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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pemahaman Tentang  Komunikasi 

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari. Komunikasi merupakan medium penting bagi pembentukan atau pengembangan 

pribadi untuk kontak sosial. Melalui komunikasi seseorang tumbuh dan belajar, 

menemukan pribadi kita dan orang lain, kita bergaul, bersahabat, bermusuhan, 

mencintai atau mengasihi orang lain, membenci orang lain dan sebagainya. 

Secara sederhana komunikasi dapat dirumuskan sebagai proses pengoperan isi 

pesan berupa lambang-Iambang dari komunikator kepada komunikan. Apabila 

seseorang berbicara dan temannya tidak mendengarkan dia, maka di sini tidak ada 

pembagian dan tidak ada komunikasi. Apabila orang pertama menulis dalam bahasa 

Inggris dan orang kedua tidak dapat membaca bahasa Inggris, maka tidak ada 

pembagian dan tidak ada komunikasi. 

Pada dasarnya komunikasi tidak hanya berupa memberitahukan dan 

mendengarkan saja. Komunikasi harus mengandung pembagian ide, pikiran, fakta atau 

pendapat. 

B.  Jurnalisme 

Secara etimologis, jurnalisme berasal dari kata  journal atau  De Jour (bahasa 

Prancis) juga diurnal yang berarti catatan atau berita harian, dimana segala berita atau 

warta sehari termuat dalam lembaran tercetak. ( Assegaff,1993: 9-10). Secara 

sederhana jurnalisme didefinisikan suatu pengelolaan laporan harian yang menarik 
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minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebaran kepada masyarakat 

mengenai apa saja yang terjadi di dunia, apakah itu faktual (fact) atau pendapat 

seseorang (opini). (Kusman, 2004:22-23) 

      Jurnalisme menekankan ketrampilan praktis reporter dalam menerjemahkan 

setiap peristiwa sekaligus menuangkannya kedalam bentuk berita dengan 

menggunakan bahasa yang lincah dan mempesona akan mampu melarutkan suasana 

mental para pembacanya. Jurnalisme juga mampu merekayasa suatu peristiwa melalui 

teknik peliputan, permainan lensa, proses editing serta penyusunanya menjadi 

program yang ditampilkan dalam media massa. 

1. Bentuk Jurnalisme 

Dilihat dari segi bentuk dan pengelolahaannya, jurnalistik di bagike dalam tiga 

bagian besar : jurnalistik media cetak ( newspaper and mengazine journalism), 

jurnalistik media auditif  ( radio broadcast journalism ) jurnalistik media 

audiovisual ( television jurnalism). Jurnalistik media cetak meliputi jurnalistik 

surat kabar harian,  jurnalistik surat kabar mingguan, jurnalistik tabloid harian, 

jurnalistik tabloid mingguan, dan jurnalistik majalah. Jurnalistik media elektronik 

auditif adalaah jurnalistik radio siaran. Jurnalistik media elektronik audiovisual 

adalah jurnalistik televisi siaran dan jurnalistik media online ( internet ). 

       Setiap bentuk jurnalistik memiliki ciri dan kekhasannya masing - masing. Ciri 

dan kekhasannya itu terletak pada aspek filosof penerbitan, dinamika teknis 

persiapan dan pengolahan, serta asumsi dampak yang di timbulkan terhadap 

khalayak pembaca, pendengar atau pemirsa.  Sebagai contoh filosof surat kabar 
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harian menekankan pada segi keunggulan dan kecepatan dalam perolehan dan 

penyebaran informasi. Sedangkan filosof penerbitan majalah berita mingguan 

lebih banyak menekankan segi kelengkapan dan kedalaman informasi serta 

ketajaman daya analisisnya. 

