibel, mampu mengikuti 

perkembangan zaman, perkembangan umat dan budaya umat. Ketika melihat kondisi 

dan situasi mahasiswa dan ternyata  facebook begitu akrab dengan aktivitas 

keseharian mahasiswa bahkan ada sebagian yang tak lepas dari membuka facebook 

setiap harinya, dari sini da’i memanfaatkan facebook sebagai media dakwah.

Penelitian ini adalah : Deskriptif kualitatif dengan menggunakan objek 

penelitian lapangan. Pengambilan sampel dengan tekhnik non random sampling, 

sehingga diperoleh 8. Sedangkan alat pengumpul data dalam penelitian ini 

menggunakan interview, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data 

terkumpul dianalisis. 

Dari penelitian penulis dapat temuan sebagai berikut: yaitu facebook 

memberikan banyak sekali manfaat sebagai media dakwah salah satu mempermudah  

menyebar kan dakwah islam secara otomatis, sehingga facebook dapat dikatakan 

efektif untuk media dakwah secara umum.
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MOTTO

َن َعِن ۡ◌ َهوۡ◌ ُروِف َوَينۡ◌ َمعۡ◌ ُمُروَن ِبٱلۡ◌ ِر َويَأۡ◌ َخيۡ◌ ُعوَن ِإَلى ٱلۡ◌ َيد۟◌ ُأمَّةٌ ۡ◌ َتُكن مِّنُكمۡ◌ َول

ِلُحونَ ۡ◌ ُمفۡ◌ ◌ِٕ◌َك ُهُم ٱلٓ◌ٮَوُأْولٰـَ ۚ◌ ُمنَكرِ ۡ◌ ٱل

“Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan yang mengajak 

kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 

munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali Imron ayat 104)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi penelitian ilmiah ini 

terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud dari judul penelitian ilmiah. 

Adapun judul penelitian ilmiah yaitu:

PERSEPSI MAHASISWA TENTANG DAKWAH MELALUI 

FACEBOOK. (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN KPI FAKULTAS 

DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG ).

Untuk memudahkan dalam memahami judul di atas  maka perlu dijelaskan tentang 

pengertian dan maksud dari judul ini. Berikut dijelaskan mengenai pengertian 

persepsi mahasiswa tentang  dakwah melaui facebook.

Persepsi, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, 

yaitu diterimanya stimulus oleh individu melalui indra atau bisa disebut proses 

sensoris. namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut 

diteruskan dan peroses selanjutnya disebut proses persepsi. proses tersebut mencakup 

pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra informasi tersebut diolah dan  

diinterprestasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.1

                                                                
1 Bimo Walgio, Pengantar Psikologi Umum, Penerbit Andi,Yogyakarta, 2005, hal. 99
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Jadi menurut saya persepsi berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan 

penerapan kita terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau 

konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut.

Mahasiswa, secara harfiah adalah adalah seseorang yang belajar baik di 

sekolah tinggi, institute, universitas, akademi maupun di perguruan tinggi. Definisi 

mahasiswa sendiri adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi setelah 

menamatkan Sekolah Menengah ke atas (SMA).2

Jadi mamahasiswa ialah: Seorang atau individu yang meneruskan pendidikan 

setelah tamat dari Sekolah Menegah Akhir, untuk mendapat kan suatu gelar yang 

dapat menghantarkanya menempuh cita cita yang ingin diraih, walaupun terkadang 

cita cita tidak sesuai dengan realaita yang ada..

Dakwah, Secara etimologis, kata “dakwah” berasal dari bahasa Arab yang 

mempunyai arti: panggilan, ajakan, dan seruan. Sedangkan dalam ilmu tata bahasa 

Arab, kata dakwah adalah bentuk dari isim masdar yang berasal dari kata kerja : دعا, 

دعوة ,یدعو artinya : menyeru, memanggil, mengajak.3

Jadi dakwah menurut saya suatu ajakan atau seruan yyang disampaikan 

kepada khalayak umum berupa materi yang berisis pesan agamis yang sudah 

dipersiapkan dengan sedemikian rupa sehinggaapa yang akan kita sampaikan kepada 

ma’du/pendengar sesuai dengan keinginan atau tujuan yang jelas.

                                                                
2 Http://Www.Academic indonesia.Com/Pengertian-Mahasiswa/ 12  April 2017
3 Muhammad Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana,2009), hal. 62
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Facebook, facebook adalah jejaring sosial. yang menjadi rangking pertama 

diakses oleh masyarakat Indonesia. Begitu mudah mendapatkan teman di sini, karena 

teknologi yang ada di dalamnya sangat canggih dan juga ketersediaan berbagai 

macam bahasa terdapat di Facebook.

Jadi fecebook disisni ialah berupa salah stu aplikasi yang dirancang oleh 

seseorang untuk mempermudah bagi para pengguna untuk menyampaikan pesan 

secara pribadi maupun umum, karna facebook sebuah kecanggiah dari media social 

yang paling mudah digunakan oleh semua kalangan.

Berdasarkan penjelasan penegasa judul di atas, maka  penulis lebih kepada 

pembahasan, Persepsi Mahasiswa Tentang Dakwah Melaui Facebook, Tertuju 

Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 2014 Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, untuk mempermudah para mahasiswa 

mengetahui seberapa pentingnya facebook sebagai salah stu media dakwah, seperti 

yang dijelas pada penegasan mengenai facebook bahawasanya fcebook begitu mudah 

digunakan oleh berbagai kalangan sehingga lebih baik jika dengan adanya facebook 

digunakan untuk salah satu media dakwah.
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B. Alasan Memilih Judul

Adapun Yang Menjadi Alasan Penulis Dalam Penulisan Judul Ini Adalah :

1. Pentingnya Dakwah bagi Mahasiswa, guna terjalinnya  komunikasi yang baik.

2. Facebook merupakan media social yang umum digunakan semua kalangan 

terutama adalah mahasiswa.

3. Memanfaat media social yakni facebook sebagai sarana berdakwah dan sebagai 

bahan untuk belajar.

4. Tersedianya referensi yang mendukung, tempat yang relative terjangkau serta 

sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni yakni, Jurusan komunikasi penyiaran 

Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Dakwah adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan 

menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi Islam 

menekankan pada unsur pesan (message), yakni risalah atau nilai-nilai Islam.

   Pesan-pesan keislaman yang disampaikan tersebut disebut sebagai dakwah. 

Dakwah adalah pekerjaan atau ucapan untuk mempengaruhi manusia mengikuti 

islam.sehingganya dalam dakwah harus  ada  media yang mendukung seperti 

facebook yang akrab dengan aktivitas mahasiswa.

Facebook merupakan salah satu bentuk media  Teknologi Informasi dan 

komunikasi. Di Indonesia ini facebook merupakan situs jejaring sosial didunia maya 

(internet), yang paling favorit dikunjungi dibandingkan dengan yang lain seperti 
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friendster, twitter, skype, dan lain nya. Hal itu dikarenakan facebook mempunyai 

desain minimalis tapi kaya akan fitur dan pendukung, gratis dan mudah digunakan. 

Pengguna facebook yang sangat banyak ini terutama mayoritas dari kalangan 

pemuda,khususnya mahasiswa, facebook cukup alternatif untuk digunakan sebagai 

sarana dakwah masa kini. Maka, tak sedikit dari para aktivis dakwah memanfaatkan 

facebook yang ada sebagai sarana dakwah Islam. Akan tetapi penggunaan dakwah 

dari facebook ini dapat memunculkan berbagai dampak positif dan negatif.

Seperti yang telah diketahui bersama, situs jejaring sosial pada zaman dewasa 

ini sudah sangat menjamur di semua kalangan masyarakat. Mulai dari anak kecil, 

remaja hingga dewasa menggunakan fasilitas ini untuk berhubungan dengan teman 

ataupun mengenal teman baru yang terkadang sulit untuk bertemu secara langsung. 

Namun penggunaan situs jejaring sosial layaknya Facebook, ataupun Twitter, dapat 

memberikan dampak yang buruk juga terhadap perkembangan mental seorang 

manusia.Tidak heran jika semakin hari semakin bertambah pengguna Facebook. 

Hampir setiap orang mempunyai Facebook. Penggunaan Facebook dalam kehidupan 

sehari-hari mempunyai pengaruh bagi penggunanya, apabila kita tidak cerdas dalam 

menyikapi situs jejaring sosial ini, bisa-bisa kita kecanduan Facebook, dan layaknya 

candu, apapun akan kita lakukan agar dapat menggunakan Facebook 

Fitur-fitur yang ada dalam icon facebook seseorang seperti Friend requests, 

Notification, Messages, Recommended Pages, Groups Requests, Notes, Photo 

profile, Status, dan sebagainya, Sebagaimana Status yang digunakan bisa diisi 
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dengan kalimat-kalimat kebaikan untuk syiar Islam. Message bisa digunakan ketika 

facebooker menghendaki membuat pesan kemudian dikirim kepada teman-teman 

lainnya. Friend reques merupakan permintaan pertemanan seseopang kepada sesama 

faceboker lainnya yang bisa berjumlah sampai 5000 orang. Semakin banyak jumlah 

teman yang dimiliki makin semakin banyaklah sasaran dakwahnya. Dakwah yang 

dilakukan lewat facebook mengurangi kontak tatap muka antara Da’i dan Mad’u, 

antara komunikator dan komunikan, 

Dalam hal ini penulis ingin sekali para pengguna facebook khususnya 

Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, agar menggunakan facebook ke hal yang 

lebih positif, menjadikan facebook sebagai media dakwah penyambung silaturrahim, 

salah satunya dengan mengunggah poto poto bertemakan islam, setatus mengenai 

dakwah islam, atau membuat halamana atau group facebook yang bertema islami,

sehingga terciptanya hal hal yang positif baik bagi admin mapun pengguna facebook 

agar terhindar dari hal hal  yang negatif.
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D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan 

yang berkaitan dengan Persepsi Mahasiswa Terhadap Metode Dakwah Melalui 

Facebook, antara lain: Dampak Positif, dan Negatif , Terhadap Mahasiswa.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Persepsi Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komuniksi  UIN Raden Intan Lampung Tentang Dakwah Melalui 

Facebook?”

