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ABSTRAK 

 

Siti Indra Nur Jannah, B01212049, 2016. Dakwah pada Grup Facebook 

(Analisis Isi Pesan Dakwah di Grup Facebook Pustaka Ilmu Tahfidhul 

Qur’an),  Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel 

Surabaya.  

Kata kunci: Pesan Dakwah, Grup Facebook 

Penelitian ini mengkaji tentang pesan dakwah yang di post oleh anggota 

grup facebook Pustaka Ilmu Tahfidhul Qur’an. Ada dua rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu (1) Apa pesan dakwah yang ada di grup 

facebook Pustaka Ilmu Tahfidhul Qur’an, (2) Sejauh mana pesan dakwah 

didiskusikan oleh anggota di grup facebook Pustaka Ilmu Tahfidhul Qur’an. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

deskriptif, yang mana penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk 

menjelaskan, menggambarkan, dan memaparkan objek penelitian berdasarkan apa 

yang terjadi. Sedangkan analisis yang dipakai untuk mengkaji data mengunakan 

analisis isi. Subjek dalam penelitian ini adalah dakwah, sedangkan objek yang 

diteliti adalah grup facebook Pustaka Ilmu Tahfidhul Qur’an dengan mengambil 

sampel secara acak. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi 

dan dokumentasi, observasi dilakukan dengan mengamati grup ini, sedangkan 

dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan post anggota grup facebook 

Pustaka Ilmu Tahfidhul Qur’an pada bulan Maret 2016. 

Dari hasil analisis, peneliti menemukan bahwa dalam post bulan Maret 2016 

terdapat 11 postingan dengan 3 kategori pesan dakwah, yakni: pesan aqidah, 

pesan syariah, pesan akhlak. Dari hasil perhitungan memakai rumus distribusi 

frekuensi, kemunculan pesan dakwah dalam post grup facebook Pustaka Ilmu 

Tahfidhul Qur’an bulan Maret 2016, diperoleh data penelitian sebagai berikut: (a) 

Pesan aqidah sebanyak 34 pesan atau 58,6 %, (b) Pesan syariah sebanyak 13 

pesan atau 22,4 %, (c) Pesan akhlak sebanyak 11 pesan atau 19 %. 

Tidak semua post ditanggapi oleh anggota lain artinya tidak semua post 

terjadi proses mujadalah. Indikator mujadalah yang dipakai sepanjang post bulan 

Maret 2016 antara lain: Muhawarah, Munazarah, Musyawarah, dan Munaza’ah. 

Dengan menggunakan rumus yang sama yakni rumus distribusi frekuensi, 

indikator mujadalah dalam post grup facebook Pustaka Ilmu Tahfidhul Qur’an 

bulan Maret 2016, diperoleh data penelitian sebagai berikut: (a) Muhawarah 

sebanyak 123 komentar atau 21,8 %, (b) Munazarah sebanyak 17 komentar atau 3 

%, (c) Musyawarah sebanyak 402 komentar atau 71,1 %, dan (d) Munaza’ah 

sebanyak 10 komentar atau 1,8 %. 