a.  Jurnalistik Media Cetak 

      Jurnalistik media cetak di pengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor verbal dan 

visual. Verbal, sangat menekankan pada kemampuan kita memiliki dan 

menyusun kata dalam rangkaian  kalimat dan paragraf yang efektif dan 

komunikatif.  Visual, menujukan pada kemampuan kita dalam menata, 

menetapkan, mendesain, tata letak atau hak - hal yang menyangkut pada segi 

perwajahan. Materi berita merupakan hal yang sangat penting. Namun bila 

berita tersebut tidak di tetapkan dengan baik, dampaknya kurang berarti, hal 

ini harus di perhatikan oleh bagian visual, tata letak, atau perwajahan. Dalam 

perspektif jurnalistik, setiap informasi yang di sajikan kepada khalayak, bukan 

saja harus benar,jelas dan akurat, melainkan juga harus menarik, 

membangkitkan minat, dan selera baca ( surat kabar dan majalah ), dan selera 

menonton ( televisi ). Inilah antara lain yang membedakan karya jurrnalistik 

dan karya lainnya seperti karya ilmiah. 

b.   Jurnalistik Media  Elektronik Auditif 

      Jurnalistik media elektronik auditif  atau jurnalistik media radio siaran, lebih 

banyak dipengaruhi oleh dimensi verbal, tehnologikal, dan fisikal. Verbal, 

berhubungan dengan kemampuan menyusun  kata , kalimat, paragraf,  secara 

efektif dan komunikatif. Teknologikal, berkaitan dengan tehnologi yang 
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memungkinkan daya pancar radio dapat di tangkap dengan jelas dan jernih 

oleh pesawat radio penerima. 

c.   Jurnalistik Media Elektronik Audiovisual 

        Jurnalistik media elektronik audiovisual, atau jurnalistik televisi siaran, 

merupakan gabungan dari  segi verbal, visual, tehnologikal, dan dimensi 

dramatikal. Verbal, dengan kata - kata yang di susun secara singkat,  

padat, efektif. Visual  lebih banyak menekankan pada bahasa gambar yang tajam, 

jelas, hidup, memikat,. Tehnologikal, berkaitan dengan daya jankau 

siaran,kualitas suara, dan gambar yang di hasilkan serta di terima oleh pesawat 

televisi penerima di rumah - rumah. 

         Dramatikal, berarti bersinggungan dengan aspek serta nilai dramatik yang di 

hasilkan oleh rangkaian gambar yang hasilkan secara stimulus.  Aspek dramatik 

televisi menggabungkan tiga kekuatan sekaligus ; kekuatan gambar, suara, dan 

kata - kata,  

2. Produk Jurnalisme 

Dalam konteks jurnalistik, pemberitahuan pun dikenal sebagai produk 

jurnalistik yang berupa:  

a. News (berita) 

b.Views (pandangan, komentar, ulasan) 

c. Advertisement (iklan/perkenalan yang bersifat propaganda).  

Ketiga golongan produk jurnalistik itu selalu kita temukan dalam surat 

kabar, majalah, siaran radio, maupun siaran televisi. Dari ketiga kelompok besar 

itu, hanya berita (news), dan opini (views) saja yang disebut produk jurnalistik. 
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Iklan bukanlah produk jurnalistik, walaupun teknik yang digunakannya merujuk 

pada teknik jurnalistik. Kelompok berita (news), meliputi antara lain berita 

langsung (straight news), berita menyeluruh (comprehensive news), berita 

mendalam (depth news), pelaporan mendalam (depth reporting), berita 

penyelidikan (investigative news), berita khas bercerita (feature news), berita 

gambar (photo news). 

Kelompok opini (views), meliputi tajuk rencana, karikatur, pojok, artikel, 

kolom, esai, dan surat pembaca. Sedangkan kelompok iklan, mencakup berbagai 

jenis dan sifat iklan mulai dari iklan produk barang dan jasa, iklan keluarga 

seperti iklan duka cita, sampai kepada iklan layanan masyarakat. Untuk 

memisahkan secara tegas antara berita (news) dan opini (views), maka tajuk 

rencana (editorial), karikatur, pojok , artikel, kolom, dan surat pembaca 

ditempatkan dalam satu halaman khusus. Inilah yang disebut halaman opini. 