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengungkap secara

detail, Persepsi Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung 

Tentang Dakwah Melalui Facebook.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

khasanah keilmuan dibidang dakwah dan teknologi komunikasi, serta 

memberikan masukan demi meningkatkan semangat berdakwah mahasiswa.

b. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi 

penelitian yang akan datang.
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G. Metode Penelitian

          Menurut Kartini Kartono metodologi berasal dari bahasa latin yaitu metodos

yang berarti berjalan dan logos berarti ilmu. Jadi metodologi berarti ajaran atau ilmu 

penguasaan metode yang digunakan dalam penelitian.4 Metodologi penelitian yang 

dimaksud disini adalah cara atau jalan yang dipergunakan dalam suatu penelitian 

dalam rangka mencapai tujuan. Untuk memperoleh data yang diperlukan agar 

nantinya dapat mendukung kesempurnaan ini. Penulis menggunakan metode sebagai 

berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian

  Jika dilihat dari jenis dan tempat penelitian, penelitian ini menggunakan

metode penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu 

penelitian yang dilakukan dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan 

realita apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu.5

b.Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Whitney penelitian deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

                                                                
4 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju), Cet. 

KeVIII,hal. 20
5 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta:Ekonisia),2005, hal.14
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sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.6 yaitu suatu 

penelitian yang menggambarkan kondisi sebenarnya dengan mengambil data-data 

dilapangan berdasarkan kualitas data dan sebagian mengambil data dalam bentuk 

angka-angka.

Data berdasarkan kualitasnya adalah semua data hasil wawancara dan 

observasi di lapangan, yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan kalimat. Data dalam 

bentuk angka diperoleh dari kuesioner yang ditampilkan dalam bentuk persentase.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau penyebaran suatu gejala 

tertentu dan gejala lain dalam masyarakat.7 Jadi penelitian ini, selain mengungkap 

data-data juga mengamati kasus-kasus yang terjadi dilokasi penelitian dengan apa 

adanya, juga memberikan analisis guna memperoleh kejelasan-kejelasan masalah 

yang diteliti.

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi

Dalam penelitian sosial disebutkan bahwa unit analisis menunjukan siapa yang 

mempunyai karakteristik yang akan diteliti. Karakteristik yang dimaksud di sini 

                                                                
6 Kartini Kartono, Pengantar Research, alumni, Bandung, 1990, hal.20
7 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat,(Jakarta:PT Gramedia 

Pustaka Utama,1977), hal.29
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adalah variable yang menjadi perhatian peneliti. Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian .8

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran.baik 

kualitatif maupun kuantitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok 

obyek yang lengkap dan jelas.9

Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa komuniksasi 

penyiaran islam (KPI) tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah 123 mahasiswa dari 4 

kelas a,b,c dan d.

b.Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan 

menggunakan tekhnik tertentu.10 Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan 

dijadikan sumber data, melainkan dari sampel saja, pengambilan sempel dilakukan 

dengan menggunakan metode non random sampling, yaitu tidak semua individu 

dalam populasi di beri peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.11

Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilih objek 

khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Untuk itu 

                                                                
8Irawan Soehartono,Metode Penelitian Limit Sosial (Bandung : Remaja Rosda 

Karya,1995),h.57.
9Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar,Metodologi Penelitian Sosial(Jakarta:Bumi 

Aksara,2009), h.27.
10Ali Muhammad, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi(Bandung : 

Angkasa,1987), h.193.
11Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991), h. 80
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diperlukan teknik sampling (cara yang akan digunakan untuk mengambil sampel).12

sedangkan menurut Imam Suprayogo dan Tobroni tekhnik sampling suatu cara yang 

berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis sumber data yang digunakan dalam 

penelitian.13 Dalam penelitian ini penulis menggunakan tekhnik purposive sampling, 

yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu.14

Dalam penelitian ini data yang diharapkan atau data yang terkumpul adalah 

mengenai persepsi mahasiswa tentang dakwah melalui facebook. Adapun ciri-ciri 

yang penulis maksud ialah:

1. Mahasiswa Komuikasi Penyiaran Islam Angkatan 2014/2015 UIN Raden 

Intan Lampung

2. Mahasiswa Yang Memiliki Akun Facebook 

3. Mahasiswa Yang Aktif Menggunakan Facebook Sebagai Media Dakwah

4. Mahasiswa KPI Menggunakan Facebook Sebagai Media Dakwah dan 

Admin Dalam Akun Tersebut

Berdasarkan ciri-ciri diatas yang memenuhi kriteria menjadi sampel dalam 

penelitian ini penulis telah tetapkan sebanyak 8 orang mahasiswa KPI, yang aktif 

dalam menggunakan facebook sebagai media dakwah. Jadi, jumlah sampel yang 

ditetapkan sebanyak 8 orang mahasiswa.

                                                                
12Sutrisno Hadi, Metododlogi Research(Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1973), h. 75.
13Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Social Agama (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 165.
14M.Iqbal Hasan, Metode Penetlitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 

85.
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H. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan metode:

a. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam hal ini peneliti dengan  

berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk 

mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan.15 Cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut .16

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.17 Dalam hal ini penulis 

menggunakan jenis observasi non partisipasi, yaitu melakukan pengamtan dengan 

cara pengumpulan data dan informasi tanpa melibatkan diri, atau tidak menjadi 

bagian dari lngkungan sosial/organisasi yang diamati.18

Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek 

penelitian, tidak hanya terbatas pengamatan saja, melainkan juga pencatatan yang 

dialkukan guna memperoleh data-data yang lebih konkret dan jelas. Seperti 

mengamati dan mencatat pentas seni tari jaranan saat berlangsung.

b. Metode Interview
                                                                

15Ahsanuddin Mudi, Profesional Sosiologi, (Jakarta: Mendiatama, 2004), h.44.
16Moh Nazir,Metode Penelitian(Bogor, Ghalia Indonesia,2005), h.175.
17Margono, Metodologi penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h.158.
18Rosady Ruslan,Op. Cit, h. 36
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Interview merupakan suatu cara pengumpulan data melalui proses wawancara 

terhadap orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Metode Interview adalah proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau 

lebih berhadap-hadapan secara fisik , yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarakan dengan telinga masing-masing.19

Menurut Mardalis, metode interview adalah tekhnik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan 

keterangan kepada peneliti.20

Adapun jenis interview yang penulis gunakan disini adalah interview bebas 

terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan terpimpin. Jadi 

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya 

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai 

mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.21

Metode ini merupakan metode bantu yang ditujukan kepada beberapa 

mahasiswa KPI yang dipilih sesuai dengan kriteria mahasiswa yang aktif 

menggunakan facebook. Data yang akan diambil adalah data tentang tingkat 

keaktifan informan dalam menggunakan media sosial, tanggapan tentang informasi 

                                                                
19 Sutrisno Hadi, Methodologi Research Jilid II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit 

Fakultas Psikologi UGM,1986), hal. 192
20 Mardalis, Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi 

Aksara,2004),hal. 64
21 Cholid Narbuko,  Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara 1997), 

hal. 85
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yang bersifat radikal di media sosial, hingga pengaruh informasi yang beredar 

tersebut terhadap semangat dakwah mahasiswa serta segala sesuatu yang berkaitan 

dengan skripsi ini.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang dilakuka oleh seorang peneliti 

dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen atau rapat, catatan harian, surat kabar dan sebagainya.22

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber 

pada dokumentasi tertulis berupa catatan resmi sesuai dengan keperluan penelitian 

dan pelengkap untuk mencari data-data yang obyektif dan konkret. Diantara 

dokumen yang digunakan adalah data tentang Persepsi Mahasiswa Tentang Dakwah 

Melaui Facebook.

d. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah data lalu 

dianalisa sesuai dengan permasalahannya. Metode analisa yang dipakai dalah metode 

kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atu kalimat. Data dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang 

                                                                
22 Bimo Walgito, Pisikologis Sosial Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 

Hlm.32.
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berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data 

yang berbentuk angka atau data kualitatif diangkakan”23

Penelitian ini menggunakan prinsip deskriptif kualitatif, artinya 

menggambarkan kondisi penelitian berdasarkan data yang sebenarnya. Pengambilan 

data melalui metode kuesioner dengan rumusan teori presentase yang kemudian 

diambil jawaban paling banyak sebagai kesimpulan.

Hasil perhitungan prosentase dari kuesioner di maksudkan sebagai data 

komulatif tanggapan yang diberikan mahasiswa terhadap penyebaran informasi yang 

ada di media sosial. Dalam mengambil kesimpulan akhir, penulis menggunakan 

interpretasi berdasarkan jawaban paling banyak dari item tiap soal yang kemudian 

dijadikan sebagai kesimpulan akhir.

I. Tinjauan Pustaka

          Untuk menjadi bahan telaah dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan 

penelusuran terhadap penelitian yang membahas tentang facebook sebagai media 

dakwah islam, ada bebarapa karya yang memilki bahasan yang sama namun dengan 

fokus masalah yang berbeda. Diantaranya adalah:

                                                                
21Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung : Alfabeta), hal. 57
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          Skripsi mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan 

Budaya, Universitas Indonesia atas nama Astri Kania Dewi dengan judul 

Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi : Studi Kasus SMA 

Negeri 28 Jakarta dalam Kaitannya Dengan Perpustakaan Sekolah. Skripsi ini 

membahas tentang pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi di 

SMA Negeri 28 Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 28 

Jakarta sebagai sekolah favorit di Jakarta telah memanfaatkan media sosial sebagai 

alat penyebaran informasi. Namun, perpustkaan yang seharusnya mendukung hal 

tersebut justru belum memanfaatkan media sosial. Oleh karena itu, hasil akhir dari 

penelitian ini adalah usulan rancangan program pemanfaatan media sosial untuk 

Perpustakaan SMA Negeri 28 Jakarta. Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media sosial penting sebagai media penyebar informasi apabila 

digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

   Jurnal puri nur rahmawati, yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap 

Penggunaan Facebook Dan Twitter Sebagai Media Kampanye Politik (studi persepsi 

penggunaan facebook dan twitter sebagai media kampanye Politik bakal calon 

presiden 2014 di kalangan mahasiswa fakultas ilmu sosial Dan ilmu politik 

universitas sebelas maret surakarta)”.

Pada jurnal tersebut puri nur rahmawati mengkaji tentang strategi media sosial 

facebook dan twitter sebagai media kampanye Politik bakal calon presiden 2014, 
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dengan media tersebut kemungkinan besar lebih mudah ketimbang langsung terjun 

ke lapangan menurutnya hal ini lebih baik akibatnya.