Pemisahan secara tegas berita dan opini tersebut merupakan konsekuensi 

dari norma dan etika luhur jurnalistik yang tidak menghendaki berita sebagai 

fakta objektif, diwarnai atau dibaurkan dengan opini sebagai pandangan yang 

sifatnya subjektif.  

a. Kelompok Opini (Views) 

1) Tajuk Rencana 

Tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi 

suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal 

dan atau kontroversi yang berkembang dalam masyarakat. Karakter dan 

kepribadian pers terdapat sekaligus tercermin dalam tajuk rencana. Tajuk 
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rencana pers papan atas atau pers berkualitas misalnya, memiliki ciri antara 

lain; senantiasa hati-hati, normatif, cenderung konservatif, dan menghindari 

pendekatan kritik yang bersifat telanjang atau tembak langsung.Tajuk rencana 

dari pers papan tengah atau pers populer berlaku sebaliknya. Pers populer 

lebih berani, atraktif, progresif, dan tidak canggung untuk memilih pendekatan 

kritik yang bersifat telanjang. 

2) Karikatural 

Secara etimologis, karikatur berasal dari bahasa Italia, caricare, artinya 

melebih-lebihkan. Kata caricare itu sendiri dipengaruhi kata carattere, juga 

bahasa Italia, yang berarti karakter dan kata cara bahasa Spanyol yang berarti 

wajah. Secara terminologi, dalam Encyclopedia of The Art dijelaskan, 

karikatur merupakan representasi sikap atau karakter seseorang dengan cara 

melebih-lebihkan sehingga melahirkan kelucuan. Menurut karikaturis 

terkemuka GM Sudarta, karikatur adalah termasuk seni grafis, yaitu suatu 

cabang dari bentuk seni lukis. Dalam penyajiannya dituntut pula akan selera 

indah sebagai mana hasil seni. Ini penting, karena ide yang bagaimanapun 

kuatnya akan berkurang nilainya apabila tidak didukung oleh kualitas gambar 

yang baik. Menggambar karikatur termasuk proses kreatif seorang ahli grafis 

sekaligus seorang jurnalis. 

3) Pojok 

Pojok adalah kutipan pernyataan singkat nara sumber atau peristiwa yang 

dianggap menarik atau kontroversial, untuk kemudian dikomentari oleh pihak 

redaksi dengan kata-kata atau kalimat yang mengusik, menggelitik, dan ada 
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kalanya reflektif. Tujuannya untuk mencubit, mengingatkan atau menggugat 

sesuai dengan fungsi kontrol sosial yang dimiliki pers. Kritis tetapi tetap etis. 

Sesuai dengan namanya, pojok ditempatkan di sebelah pojok. Dalam setiap edisi 

penerbitan, pojok memuat tiga-lima butir kutipan pernyataan atau peristiwa 

menarik untuk dikomentari. (Sumadiria, 2004:3). 

4) Artikel 

Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas 

suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan atau kontroversial dengan 

tujuan untuk memberitahu (informatif), memengaruhi dan meyakinkan 

(persuasif argumentatif). Atau menghibur khalayak pembaca (rekreatif). 

Disebut lepas, karena siapapun pembaca boleh menulis artikel dengan topik 

bebas sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Selain itu juga 

artikel yang ditulis tersebut tidak terikat dengan berita atau laporan tertentu. 

Ditulisnya pun boleh kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja 

     5) Kolom 

Kolom adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan 

aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan 

yang terdapat dalam masyarakat. Kolom lebih banyak mencerminkan cap 

pribadi penulis. Sifatnya memadat memakna. Bandingkan dengan sifat 

artikel yang lebih banyak memapar melebar. Ditulis secara inferensial. 

Biasanya terdapat photo penulis. 

     6) Surat Pembaca 
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Surat pembaca adalah opini singkat yang ditulis oleh pembaca dan dimuat dalam 

rubrik khusus surat pembaca. Rubrik surat pembaca lebih merupakan layanan 

publik dari pihak redaksi terhadap masyarakat. 

          3.  Dakwah 

Ditinjau dari etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab 

yaitu da`a-yad`u-da`watan, artinya mengajak, menyeru, memanggil. (Wahidin 

Saputra, 2011: 1). Warson Munawwir, menyebutkan bahwa dakwah artinya 

adalah memanggil (to call), mengundang (to invite), mengajak (to summon), 

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

Dengan demikian, secara etimologi dakwah dan tabligh itu merupakan 

suatu proses penyampaian (tabligh) atas pesan – pesan tertentu yang berupa 

ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. 

(Amin, 2009: 2). 

Definisi mengenai dakwah, telah banyak dibuat para ahli, di mana masing 

– masing definisi tersebut saling melengkapi. Walaupun berbeda susunan 

redaksinya, namun maksud dan makna hakikinya sama. Beberapa definisi dakwah 

yang dikemukakan para ahli mengenai dakwah. 

a.  Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang 

benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan 

mereka di dunia dan akherat. (M.Sulthon, 2003: 8). 

b. Dakwah adalah Upaya atau perjuangan untuk menyampaikan ajaran agama 

yang benar kepada umat manusia dengan cara yang simpatik, adil, jujur, 

tabah dan terbuka, serta menghidupkan jiwa mereka dengan janji – janji 
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Allah SWT tentang kehidupan yang membahagiakan, serta menggetarkan 

hati mereka dengan ancaman – ancaman Allah SWT terhadap segala 

perbuatan tercela melalui nasehat – nasehat dan peringatan – peringatan. 

(Pimay, 2005: 25). 

c. Dakwah merupakan kegiatan ajakan kepada manusia dengan cara bijaksana 

kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk kemaslahatan 

dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. (Anas, 2006: 71)  

Hamzah Ya`qub membagi wasilah dakwah menjadi lima macam, yaitu: lisan, 

tulisan, lukisan, audiovisual dan akhlak. 

a. Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang mengunakan lidah 

dan suara, dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, 

bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. 

b. Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, 

surat – menyurat (korespondensi), spanduk, dan sebagainya. 

c. Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur, dan sebagainya. 

d. Audiovisual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra 

pendengaran, penglihatan atau kedua – duanya, seperti televisi, film slide, 

OHP, internet, dan sebagainya. 

e. Akhlak yaitu media dakwah melalui perbuatan – perbuatan nyata yang 

mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan 

didengarkan oleh mad`u. (Muhammad Munir & Wahyu Ilaihi, 2006: 32).      

             Banyaknya keberadaan media yang ada maka da`I harus dapat 

memilih media yang paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah. Tentunya 
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dengan pemilihan yang tepat atau dengan menetapkan prinsip – prinsip 

pemilihan media. 

 4.  Jurnalisme Dakwah 

Jurnalisme dakwah dapat dirumuskan sebagai suatu proses meliput, 

mengolah, dan menyebar luaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai – nilai 

kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya yang menyangkut agama 

dan umat islam, serta berbagai pandangan dengan prespektif ajaran islam kepada 

khalayak melalui media massa. Dengan demikian, jurnalisme dakwah atau 

jurnalisme islam dapat dikatakan sebagai crusade journalism, yaitu jurnalisme 

yang memperjuangkan nilai nilai tertentu, dalam hal ini nilai nilai islam. (Romli, 

2003:34-35) 

Dedy Djamaludin Malik (1984:286) mendefinisikan jurnalisme Islam 

sebagai proses meliput, mengolah dan menyebar luaskan berbagai peristiwa yang 

menyangkut umat islam dan ajaran Islam kepada khalayak. Jurnalisme Islam 

adalah crusade journalism,  

Jurnalisme Islam sesungguhnya adalah proses meliput, mengolah dan 

menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan  muatan  nilai-nilai Islam dengan  

memenuhi  kaidah kaidah jurnalistik atau norma-norma yang bersumber dari 

Al-Qur’an dan as- sunnah rasulullah.  Jurnalisme Islam di utamakan kepada 

dakwah Islamiyah yaitu  mengemban  misi amar ma’ruf nahi mungkar. sesuai 

dengan Q.S Ali Imran 104.  

Orientasi dari jurnalisme Islami adalah menyebarkan ajaran Islam yang 

diketengahkan Rasulullah SAW sebagai perwujudan dari rahmat Allah SWT 
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yang meliputi segenap makhluk dialam semesta ( rahmatan lil alamin ). Islam 

memiliki ajaran yang komprehensif, yaitu ajaran yang tidak hanya ditujukan 

untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia,melainkan juga diduania dan akhirat 

nanti.  

Karakteristik ajaran Islam terangkum dalam suatu pokok ajaran Islam 

tentang perintah dan larangan Allah SWT (taqwa) yang terbagi dalam : ajaran 

akidah, ajaran syariah, dan ajaran akhlak. Ketiganya bersumber dari Al-Quran dan 

AL Hadits. Ajaran Islam inilah yang kemudian menjadi orientasi jurnalisme Islam 

untuk disebarkan secara luas kepada masyarakat. 