Berdasarkan tinjauan penelitian yang penulis temukan diatas, belum ada 

penelitian mendalam mengenai dakwah menggunakan facebook dengan 

memfokuskan facebook sebagai alat penyebaran dakwah islam dikalangan 

mahasiswa. Adapun titik fokus yang penulis teliti adalah persepsi  Mahasiswa 

Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) tentang dakwah melalui facebook. Skripsi ini 

merupakan kelanjutan dan pelengkap bagi beberapa penelitian yang sudah dilakukan.



BAB II

PERSEPSI, DAN MEDIA DAKWAH

A. PERSEPSI

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu 

diterimanya stimulus oleh individu melalui indra atau bisa disebut proses 

sensoris.namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut 

diteruskan dan peroses selanjutnya disebut proses persepsi.proses tersebut mencakup 

pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra informasi tersebut diolah dan 

diinterprestasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.1

Menurut stanto bagaimana yang dikutip dalam buku prilaku konsumen yang 

ditulis oleh nugroho: “persepsi dapat di definisikan sebagain mana  makna yang 

dipertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-

rangsangan) yang kita terima melaui panca indra (penglihatan, pendengaran, perasa,

dll ).2

                                                          
1 Bimo Walgio, Pengantar Psikologi Umum, Penerbit Andi,Yogyakarta, 2005, hal. 99
2 Nugroho J Setiadi, Prilaku Konsumen : Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan 

Penelitian, Pemasaran, (Jakarta:Peranada Media Group, 2013), hal.19
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Menurut kamus besar indonesia persepsi adalah tanggapan, penerimaan 

langsung dari  suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa 

hal melalui panca indra.3 Kemudian ahmad mubarok mengatakan persepsi adalah 

proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan 

baru.4 kartini kartono menyatakan bahwa persepsi merupakan pengamatan secara 

global disertai pengamatan sedang objek dan subjeknya belum berada satu dari yang 

lainya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses 

informasi yang berasal dari pengalaman dan peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau.dan juga pengalaman pada objek yang disimpulkan dan diberikan makna

kemudian ditafsirkan berdasarka kepada stimuli dari lingkungan.

Dapat dipahami bahwa persepsi adalah gambaran yang tinggal dikesadaran 

setelah terjadinya proses pengamatan terhadap sesuatu. Pengertian ini menunujukkan 

bahwa persepsi dihasilkan dari peristiwa yang dialami oleh seseorang, kemudian 

gambaran tersebut akan dipresentasikan dalam bentuk ungkapan baik, cukup baik, 

dan tidak baik.

Sebuah persepsi tak akan muncul jika alat indera manusia tidak diberi 

rangsangan terlebih dahulu. Seringkali manusia diberikan rangsangan yang sama 

namun tanggapannya yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tak ada manusia di 

                                                          
3 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, hal.304
4 Ahmad Mubarok,Psikologi Dakwah,Cet.3,2002,Jakarta : Pustaka Firdaus, hal.109
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dunia ini yang sama persis seperti manusia lain, baik itu dari segi kemampuan alat 

indera, ataupun dari pengalaman sosial yang didapat dari lingkungan.5

Mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi, baik di 

Universitas, Institut, dan Akademi. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yang sedang 

menempuh pendidikan di kampus UIN Raden Intan Lampung.

Berdasarkan definisi dari tanggapan dan mahasiswa diatas, dapat disimpulkan 

bahwa tanggapan mahasiswa adalah kesan-kesan yang telah dialami mahasiswa 

terhadap apa yang telah ia ketahui, dengarkan, dan alami kemudian berusaha 

mempresentasikannya dalam bentuk sikap, respon, tanggapan, dan ungakapan baik, 

cukup baik, dan tidak baik.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri 

pembentuk persepsi ,dalam diri objek atu target yang diartikan ,atau dalam konteks 

situasi dimana persepsi tersebut dibuat.6

                                                          
5 24Alo Liliweri, Komunikasi Antar Pribadi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) h.67

6 Stephen P. Robbins, Prilaku Organisasi ,Buku 1, Salemba Empat Empat, Jakarta, 2007, 
hal.132
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Ada tiga macam faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu:

1. keadaan stimulus yang dipersepsi, 

2. situasi atau keadaan sosial yang melatar belakangi stimulus, jika situasi sosial 

yang melatar belakangi stimulus,. keadaan stimulus  dipengaruhi oleh sifat-sifat 

dan karakteristik yang ditampilkan oleh stimulus yaitu ukuran, intensitas, kontras, 

pengulangan, gerakan, status, dan kehadiran. Stimulus yang memiliki karakteristik 

yang sifatnya menonjol akan lebih menarik perhatian, sedangkan perhatian 

merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi persepsi, 

3. keadaan orang yang mempersepsi. keadaan orang yang mempersepsi dipengaruhi 

oleh harapan dan penilaian terhadap stimulus. Seseorang apabila memiliki 

harapan dan penilaian yang baik terhadap situasi tertentu, maka akan muncul 

tindakan selaras dengan situasi yang terjadi, demikian Pandangan manusia akan 

mempersepsi sesuatu sesuai dengan pengalaman dan harapan yang ada pada 

dirinya, sehingga persepsi seseorang terhadap sesuatu dapat bersifat dinamis dan 

berubah.

Persepsi dengan cara pengungkapan yang agak berbeda juga dikemukakan 

oleh para ahli dimana ada tiga faktor yang perlu mendapat perhatian dalam persepsi, 

yaitu:

1. proses sensoris merupakan proses yang digunakan setiap saat meliputi panca 

indera dan otot, 
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2. faktor interpretasi, yaitu meliputi cara seseorang sebagai unit dinamis dan aktif 

dalam mengorganisir persepsi, pengalaman masa lalu dan arti stimulus yang 

terlibat di dalamnya, 

3. faktor penelitian, yaitu merupakan sub aspek dari interpretasi yang memberikan 

kebijaksanaan pada persepsi dalam arti yang lebih luas.

Tanggapan individu terbentuk melalui serangkaian penghayatan serta proses 

belajar yang berhasil dilalui individu dan keseluruhan proses tersebut merupakan 

dasar bagi timbulnya tingkah laku individu.

Sedangkan menurut Krech dan Crutch Field sebagaimana dikutip oleh 

Jalaluddin Rakhmad empat faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

1. Kebutuhan : Merupakan salah satu dorongan kejiwaan yang mendorong manusia 

untuk melakukan suatu tindakan, misalnya rangsangan, keinginan, tuntutan dan 

cita-cita

2. Kesiapan mental : Kesanggupan penyesuaian atau penyesuaian sosial atau 

keduanya sekaligus untuk menciptakan hubungan-hubungan sosial yang berhasil

3. Suasana emosional : Kondisi perasaan yang berkesinambungan, dicirikan dengan 

selalu timbulnya perasaan-perasaan yang senang atau tidak senang latar belakang 

atau tata nilai yang dianut oleh seseorang.

4. Latar belakang budaya merupakan disiplin tersendiri dalam psikologi antar 

budaya.7

                                                          
7 Jalaludin Rahmad, Op.Cit, hal. 56
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Karena persepsi lebih bersifat psikologis dari pada merupakan proses 

penginderaan saja maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi:

a. Perhatian Yang Selektif

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali 

rangsangan dari lingkungannya. Meskipun demikian ia tidak harus menanggapi 

semua rangsangan yang diterimanya untuk itu individunya memusatkan perhatiannya 

pada rangsangan-rangsangan tertentu.  

b. Ciri-Ciri Rangsangan

Rangsangan yang bergerak diantara rangsangan yang diam akan lebih 

menarik perhatian. Demikian juga rangsangan yang paling besar diantara yang paling 

kecil; yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsangannya yang 

paling kuat.

c. Nilai Dan Kebutuhan Individu

Seseorang seniman pasti punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam 

pengamatannya dibanding seorang yang bukan seniman.

d. Pengalaman Dahulu

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang 

mempose dunianya.8

                                                          
8 Abdul Rahman Shaleh, Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar Dalam 

Perspektif Islam, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 118-119
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Persepsi terbentuk dari informasi-informasi yang berada dari dalam diri kita 

sendiri, dari lingkungan kita. ada tiga cara informasi masuk ke otak kita yaitu:

Informasi yang masuk dengan jalan dipaksakan. stimulus atau rangsangan yang 

dipaksakan ini ialah stimulus yang tidak kita cari terpaksa kita terima

Adalah kita hadapkan pada berbagai stimulus dan kita memilih stimulasi yang ada 

dihadapan kita.

Adalah kita mencari stimulasi tertentu orang seringkali menggangap bahwa 

persepsi menyajikan satu pencerminan yang sempurna mengenai realitas atau 

kenyataan. Persepsi bukanlah cermin.

3. Proses Terbentuknya Persepsi

Menurut Hamka proses terjadinya persepsi melalui tahap–tahap sebagai 

berikut:

1. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau 

proses fisik, yaitu proses ditangkapnya suatu stimulus (objek) oleh panca indera.

2. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yaitu 

proses diteruskanya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui 

syaraf-syaraf sensoris ke otak.

3. Tahap ketiga merupakan proses yang dikenal dengan nama proses psikologis, 

yaitu proses dalam otak, sehingga individu mengerti, menyadari, menafsirkan dan 

menilai objek tersebut.
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4. Tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa 

tanggapan, gambaran atau kesan.9

Penulis menyimpulkan bahwa persepsi adalah kesan-kesan yang telah dialami 

orang tentang pemahaman terhadap apa yang telah ia dengarkan kemudian berusaha 

menanggapi atau meresponnya.

B. Media  Dakwah

1. Pengertian Dakwah 

Dakwah secara etimologis berasal dari bahasa Arab da’a-yad’u yang berarti 

memanggil atau menyeru, mengajak atau menngundang. Secara harfiyah dakwah 

merupakan mashdar dari fi’il (kata kerja) da’a dengan arti ajakan, seruan, undangan, 

dan panggilan. Warson Munawir menyebutkan bahwa dakwah berarti memanggil (to 

call), mengundang (to invite), mengajak (to summon), menyeru (to propose), 

mendorong (to urge), dan memohon (to pray).

Kata dakwah dan beberapa kata bentukannya dalam  Al  Qur’an disebut tidak 

kurang dari 213 kali, yang kesemuanya memiliki maknanya tersendiri. 