1. Akidah 

  Akidah berisikan ajaran tentang dasar-dasar pokok kepercayaan atau 

keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib 

dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. 

2. Syariat 

Syariat berisi peraturan dan perundang – undangan yang mengatur 

aktivitas atau suatu jalan yang sesuai dengan undang-undang (peraturan) Allah 

SWT. Allah menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad saw. secara 

lengkap dan sempurna, jelas dan mudah dimengerti, praktis untuk diamalkan, 

selaras dengan kepentingan dan hajat manusia di manapun, sepanjang masa 

dan dalam keadaan bagaimanapun. 

Syariat Islam ini berlaku bagi hamba-Nya yang berakal, sehat, dan telah 

menginjak usia baligh atau dewasa. (dimana sudah mengerti/memahami segala 

masalah yang dihadapinya). Tanda baligh atau dewasa bagi anak laki-laki, 



18 

 

yaitu apabila telah bermimpi bersetubuh dengan lawan jenisnya, sedangkan 

bagi anak wanita adalah jika sudah mengalami datang bulan (menstruasi). 

3. Akhlak 

Perangai atau yang mencakup diantaranya: sikap, perilaku, sopan, tabi’at, 

etika, karakter, kepribadian, moral dll. timbang”. Sedangkan menurut Mukhtar 

Ash Shihah akhlak adalah berarti watak. Sedangkan menurut Al Firuzabadi 

akhlak adalah watak, tabi’at, keberanian, dan agama. Dalam ajaran akhlak 

terdapat metode spesifik untuk meningkatkan kualitas pendekatan jiwa kepada 

kepada Allah yaitu dengan tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi 

islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia 

dengan tujuan menumbuhkan akhlak yang mulia.  

5.    Majalah Sebagai Media Dakwah 

Dakwah Islam memiliki berbagai macam cara dalam penyampaian 

pesannya dari seorang da`i kepada mad`u, salah satunya telah dikemukakan oleh 

Drs. Samsul Munir Amin, MA, dalam bukunnya “Ilmu Dakwah”, menurut beliau 

secara umum dakwah Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga macam, yaitu: 

a. Dakwah bi Al Lisan. 

Dakwah bi Al Lisan yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang 

dilakukan antara lain dengan ceramah – ceramah, khutbah, diskusi, nasihat dan 

lain – lain. 

b. Dakwah bi Al Hal. 

Dakwah bi Al Hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi 

keteladanan. Misalnya dengan tindakan amal karya nyata yang dari karya nyata 
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tersebut hasilnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai 

obyek dakwah. 

c. Dakwah bi Al Qalam. 

Dakwah bi Al Qalam, yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan 

keahlian menulis di surat kabar, majalah, buku, maupun internet. (Samsul 

Munir Amin, 2009: 11). 

Melihat ketiga cara di atas, majalah merupakan salah satu cara atau media 

dakwah bi Al Qalam, yaitu dengan meliput, mengolah dan mempublikasikan atau 

menyebarluaskan suatu pesan kepada khalayak umum. Dakwah ini mengunakan 

tulisan yang memuat di dalamnya pesan dakwah berupa amar ma`ruf nahi 

munkar, tentu sesuai dengan tuntunan Al qur`an dan Al Hadist. 

Majalah memiliki berbagai macam jenis, seperti: majalah populer, ilmiah, 

hiburan, dan dakwah, terdapat titik persamaan dan titik perbedaan yang 

memisahkan antara satu dengan lainnya dari jenis majalah tersebut. Persamaannya 

ialah bahwa semua majalah terbit secara berkala dalam periode tertentu misalnya 

sekali seminggu (majalah mingguan), dua minggu sekali (majalah tengah 

bulanan), sekali sebulan (majalah bulanan), dua bulan sekali (majalah dua 

bulanan), (majalah tengah tahunan), dan sekali setahun (majalah tahunan). 

Secara umum, karakteristik majalah dikemukakan oleh Prof. Dr. H. M. 