                                                          
9 Walgito B, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Adi, 2002), hal. 46-47



26

Pertama, surat An Nahl ayat 125,

                     

             

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 jalan-Nya dan dialah 

yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.10 ( Q.S Nahl: 125)

Melukiskan tugas Nabi Muhammad beserta sistem pelaksanaannya. 

Disimbolkan dengan kata “ud’u” serulah. Ayat ini juga menjadi landasan dan etika 

dan eksistensi dakwah Islamiyah. Pada ayat lain tugas dakwah Islamiyah yang 

menjadi kewajiban umat Islam disimbolkan dengan kalimat al-‘amr bil ma’ruf wa 

an-nahyu bil munkar.

                                                          
10 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (bandung CV penerbit diponegoro 2006)



27

Kedua, merujuk pada surat Ali Imron ayat 104,

                          

      

Artinya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munka, 

merekalah orang-orang yang beruntung.11 (Q.S. Ali Imron : 104)

Termasuk dalam istilah dakwah al-da’ wa al-da’wa yang artinya penyakit dan 

obat. Kata al-da’ dalam interpretasi Abdul Karim Zaydan merupakan kebodohan 

(ketidaktahuan) hamba akan Tuhannya, sedangkan al-dawa’(obat) merupakan obat 

dari penyakit tersebut. Dalam perspektif ini da’i ibarat tabib (dokter) yang mengobati

hati dan ruh (jiwa) manusia.

Hal ini juga berarti media aplikasi dakwah adalah sama dengan media 

pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter yang harus mengetahui  penyakit 

pasiennya sebelum ia mengobati. Sama halnya dengan seorang da’i, yang harus 

mengetahui keadaan informasi teknologi sebelum berdakwah agar obat atau media 

tersebut tepat bagi mad’u.

                                                          
11 Ibid
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Secara terminologis, para ahli telah banyak mendefinisikannya yang 

kesemuanya saling melengkapi. Walaupun dengan susunan redaksi yang berbeda, 

namun memiliki maksud dan tujuan yang sama. Berikut adalah definisi dakwah 

menurut beberapa tokoh :

Menurut M. Quraish Shihab, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada 

keinsafan atau usaha mengubah situasi yang lebihh baik atau sempurna, baik 

terhadap pribadi maupun masyarakat.12

Toto Yahya Omar menjelaskan dakwah menurut Islam adalah mengajak 

manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai peringatan 

Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akherat.13

Berdasarkan pendapat di atas maka dakwah Islam adalah mengajak umat  

manusia supaya masuk ke dalam jalan Allah (sistem Islam) secara menyeluruh baik 

dengan lisan dan tulisan maupun dengan perbuatan  sebagai ikhtiar muslim  

mewujudkan ajaran Islam menjadi kenyataan dalam semua segi kkehidupan demi

terwujudnya khairuul  ummah.

Dapat penulis simpulkan dakwah yaitu: suatu perintah yang menjadi 

kewajiban setiap individu untutuk menyampaikan sesuatu yang baik dari yang 

awalya buruk atau memberikan pengatahuan pada yang tak tahu menjadi tahu, bagi 
                                                          

12 Fikayatul Fakhriyah, Zikir Sebagai Media Dakwah, Skripsi Program SI, komunikasi 
penyiaran islam IAIN raden intan lampung, 2007

13 Muhammad Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana,2009)
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umat islam/muslim dakwah merupakan kewajiban setiap individu baik laki laki 

maupun perempuan yang sudah akil baligh.

2. Tujuan Dakwah

Dakwah merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. Dalam bentuk asalnya dakwah meruupakan aktivitas nubuwwah 

dalam proses menyampaikan wahyu Allah kepada manusia, dengan tujuan utamanya 

berkaitan erat dengan tujuan wahyu (Al Qur’an) bagi kehidupan umat manusia.14

Tujuan wahyu secara esensial berkaitan erat dengan kehidupan umat manusia. Ia 

dapat dijadikan obat penenang bagi jiwa yang resah, sekaligus pedoman hidup sosial 

religius yang lengkap bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan dakwah pada 

umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu :

a.  Tujuan umum dakwah

Tujuan umum dakwah adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam seluruh 

aktivitas dakwah. Ini berarti tujuan dakwah yang bersifat umum dan utama, dimana 

seluruh gerak dan prosesnya harus ditujukan dan diarahkan ke jalan Allah.

                                                          
14 Munzier Suparta, Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009).
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Tujuan utama dakwah adalah nilai-nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai atau 

diperoleh oleh keseluruhan aktivitas dakwah. Untuk tercapainya tujuan utama inilah 

maka semua penyusunan rencana dan tindakan dakwah harus mengarah ke sana.

b.  Tujuan khusus dakwah

Tujuan khusus dakwah merupakan tujuan dan penjabaran dari tujuan umum 

dakwah. Tujuan ini dimaksudkan agar dalam seluruh pelaksanaan aktivitas dakwah 

dapat jelas diketahui ke mana arahnya, ataupun jenis kegiatan apa yang akan 

dikerjakan, kepada siapa berdakwah, dengan cara apa, bagaimana, dan sebagainya 

secara terperinci. Sehingga tidak terjadi overlapping anntara juru dakwah yang satu 

dengan yang lainnya hanya karena masihh umumnya tujuan yang hendak dicapai.

3. Unsur-unsur Dakwah

Unsur dakwah adalah komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan 

dakwah. Unsur-unsur tesebut adalah :

1. Da’i (Pendakwah atau  komunikator)

Da’i atau komunikator adalah orang yang melaksanakan dakwah  baik secara 

lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, 

maupun melalui suatu organisasi atau lembaga tertentu. Secara umum kata da’i ini 

lebih dikenal dengan sebutan mubaligh (orang yang menyampaikan ajaran Islam).
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Unsur komunikator merupakan faktor utama, pertama dan menentukan pada 

sebuah aktivitas dakwah. Karena komunikator merupkan  pionir untuk 

menyampaikan materi dakwah kepada mad’u (komunikan). Maka da’i yang sukses 

biasanya juga berangkat dari kepiawaiannya dalam memilih kata, mengolah kalimat, 

dan menyajikannya dalam kemasan yang menarik.15

2. Mad’u (Sasaran dakwah atau komunikan)

Mad’u adalah orang yang menjadi sasaran dakwah atau manusia yang menerima 

pesan dakwah, baik individu maupun kelompok, baik yang sudah Islam maupun 

yang belum. Muhammad Abduh membagi mad’u menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran. Mereka adalah orang yang 

dapat berpikir secara kritis dan cepat menangkap kebenaran.

b. Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum bisa berpikir kritis dan 

mendalam, serta belum mampu menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.

c. Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut.  Mereka adalah orang 

yang senang membahas  sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu saja, dan tidak 

mampu membahasnya secara mendalam.

                                                          
15 Ibid
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3. Maddah (Materi dakwah)

Keseluruhan materi dakwah pada dasarnya bersumber pada pokok ajaran Islam 

(Al Qur’an dan Sunnah Rasul). Tetapi secara konseptual materi dakwah berkaitan 

dengan tujuan dakwahnya. Namun secara global materi dakwah dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. qidah

Menurut Hasan Al Bana aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini 

kebenarannya oleh hati, mendangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang 

tidak tercampur sedikitpun dengan  keragu-raguan.

Menurut Yusuf Al Qardhawi, aqidah Islam bersifat sempurna karena mampu 

menginterpretasikan semua masalah besar dalam wujud ini, tidak pernah membagi 

manusia diantara dua Tuhan (Tuhan kebaikan dan Tuhan Kejahatan), bersandar pada 

akal, hati dan kelengkapan manusia lainnya.

b. Syariah

Menurut Husein Nasr, syariah atau hukum Islam adalah inti agama Islam 

sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai muslim jika ia menerima hukum yang 

ditetapkan dalam syariah sekalipun ia tidak bisa melaksanakan sepenuhnya.

Menurut Yusuf Al Qardhawi, kesempurnaan syariah Islam tampak dalam 

menghadapi problema dengan segenap penyelesaiannya, memandangnya dengan 
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sebuah pandangan yang mencakup dan mennyeluruh, berdasarkan tentang 

pengetahuan dan kondisi, hakikat, motivasi dan keinginan jiwa manusia, serta 

berusaha untuk menghubungkannya dengan nilai-nilai agama

c. Akhlaq

Akhlaq merupakan buah  dari aqidah dan syariah. Secara mendasar 

akhlaqerat kaitannya dengan kejadian manusia yaitu khalliq (pencipta) dan makhluq 

(yang diciptakan).16

Menurut Al Ghazali, akhlaq adalah suatu  sifat yang tertanam dalam jiwa 

manusia yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan lebih lama.

Dengan kata lain, akhlaq adalah sifat yang sudah tertanam dalam jiwa 

manusia yang mendorong  perilaku seseorang dengan mudah sehingga menjadi 

kebiasaan. Washilah (Sarana Dakwah)

5. Bentuk Dakwah Menggunakan Media

a. Pengertian media

Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari “Medium” yang 

secara harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu perantara atau pengantar 

sumber pesan dengan penerima pesan.

                                                          
16 Ibid,hal. 130
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a. Benda Sebagai Media Dakwah

Secara umum, media-media benda yang dapat digunakan sebagai media 

dakwah dikelompokkan menjadi empat:

1.      Media Visual

Media visual adalah bahan-bahan atau alat yang dapat dioperasikan untuk 

kepentingan dakwah melalui indra penglihatan. Yang termasuk dalam media ini 

diantaranya yaitu:

a.       Film Slide

Film slide ini berupa rekaman gambar pada film positif yang telah deprogram 

sedemikian rupa sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. 

Pengoperasian film slide melalui proyektor yang kemudian gambarnya 

diproyeksikan pada screen. Kelebihan dari film slide ini adalah mampu memberikan 

gambaran yang cukup jelas kepada audiensi tentang informasi yang disampaikan 

seorang juru dakwah. Disamping itu juga dapat dipakai berulang-ulang sejauh 

programnya sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa 

untuk membuat program melalui film slide diperlukan dalam bidan fotografy dan 



35

grafis. Selain itu juga diperlukan ruangan khusus dengan menggunakan aliran 

listrik.17

b.      Overhead Proyektor (OHP)

OHP adalah perangkat keras yang dapat memproyeksikan program kedalam 

screen dari program yang telah disiapkan melalui plastic transparan. Perangkat ini 

tepat sekali untuk menyampaikan materi dakwah kepada kalangan terbatas baik sifat 

maupun tempatnya. Kelebihan menggunakan media ini adalah program dapat 

disusun sesuai dengan selera da’i dan apalagi jika diwarnai dengan seni grafis yang 

menarik. Sedangkan kelemahannya yaitu memerlukan ruangan khusus yang beraliran 

listrik juga menuntut kreatifitas da’i dalam mengungkapkan informasi melalui seni 

grafis yang menarik.18

c.       Gambar dan Foto

Gambar dan foto merupakan dua materi visual yang sering dijumpai dimana-

mana, keduanya sering dijadikan media iklan yang cukup menarik seperti surat 

kabar, majalah dan sebagainya. Dalam perkembangannya gambar danfoto dapat 

dimanfaatkan sebagai media dakwah. Dalam hal ini, gambar dan foto yang memuat 

informasi atau pesan yang sesuai dengan materi dakwah. Seorang da’i yang inovatif 

tentu akan mampu memanfaatkan gambar dan foto untuk kepentingan dakwah 

                                                          
17 Samsul Munir Amin, Ilmu Komunikasi, Hal. 116-117.
18 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Hal. 121
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dengan efektif dan efisien. Kelebihan dari media ini adalah kesesuaiannya antara 

dakwah dengan perkembangan situasi melalui pemberitaan surat kabar, atau majalah 

serta keaslian situasi melalui pengambilan foto langsung. Biaya tidak terlalu mahal 

dan dapat dilakukan kapan saja dengan tidak bergantung kepada berkumpulnya 

komunikan. Kelemahannya, seorang da’i tidak dapat memonitor langsung 

keberhasilan dakwah, salian itu juga menuntut da’i untuk kreatif dan inovatif.19

2.      Media Audio

Media audio adalah alat yag dioperasikan sebagai sarana penunjang kegiatan 

dakwah yang ditangkap melalui indera pendengaran.20

a.       Radio

Dalam melaksanakan dakwah, penggunaan radio sangatlah efektif dan 

efisien. Jika dakwah dilakukan melalui siaran radio dia akan mudah dan praktis, 

dengan demikian dakwah akan mampu menjangkau jarak komunikan yang jauh dan 

tersebar. Disamping itu radio mempunyai daya tarik yang kuat. Daya tarik ini ialah 

disebabkan sifatnya yang serba hidup berkat tiga unsure yang ada padanya yakni 

music, kata-kata dan efek suara.21

                                                          
19 Ibid., Hal. 117-118
20 Ibid., Hal. 120
21 Moh. Ali Aziz, Ilmu dakwah, Hal. 152.
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b.      Tape Recorder

Tape recorder adalah media elektronik yang berfungsi merekam suara 

kedalam pita kaset dan dari pita kaset yang telah berisi rekaman suara dapat diplay 

back dalam bentuk suara. Dakwah dengan tape recorder ini relative mengahabiskan 

biaya yang murah dan dapat disiarkan ulang kapan saja sesuai kebutuhan. Disamping 

itu da’i juga dapat merekam program dakwahnya disuatu tempat dan hasil 

rekamannya dapat disebarkan pada kesempatan lain dan seterusnya.22

3.      Media Audio Visual

Media audio visual adalah media penyampaian informasi yang dapat 

menampilkan unsure gambar dan suara secara bersamaan pada saat 

mengkomunikasikan pesan dan informasi.23

a.       Televisi

Di beberapa daerah terutama di Indonesia masyarakat banyak menghabiskan 

waktunya untuk melihat televise. Kalau dakwah Islam dapat memanfaatkan media ini 

dengan efektif, maka secara otomatis jangkauan dakwah akan lebih luas dan kesan 

keagamaan yang ditimbulkan akan lebih mendalam.[19] Program-program siaran 

dakwah yang dilakukan hendaknya mengenai sasaran objek dakwah dalam berbagai 

                                                          
22 Samsul Munir Amin, Ilmu dakwah, Hal. 119-120.
23 Ibid., Hal. 120
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bidang sehingga sasaran dakwah dapat meningkatkan pengetahuandan aktifitas 

beragama melalui program-program siaran yang disiarkan melalui televisi.24

b.      Film

Jika film digunakan sebagai media dakwah maka harus diisi misi dakwah 

adalah naskahnya, diikuti skenario, shooting dan actingnya. Memang membutuhkan 

keseriusan dan waktu yang lama membuat film sebagai media dakwah. Karena 

disamping prosedur dan prosesnya lama dan harus professional juga memerlukan 

biaya yang cukup besar. Namun dengan media film ini dapat menjangkau berbagai 

kalangan. Disamping itu, secara psikologis penyuguhan secara hidup dan tampak 

yang dapat berlanjut dengan animation memiliki kecenderungan yang unik dalam 

keunggulan daya efektifnya terhadap penonton.

c.       Internet

Dengan media internet dakwah dapat memainkan peranannya dalam 

menyebarkan informasi tentang Islam keseluruh penjuru, dengan keluasan akses 

yang dimilikinya yaitu tanpa adanya batasan wilayah, cultural dan lainnya. 

Menyikapi fenomena ini, Nurcholis Madjid mengatakan “Pemanfaatan internet 

memegang peranan amat penting, maka umat Islam tidak perlu menghindari internet, 

sebab bila internet tidak dimanfaatkan dengan baik, maka umat Islam sendiri yang 

                                                          
24 Samsul Munir Amin, Ilmu  dakwah islam Hal. 121
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akan rugi.25 Karena selain bermanfaat untuk dakwah, internet juga menyediakan 

informasi dan data yang kesemuanya memudahkan umat untuk bekerja.”26

1. Facebook Sejak awal kemunculan Facebook sudah mengalahkan kemunculan 

Friendster. Beberapa aplikasi pada Facebook yang tidak ada pada Friendster menjadi 

daya tarik Facebook.

2. Twitter Sekarang, sosial media Twitter menjadi salah satu sosial media yang 

paling banyak digunakan. Aplikasi yang simpel hanya dengan mengupdate status 

menjadi daya tarik para penggunanya.

3. Blog Blog merupakan sosial media yang lebih bersifat ke arah pribadi. 

Seseorang dapat menuliskan atau mencurahkan isi hatinya ke dalam blog.

4. Youtube Tidak beda jauh dengan myspace, Youtube yang khusus untuk 

menamplikan video, menjadi sosial media untuk mempromosikan video klip baru 

para musisi atau mempromosikan film – film baru

Begitu besarnya potensi dan efisiennya yang dimiliki oleh jaringan internet 

dalam membentuk jaringan dan pemanfaatan dakwah, maka dakwah dapat dilakukan 

dengan membuat jaringan-jaringan informasi tentang Islam atau sering disebut 

dengan cybermuslim atau cyberdakwah. Masing-masing cyber tersebut menyajikan 

                                                          
25 Ibid., Hal. 121
26 Ibid., Hal. 156
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dan menawarkan informasi Islam dengan berbagai fasilitas dan metode yang 

beragam variasinya.27

4.      Media Cetak

Media cetak adalah untuk menyampaikan informasi melalui tulisan yang 

tercetak. Media ini sudah lama dikenal dan mudah dijumpai dimana-mana.

a.       Buku

Para ulama salaf telah mempergunakan media buku sebagai media dakwah 

yang efektif. Bahkan buku-buku dapat bertahan lama, dan menjangkau masyarakat 

secara luas menembus ruang dan waktu. Para da’i atau ulama penulis cukup banyak 

yang telah mengabadikan namanya dengan menulis dan mengarang buku sebagai 

kegiatan dakwahnya. Seperti halnya Imam Al-Ghazali menulis Ihya’ ‘Ulumuddin, 

Imam Nawawi menulis Riyadh Ash-Shalihin, dan lain-lain.

b.      Surat kabar

Surat kabar beredar dimana-mana, karena di samping harganya yang murah 

beritanya juga sangat up to date dan memuat berbagai jenis berita. Surat kabar cepat 

sekali peredarannya karena jika terlambat beritanya akan out of date. Dakwah 

melalui surat kabar cukup tepat dan cepat beredar melalui berbagai penjuru. Karena 

                                                          
27 Ibid.,
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itu dakwah melalui surat kabar sangat efektif dan efisien yaitu dengan cara da’i 

menulis rubrik di surat kabar tersebut misalnya berkaitan dengan rubrik agama.28

c.       Majalah

Majalah mempunyai fungsi yaitu menyebarkan informasi atau misi yang 

dibawa oleh penerbitnya. Majalah biasanya mempunyai ciri tertentu, ada yang 

khusus wanita, remaja, pendidikan, keagamaan, teknologi, kesehatan, olahraga, dan 

sebagainya. Sekalipun majalah mempunyai cirri tersendiri tetapi majalah masih dapat 

difungsikan sebagai media dakwah, yaitu dengan jalan menyelipkan misi dakwah 

kedalam isinya, bagi majalah bertema umum. Jika majalah tersebut majalah 

keagamaan maka dapat dimanfaatkan sebagai majalah dakwah. Jika berdakwah 

melalui majalah maka seorang dai’I dapat memanfaatkannya dengan cara menulis 

rubrik atau kolom yang berhubungan dengan dakwah Islam.29

Dari masing masing media sosial di atas semuanya bisa digunakan untuk media 

dakwah secara visual atau secara jelas dapat kita lihat dan dapat kita gunakan 

dimanapun berada selagi kita mempunyai jaringan internet, bukan hanya itu masih 

banyak media lain seperti halnya televisi, instagram, linkedin dan media lainya yang 

serupa yang dapat digunakan untuk media dakwah yang dapat diaplikasikan dengan 

baik selain facebook.

                                                          
28 Ibid., Hal. 124.
29 Ibid.,
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b. Media Non Visual

Non visual ialah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan indra penglihat 

(mata);.30 Adapun media non visual yang dapat digunakan untuk berdakwah salah

saat ini ialah satunya radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk

pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang 

elektromagnetik). Gelombang ini melintas, dan merambat lewat udara, dan bisa juga 

merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak 

memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara). Namun dengan 

perkembangan modern saat ini radio jauh tertinggal  karna banyak yang lebih kepada 

media social yang penggunaanya mudah dan dapat digunakan kapan saja.

                                                          
30 https://kbbi.web.id/visual, diakses tanggal 1 desember 2017



BAB III

MAHASISWA KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM UIN RADEN INTAN 

LAMPUNG TENTANG DAKWAH MELAUI FACEBOOK

A. Profil KPI Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

1. Sejarah Singkat Fakultas Dakwah Dan Jurusan Komunikasi Penyiaran 

Islam (Kpi)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung sekarang 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merupakan salah satu 

perguruan tinggi negeri yang bernaung di bawah Kementrian Agama Republik 

Indonesia. IAIN Raden Intan Lampung berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Agama No. 187/68 Tanggal 26 Oktober 1968, dengan nama IAIN al-Jami‟ah al-

Islamiyah al-Hukumiyah Raden Intan Lampung. Untuk menjawab perkembangan

zaman, maka pada tahun 1995 diajukan pengusulan untuk pengembangan fakultas 

baru dengan usulan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor: IN/11/R/D/55 

Tanggal 13 Januari 1995.1

                                                          
1 Profil Jurusankomunikasi Penyiaran Islam
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Sambil menunggu persetujuan usulan tersebut, Fakultas Dakwah dengan 

status persiapan negeri telah dibuka pada tahun 1989 berdasarkan izin operasional 

dengan SK Dirjen Bagais No. 30/E/1989 Tanggal 20 Juli 1989. Berdasarkan usulan 

rektor diatas, selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam Nomor: E/109/1995 Tanggal 15 September 1995, tentang Fakultas 

Dakwah IAIN Raden Intan Lampung. Seiring dengan terbitnya surat keputusan 

tersebut, secara resmi Fakultas Dakwah menjadi negeri, terdiri dari tiga jurusan 

yaitu; PPA, Pengembangan  Masyarakat  Islam  (PMI),  dan  Manajemen  Dakwah  

(MD). Namun, pada tahun itu baru dua jurusan yang beroperasi yaitu, PPA dan PMI.

Selanjutnya jurusan PPA melebur menjadi jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam (KPI). Perkembangan selanjutnya pada tahun 1998 jurusan 

Manjemen Dakwah (MD) resmi beroperasi. Pada tahun 2000, jurusan KPI dan PMI 

Fakultas Dakwah mengajukan akreditasi, dan terbitlah surat keputusan Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 017/BAN-PT/1999-2000 tanggal 27 

Desember 2000 dengan peringkat C. Peringkat akreditasi tersebut memacu civitas 

akademika Fakultas Dakwah berbenah diri dalam upaya meningkatkan kualitas.2

Kerja keras yang dilakukan membuahkan hasil dengan terakreditasinya 

program-program studi di Fakultas Dakwah dengan peringkat B pada tahun 2008 

sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasioanal Perguruan Tinggi 

                                                          
2 Profil Jurusankomunikasi Penyiaran Islam
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Nomor: 032/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2008 untuk jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam.

Akta pendirian izin operasional Fakultas Dakwah tertuang dalam Surat 

Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/109/1995 

tertanggal 15 September 1995. Pada tahun 2009 izin operasional Fakultas Dakwah 

telah diperbarui dengan Surat Keputusan Dirjen PENDIS Nomor: Dj.I/197/2009 

tanggal 14 April 2009 tentang izin operasional Penyelenggaraan Program Studi. 

Nama lembaga pendidikan tinggi Islam yang bernaung dalam Kementrian Agama 

Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Keputusan Agama 

Islam Nomor: E/109/1995 tertanggal 15 Sepetember 1995 bernama Fakultas Dakwah

IAIN Raden Intan Lampung. Hingga saat ini sudah terdapat empat prodi 

didalam Fakultas Dakwah, yaitu prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), 

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Manajemen Dakwah (MD), dan Bimbingan 

Konseling Islam (BKI).3

Mulai berdiri sampai sekarang, prodi KPI sudah bebrapa kali diakreditasi. 

Akreditasi yang pertama pada tahun 1999 dengan nilai C berdasarkan Surat 

Keputusan BAN-PT. No. 017 tahun 1999. Kemudian pada tahun 2007 prodi KPI 

mengajukan untuk diakreditasi kembali. Sesuai Surat Keputusan BAN-PT. Nomor: 

                                                          
3 Profil Jurusankomunikasi Penyiaran Islam
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032/BAN-PT/Ak-X/S/I/2008 tanggal 12 Januari 2008 bahwa Program Studi KPI 

telah terakreditasi dengan nilai B.

Berkaitan dengan hampir berakhirnya masa berlaku Akreditasi prodi KPI, 

pada tahun 2011program studi KPI mengajukan kembali untuk diakreditasi oleh 

BAN-PT untuk melaksanakan tugas penyusunan Borang Akreditasi dan Evaluasi diri 

Prodi KPI, maka diangkatlah Tim Penyusun melalui SK Dekan No. 002 tahun 2012 

tanggal 01 Februari 2012. Tim Borang Akreditasi dan Evaluasi diri prodi KPI 

bertugas untuk menyusun borang akreditasi prodi KPI dan melakukan evaluasi diri 

secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan prodi KPI dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir. Akreditas prodi KPI terus diajukan peningkatannya secara berkala. Demi 

menjaga mutu dan kualitas prodi tetap baik.

Penyelenggaraan prodi KPI mengacu kepada visi, misi, tujuan, dan sasaran 

program studi. Proses perumusannya sudah memperhatikan keterkaitan antara visi, 

misi, tujuan, dan sasaran Fakultas dan Institut. Untuk menyelenggarakan Tri Dharma

perguruan tinggi, Program Studi KPI memiliki personalia yang terdiri atas Ketua 

Program Studi, Sekertaris Program Studi, Staf, Tenapa Kependidikan, dan Dosen 

Program Studi. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas yang 

dituangkan dalam Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
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Agar terwujud sustansibilitas program kerja, prodi berpedoman kepada 

Rencana Strategi (renstra) sebagai wujud nyata perencanaan jangka pendek, 

menengah, dan panjang disamping memanfaatkan hasil evaluasi mutu internal dan 

eksternal. Pengelolaan mutu merupakan penjamin mutu yang pada gilirannya 

berdampak terhadap pengalaman dan mutu hasil belajar mahasiswa. Sebagai 

landasan penjamin mutu prodi telah berupaya melengkapi metodologi baku mutu 

secara terus menerus. Sebagai upaya penguatan program, studi melakukan kerjasama 

dan kemitraan dengan instansi yang memiliki relevansi dalam pengembangan prodi.

Sejak tahun 2013 hingga sekarang, prodi KPI terus menunjukkan 

perkembangan positif. Hal tersebut dibuktikan dengan terus bertambahnya peminat 

dijurusan KPI. Pada tahun ini, tercatat prodi KPI telah memiliki enam kelas dengan 

jumlah mahasiswa lebih dari 200 orang.

Terlebih dengan telah dicanangkannya IAIN Raden Intan Lampung menjadi 

UIN (Universitas Islam Negeri) Raden Intan Lampung sejak April 2017, diharapkan 

dapat lebih menjadi daya tarik mahasiswa baru yang ingin menjadi mahasiswa di 

UIN Raden Intan Lampung.4
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1. Visi, Misi, Jurusan Kpi

a. Visi

Visi yang ingin dicapai oleh Program Studi KPI sejalan dan mendukung 

untuk tercapainya visi UIN Raden Intan Lampung, yakni menjadi prodi yang unggul 

dalam pengkajian dan aplikasi ilmu komunikasi dan penyiaran Islam di Sumatera 

tahun 2025.

Sebelum merumuskan visi, prodi KPI terlebih dahulu melakukan kajian 

mendalam dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh prodi 

KPI dan mempertimbangkan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh prodi KPI 

saat ini dan yang akan datang. Dengan demikian rentang waktu untuk mencapai visi 

sampai tahun 2025 sangat realistis dan akan dapat dicapai. Begitu juga cakupan 

wilayah di Sumatera mudah-mudahan dapat terlampaui.

Untuk lebih menjamin realistas pencapaian visi, prodi melibatkan banyak 

unsur yang terkait langsung dengan useralumni prodi KPI. Diantaranya adalah 

Kementrian Agama, lembaga-lembaga dakwah, media massa (cetak & elektronik) 

dan rumah sakit. Dari pihak yang diajak mengkaji rumusan visi, prodi banyak 

mendapatkan saran dan masukan agar bagaimana lulusan dapat bersaing di dunia 

kerja.
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b. Misi

Untuk mencapai misi tersebut, prodi KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung merumuskan misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.

b. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi Islam dalam bidang Public Speaking

(khitabah), Jurnalistik Pers dan Broadcasting.

c. Mengembangkan jaringan kerjasama kemitraan di bidang Jurnalistik Pers dan 

Broadcasting.

d. Meningkatkan mutu pelayanan dan informasi publik bagi masyarakat.

Misi prodi KPI dirumuskan dengan maksud mengarahkan apa saja yang harus 

dilakukan untuk mencapai visi prodi dengan tetap mengacu pada misi UIN Raden 

Intan Lampung.

B. Persepsi Mahasiswa KPI Tentang Facebook Sebagai Media Dakwah

Persepsi Mahasiswa KPI tentang dakwah melalui facebook, dakwah 

merupakan salah satu efek dari proses komunikasi antara da’i dan mad’u, yaitu Efek 

yang terjadi pada mahasiswa dari hasil penggunaan facebook sebagai media dakwah, 

efek tersebut berupa bentuk pernyataan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi materi 

yang dipublikasikan melalui media facebook.
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a. Daftar Informan Penelitian

1. Dika 

Mahasiswa komunikasi penyiaran islam angkatan 2014, berumur 22 tahun. 

Keinginannya untuk menggunakan facebook sebagai media dalwah, untuk dapat 

mengetahui jadwal dari masing masing da’i atau ustad yang ada di Bandar lampung 

sekaligus tau materi yang akan disampaikan mengenai apa. sehingga tidak repot 

bertanya.

2. Melia Uswatun Hasanah 

         Mahasiswa  komunikasi penyiaran islam angkatan 2014,  berumur  21  tahun. 

Keinginannya untuk menggunakan facebook sebagai media dakwah , sebagai sarana 

yang lebih mempermudah dalam penyaimpaian dakwah dengan efek yang tak harus 

dikhawatirkan.

3.Irena Fitri 

Mahasiswa komunikasi penyiaran islam angkatan 2014, berumur 22 Tahun. 

Keinginannya untuk menggunakan facebook mampu memberikan dakwah islam 

walaupun materi belum baik.

4. Elok 

Mahasiswa komunikasi penyiaran islam angkatan 2014, berumur 21 tahun. 

Keinginannya untuk menggunakan facebook sebagai media dakwah merupakan hal 

yang tidak banyak menanggu resiko dan tidak perlu keluar rumah.
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5. Woro Purdiningtiyas

Mahasiswa komunikasi penyiaran islam angkatan 2014, berumur 22 tahun.

Keinginannya untuk menggunakan facebook sebagai media dakwah karna facebook 

praktis dan mudah untuk menyebarkan dakwah.

6. Hagi Julio Putra

Mahasiswa komunikasi penyiaran islam angkatan 2014, berumur 22 tahun. 

Keinginannya untuk menggunakan facebook sebagai media dakwah karena senang 

berdakwah dan lebih mudah .

7. Siti Wulan Dari 

Mahasiswa komunikasi penyiaran islam angkatan 2014, berumur 22 tahun. 

Keinginannya menggunakan facebook sebagai media karna facebook media  terbaik 

untuk dakwah .

8. Nurul 

Mahasiswa komunikasi penyiaran islam angkatan 2014, berumur 21 tahun. 

Keinginannya menggunakan facebook sebagai media dakwah, karna facebook untuk 

dakwah lebih banyak positifnya.

Persepsi seseorang terhadap suatu objek harus melalui proses pengenalan 

terlebih dahulu. Dengan pengenalan terhadap suatu objek, seseorang dapat 

mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan objek tersebut. Pengenalan 

terhadap facebook, merupakan awal dari pemahaman dan dapat dilihat dari seberapa 

sering Mahasiswa KPI menggunakan facebook untuk media dakwah.
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Seperti apa yang diungkapkan Dika sebagai berikut :

“selama saya menggunkan facebook saya punya dua akun tetapi akun pertama 

di hack jadi membuat akun baru,ketika menggunakan facebook selain untuk 

membuat status, saya juga menggunakan facebook sebagai media untuk 

melihat informasi  baik seputar keagamaan maupun sosial dan juga akun 

facebook amat sangat bermanfaat bagi saya sebagai mahasiswa yang mencoba 

cari peruntungan kerja sampingan melalui sosmed, seperti beli rumah,hp, 

motor yang pernah saya lakukan, dan sampai saat ini masih berjalan,sedikitnya 

facebook membantu saya dalam hal keuangan, juga banya membantu dalam 

hal berbagi informasi,dalam hal agama maupun jadwal penceramah yang akan 

berdakwah khususnya di bandar lampung seperti baru baru ini banyak kegiatan 

dakwah yang dilakukan oleh ustad syafiq, khalid, adi hidayat, dan juga hannan 

attaqqi ”.5

Pernyataan yang sama diatas maka Siti senada juga menyatakan sebagai berikut :

“iya kak memang sekarang ini saya menggunakan facebook utuk berdakwah 

walaupun dengan sedikit materi namun berharap kedepanya saya bisa 

berdakwah lebih banyak lagi materi dengan referensi yang mendukung”6

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa facebook  sangat begitu penting

Seperti yang diungkapkan Irena sebagai berikut :

“iya kak, berhubungan dengan facebook dan dakwah , jujur ya ka saya emang 

orangnya sangat menyukai facebook, salah satunya untuk menyebarkan 

dakwah itu sendiri ka, tapi kak saya menyebarkan dakwah buka seperti dai 

dai yang terkenal saya Cuma copy paste dari internet trus saya bagikan 

                                                          
5 Dika,Wawancara ,Mahasiswa,13 Oktober 2017
6 Siti,Wawancara ,Mahasiswa,13 Oktober 2017
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keteman teman, sebenarnya gak baik ya kak copas itu tp menurut saya itu 

yang mudah hee.”7

Dari apa yang telah diungkapkan mahasiswa kpi di atas, dapat dilihat bahwa

mahasiswa facebook begitu sangat banyak peranya untuk media dakwah jika kita 

menggunakanya dengan baik dan benar, walaupun apa yang dikataka irena jika 

menggunakan facebook utuk dakwah sebagai besar materi hanya dengan copy paste 

atau memindahkan dari halaman google ke halaman facebook.

C. Persepsi Mahasiswa Tentang Facebook sebagai pesan Pesan Dakwah

Persepsi menurut Jalaluddin Rakhmat adalah pengalaman tentang obyek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan. Suatu media memiliki unsur-unsur yang menjadikan media 

tersebut terlihat menarik dan bermutu. Begitu juga unsur-unsur yang ada dalam 

facebook tersebut 

Dari masing-masing unsur tersebut, Mahasiswa KPI memberikan pendapat 

yang berbeda-beda, seperti yang diungkapkan oleh Dika sebagai berikut :

“Menurut saya, pesan dakwah yang disampaikan melalui facebook sangat 

baik bahkan lebih baik dari  media lain karna facebook bisa disana yang 

namanya tag atau tandai , jadi kalukita menyampaikan pesan dakwah dan 

lainya bisa dengan mudah tersampaikan“.8

                                                          
7 Irena, Wawancara , Mahasiswa,13 Oktober 2017
8 Dika,Wawancara ,Mahasiswa,13 Oktober 2017
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Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Siti sebagai berikut :

“Pendapat saya tentang pesan dakwah melalui facebook cukup baik, karna 

disana kita bisa tau siapa orang yang menyampaikan suatu pesan dakwah itu, 

dan jugakita bisa langsung chat dia biala ada hal yang ingin kita tanyakan 

secara pribadi.“9

Pendapat yang berbeda juga diungkapkan oleh Elok sebagai berikut:

“Mungkin dalam hal kecanggihan saat ini penyampaian pesan dakwah melalu 

facebook kurang baik kak, karna yang saya temukan banyak sekali pesan 

dakwah yang kebenaranya membingungkan banyak sekali seperti hadis palsu 

yang di sampaikan seakan akan itu hadis soheh, itu menurut saya kak.”10

Pendapat yang sama diatas diungkapkan oleh Melia sebagai berikut :

“Ya kurang bagus kak klu utuk pesan dakwah sebenernya kak, tapi kalu kita 

mengelolahnya khusus untuk dakwah itu malah bisa sangat bagus kak,“.11

Pendapat yang serupa diungkapkan oleh Tiyas sebagai berikut :

“pesan dakwah disampaikai melaului facebook  menurut saya cukup baik tapi 

lebih baik lagi klu kita sampaikan secara langsung kak hee”

                                                          
9 Siti,Wawancara ,Mahasiswa,13 Oktober 2017
10 Elok, Wawancara ,Mahasiswa,16 Oktober 2017
11 Melia, Wawancara ,Mahasiswa,13 Oktober 2017
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Dari masing masing mahasiswa KPI berpendapat menyampaikan pesan 

menggunakan facebook baik dan malah lebih mempermudah mereka utuk 

menyaampaiakn dakwah, walapun demikian facebook juga tidak bisa kita jadikan 

sebagai pegangan untuk berdakwah tanpa adanya ilmu yang baik.

D. Efek  Dakwah Melalui Facebook Menurut Mahasiswa Kpi

       Setiap mahasiswa memiliki persepsi yang sama mengenai informasi yang 

didapat setelah menggunakan facebook sebagai media dakwah .

seperti yang diungkapkan oleh Dika sebagai berikut :

“efeknya banyak kak klu untuk facebook sebagai media dakwah, pengalaman 

saya selama menggunakan facebook untuk dakwah, banyak sisi positifnya 

perna dulu menyampaikan satu hadis yang membahas tentang hukuman orang 

yang tidak melaksanakan solat 5 waktu dan respon melalui komen sangat baik 

bahkan banyak yang mendukung untuk terus menyabarkan pesan pesan yang 

lebih banyak mengenai masalah lain ”.

Pendapat senada juga diutarakan oleh Melia sebagai berikut:

“Melalui media facebook  ya menurut melia sangat mendukung kak untuk 

berdakwah karna yang saya rasakan juga efek jika kita berdakwah melalui 

facebook itu tidak bahaya , efeknya mungkin yang tidak suka dengan apa 

yang kita sampaikan mereka bisa saja memblokir kita dari pertemanan atau 

mengadukan ke pihak facebook itu menurut pribadi saya dan pengalaman 

saya kak.”
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Begitu juga pendapat senada Elok yang diungkapkan sebagai berikut:

“sangat baik ka bila untuk dakwah, karna dapat memberikan materi tanpa 

harus keluarumah Cuma cukup mengandalkan koneksi internet saja sih kah. 

”.12

Senada juga dengan pendapat Nurul sebagai berikut :

“Yang saya rasakan selama menggunakan facebook baik baik saja sih,  

semuanya itu tergantuk ke kita kak, bagaimana kita menyampaikanya, ya 

walaupun terkadang banyak yang tidak suka dan tak sesuai apa yang kita 

tuju”

Serupa juga pendapat dari Siti sebagai berikut:

“apa ya ka, em dampak facebook untuk dakwah menurut pribadi saya baik, 

asalkan apa yang kita sampaikan di facebook itu sesuai dengan syariat, gtu aja 

sih kak”.

Setelah menggunakan facebook, Mahasiswa KPI memiliki penilaian 

mengenai facebook tersebut. Dan penilaian mereka menjadi kelebihan dari facebook 

tersebut. Seperti pendapat yang diungkapkan oleh Dika sebagai berikut :

“Mungkin chating sama game onlinenya dan online shop disitu kita juga bisa 

mempromosikan barang yang mau djual, disitu juga kesempatan kita buat 

menyisipkan dakwah mengenai hal tertentusesuai kondisi..”

                                                          
12 Elok, Wawancara ,Mahasiswa, 28 September 2017
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Selain pendapat diatas ada juga mahasiswa yang menilai bahwa kelebihan 

dari Facebook sebagai media dakwah terletak pada uplod foto, seperti yang 

diungkapkan oleh Siti sebagai berikut :

“Yang menjadi kelebihan dari facebook adalah  tag foto,menurut saya, karana 

dengan hanya uplod poto terus kita tag ke teman dengan mudah nya teman 

tahu apa yang kita maksud atau tuju”

Efek dari  facebook dilihat dari hasil wawancara dengan informan 

bahwasanya efak dakwah menggunakan media facebook sangat baik, bila di lakukan 

sesuai dengan aturan dan syariat islam. Dapat disimpulakan bahwa facebook  efektif 

digunakan sebagai media dakwah asalkan sesuai dan tidak menyalahi aturan yang 

ada.



BAB IV

PERSEPSI MAHASISWA KPI TENTANG DAKWAH MELAULUI 

FACEBOOK

A. Fungsi Mahasiswa Tentang Facebook Sebagai Media Dakwah

Facebook merupakan media sosial yang menjadi salah satu kebutuhan yang 

vital dan penting bagi kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa KPI. Namun  jika 

dimanfaatkan secara benar, ternyata facebook juga berguna dalam proses belajar-

mengajar, seperti utuk menyebarkan pesan dakwah kepada khalayak umum.

Sebagian besar himpunan atau perkumpulan mahasiswa telah memiliki 

akun facebook. Akun tersebut digunakan untuk berbagi informasi yang terkait 

dengan kuliah dan pergerakan mereka.

Telah dijelaskan pada bab II mengenai facebook sebagai media dakwah, 

bahwasannya dalam berdakwah kita memerlukan media (alat perantara) dalam 

menyampaikan ajaran Islam kepada manusia (mad’u), yang mana peranan media ini 

sangat penting demi kelangsungan dalam berdakwah. facebook merupakan salah satu 

media di dalam penyampaian ajaran Islam (dakwah), karna disisi lain facebook 

sangat sangat efektif utuk media dakwah islamiah , bisa dilihat dari fungsi facebook 

itu sendiri  bisa diguanakan oleh semua kalangn baik muda ataupun tua,

Dewasa ini banyak pula kalangan mahasiswa yang sudah mengunakan 

facebook secara positif terutama untuk mendukung kegiatan perkuliahannya. Media 
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sosial digunakan untuk sarana pembelajaran mahasiswa, sarana bertukar pikiran 

antar mahasiswa, sarana berdiskusi antarmahasiswa, dan sebagai forum mahasiswa 

secara online.

Arus informasi yang begitu cepat membuat facebook mempunyai peranan 

penting dalam penyebaran dakwah saat ini. Saat ini mahasiswa tidak perlu membaca 

koran yang terpajang di dinding-dinding kampus atau susah-susah membeli kora di 

pedagang koran. Mahasiswa cukup mengakses facebook atau media sosial lainya 

melalui internet, maka semua informasi dan berita terbaru bisa diakses.

Sebagaimana hasil wawancara pada bab III bahwasanya facebook sangat 

berperan aktif bagi mahasiswa KPI terutama digunakan sebagai media dakwah, 

seperti yang disampaikan salah satu informan (sampel peneliti) facebook sebagai 

sarana dakwah efektif jika pesan dakwah yang disampaikan itu sesuai dengan  syariat 

yang ada dan buka mengada ada dalam menyebarkan dakwahnya. Pengguna 

facebook yang sangat banyak ini terutama mayoritas dari kalangan mahasiswa, 

membuat facebook cukup alternatif untuk digunakan sebagai sarana dakwah masa 

kini. Seperti yang diungkapkan saudara melia dalam wawancara bahwasanya 

facebook sangat membantu untuk berdakwah ataupun utuk mencari referensi dakwah 

yang baik salah satunya dengan mengikuti akun salah satu ustad terkenal yang mana 

banyak sekali dakwah dan updetan setatus yang semuanya mengandung isi dakwah  

mulai dari kata mutiara doa doa dan cerita islami lainya.Maka, tak sedikit dari para 
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aktivis dakwah memanfaatkan demam facebook yang ada sebagai sarana dakwah 

Islam.

Akan tetapi penggunaan dakwah dari facebook ini dapat memunculkan 

berbagai dampak positif  diantaranya :

1. Dakwah via media facebook merupakan alternatif dakwah selain dakwah 

melalui kontak langsung tatap muka.

2. Facebook merupakan situs yang paling banyak diakses oleh orang Indonesia. Hai 

ini memberikan peluang besar bagi dakwah. karena tujuan utama dakwah via 

media adalah diakses (dibaca, didengar dan atau dilihat) oleh orang lain.

3. Sebagai media jejaring sosial, facebook cukup akrab bagi penggunanya. Maka 

tak mengherankan terdapat sisi keterbukaan dan narsisme dari para pengguna. 

Hal tersebut dimanfaatkan dalam kegiatan dakwah lewat facebook, baik si da’i 

yang sudah profesional maupun da’i dadakan dapat menyampaikan risalah 

dakwahnya dengan bahasa facebook yang ringan dan tidak terkesan menggurui. 

Begitu pula dari sudut mad’u merasa dalam ruang yang tidak formal dapat 

merasa rileks karena tidak bertemu secara tatap muka sehingga terjadi feedback 

yang bersifat lebih terbuka.

B. Persepsi Mahasiswa Tentang Pesan Dakwah Melalui Facebook

Persepsi menurut Jalaluddin Rakhmat adalah pengalaman tentang obyek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan. Suatu media memiliki unsur-unsur yang menjadikan media 
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tersebut terlihat menarik dan bermutu. Begitu juga unsur-unsur yang ada dalam 

facebook tersebut 

Dari masing-masing unsur tersebut, Mahasiswa KPI  memberikan pendapat 

yang berbeda-beda, seperti yang diungkapkan oleh Dika saat wawancara 

menggunakan pesan  facebook secara lansung ia berpersepsi “Menurut nya pesan 

dakwah yang disampaikan melalui facebook sangat baik bahkan lebih baik dari  

media lain karna facebook  bisa disana yang namanya tag atau tandai , jadi kalu kita 

menyampaikan pesan dakwah dan lainya bisa dengan mudah tersampaikan“.1

Bukan hanya dika sebagai narasumber yang menyatakan bahwa pesan facebook 

narasumber yang lainpun tidak jauh beda berpendapat demikian bahwa facebook 

merupakan media dakwah yang lebih baik dari media lain

Sebagai media dakwah yang banyak digunakan oleh facebooker tahun-tahun 

terakhir ini, facebook tentunya mempunyai sisi kelemahan antara lain:

1. Tulisan-tulisan bernada dakwah yang di postkan oleh status maupun notes atau 

catatan, biasanya komentarnya jarang. Hal ini berbanding terbalik dengan tulisan 

dalam status yang bersifat melankolis, kontroversial atau tidak bermutu yang 

mana banyak dikomentari oleh para teman facebooknya.

2. Dakwah yang dilakukan lewat facebook mengurangi kontak tatap muka antara 

Da’i dan Mad’u, antara komunikator dan komunikan.

                                                          
1 Dika,Wawancara ,Mahasiswa,13 Oktober 2017
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3. Efek dari proses dakwah via facebook ini kurang bisa diamati secara maksimal 

karena bersifat maya.

Banyak sekali temuan dari facebook digunakan sebagai media dakwah yang bisa 

kita lebih pelajari lagi dengan baik dai antaranya yaitu pesan dakwah yang 

disampaikan  bisa langsung tertuju pada seorang yang kita tuju, mudahnya 

menyampaikan dakwah tanpa harus susah payah kesana kemari, terlebih materi ynag 

disampaikan melalu facebook juga tidak harus kita mengetik lebih kepada mengcopy 

paste bukan sekedar itu saja facebook digunakan sebagai salah satu media awal 

untuk berdakwah,seperti halnya pendapat mahasiswa kpi saat wawancara bahwa ia 

menggunakan facebook sebagai sarana awal untuk berdakwah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dan 

sesuai dengan hasil penelitian lapangan yang telah penulis lakukan serta dukungan 

dari buku-buku penunjang, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Persepsi masing-masing mahasiswa KPI Tentang Dakwah Melalui. Dari hasil 

wawancara dengan mahasiswa KPI, hampir semluanya member tanggapan bila 

facebook itu media terbaik dan termudah untuk menyebarkan dakwah karna bias 

dipastikan banyak yang membacaya dan melihat pesan dan isi dakwah yang 

disampaikan menggunakan facebook. Namun, mereka juga menegaskan bahwa 

berdakwah melalui facebook harus mempunyai referensi yang kuat karna pembaca 

dan penikmat dakwah yang kita sampaikan sudah pasti aka ada komentar komentar 

yang baik dan buruk dan juga adanya pertanyaan yang harus kita jawab agar dakwah 

dapat efektif dan tidak menyalahi syariat. Sebagai mahasiswa KPI sekaligus sebagai 

penerus dakwah masa depan untuk tetap menyebarkan nilai-nilai dakwah Islamiah 

yang sesuai syariat. Dari itu dakwah yang disampaikan melalui facebook harus 

berlandaskan syariat islam yang baik sehingga terciptanya kebaikan yang hakiki.
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B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang disajikan, maka penulis 

menyarankan:

1. Sebagai mahasiswa KPI, tak hanya harus memiliki kecerdasan intelektual namun 

juga harus memiliki kecerdasan emosional agar tidak mudah terpengaruh atau 

terprovokasi informasi yang beredar serta harus bisa menyampaikan dakwah yang 

sesuia tuntunan syariat, dan harus bisa menyaring informasi yang diterima. 

Karena kepentingan dari informasi yang disalah gunakan adalah untuk tujuan 

provokasi dan semacamnya. Hal inilah yang bisa merusak citra Islam yang 

Rahmatan Lil Alamin.

2. Dalam bermedia sosial, khususya facebook mahasiswa hendaknya tidak hanya 

menjadi konsumen dari informasi-informasi yang beredar. Apabila menemukan 

informasi yang dirasa tidak sesuai dan memiliki alasan yang kuat atas hal tersebut, 

seharusnya mahasiswa berani mengemukakan pendapat, bahkan membenarkan 

informasi yang salah itu. Tentunya dengan jawaban yang beralasan kuat, dan 

terbukti kebenarannya.

3. Mahasiswa juga semestinya berperan aktif dalam bersosialisasi mengenai dakwah 

menggunakan facebook . Namun, mensosialisasikan tentang manfaat dan 

keuntungan berdakwah menggunakan media facebook.
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C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah-Nya, serta nikmat-Nya kepada penulis 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih begitu banyak kekurangan dan 

kelemahan semua ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang 

dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun untuk penulis agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam penulisan karya-

karya kedepannya.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang banyak 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis dan pembaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah penulis 

mohon ampun.Penulis berdoa bagi kita semua semoga kemaslahatan, hidayah, 

perlindungan, petunjuk, dan karunia Robbi Ilahi kepada kita hamba-Nya. Aamiin.
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