Sattu Alang, M. A. Sebagai berikut : 

1. Penyajiannya lebih mendalam, karena periodesitasnya lama, sehingga   

pencarian informasi lebih leuasa dan tuntas. 
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2. Nilai aktualitas lebih lama, karena dalam membaca majalah tidak pernah  

tuntas sekaligus. 

3.  Gambar atau foto lebih banyak, desain bagus, kualitas kertas bagus. 

4.  Cover majalah sebagai daya tarik. 

5. Bersifat segmented yaitu berdasarkan segmen pasar tertentu, seperti: majalah 

anak – anak, ibu – ibu rumah tangga, pria, wanita. 

Adapun karakteristik majalah dakwah yaitu harus mengedepankan misi 

utamanya sebagai wadah penyampaian pesan dakwah. Jadi semua rubrik atau 

ruang pemberitaan, termasuk ruang opini, analisis, informasi, semuanya harus 

mencerminkan misi dakwah dengan tujuan utama, sebagai penyampai pesan 

untuk menyadarkan sasaran dakwah (para pembacanya), sebagai hamba Allah 

SWT dan sebagai khalifah Nya di bumi. 

Sebagai majalah pada umumnya, mengelola majalah dakwah harus cermat 

dalam memilih penampilan yang memikat dan menarik. Untuk itu diperlukan 

nuansa hiburan dengan memanfaatkan segi – segi keindahan, namun perlu 

diketahui bahwa keindahan dan nilai hiburan dalam dakwah tidaklah selalu sama 

dengan nuansa keindahan dan nilai – nilai hiburan dalam kesenian Artinya, kalau 

keindahan dan seni yang ditampilkan oleh majalah hiburan pada umumnya 

berpijak ada prinsip ”seni untuk seni”. maka majalah dakwah harus menonjolkan 

prinsip dakwah dalam menampilkan keindahan, yaitu prinsip yang berpijak pada 

motto ”seni untuk moral dan al-akhlaq al – karimah”. 

Demikian Majalah dakwah merupakan majalah yang menampilkan isi atau 

informasi yang bernuansa dakwah yaitu bertujuan untuk meluruskan moral, 
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mendidik para pembacanya dengan pendidikan dakwah dan pesan – pesan 

keagamaan tidak melupakan nuansa hiburan bagi para pembacanya. Namun 

hiburan yang dimaksudkan itu bukanlah semata – mata seni untuk seni tapi seni 

untuk moral. (http://altajdidstain.blogspot.com/2011/02/majalah-sebagai-

mediadakwah. html. Diakses pada hari selasa, 8 Juli 2016. Pada jam 15.40 WIB). 

Adanya majalah dakwah, diharapkan dapat tercapai pesan dakwah kepada 

khalayak atau pembaca dengan efektif dan efisien. Sehingga khalayak atau 

pembaca dapat benar – benar memahami dan mematuhi ajaran Allah SWT dan 

Rasul-Nya, dalam kehidupan keseharian, sehingga tercipta manusia yang 

berakhlak mulia dan tercapainya individu yang baik (khoiru al – fardiyah), 

keluarga yang sakinah atau harmonis (khoiru al – usrah), komunitas yang 

tangguh (khoiru al – jama`ah), masyarakat madani atau civil society (khairu al – 

ummah), dan pada akhirnya akan membentuk bangsa yang sejahtera dan maju 

(khoiru al – baldah), atau dalam istilah yang disebut dalam Al-qur`an yaitu: 

Baldatun thoyyibatun wa Robbun Ghofur. (Wahidin Saputra, 2011: 9). 

Sehubungan dengan praktik jurnalisme dakwah dalam media cetak, maka 

konsekuensinya redaktur majalah harus melaksanakan perencanaan komunikasi. 

Mengacu kepada beberapa pertimbangan praktik jurnalisme dakwah maka dapat 

dikaitkan dengan prinsip peranan jurnalisme dakwah yang dijelaskan oleh Asep 

Syamsul M. Romli sebagai berikut : 

 

 

 

http://altajdidstain.blogspot.com/2011/02/majalah-sebagai-mediadakwah
http://altajdidstain.blogspot.com/2011/02/majalah-sebagai-mediadakwah
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a. Sebagai Pendidik (Muaddib) 

Yaitu melaksanakan fungsi edukasi yang islami. Lewat media massa, ia 

mendidik umat islam agar melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi 

laranganNya. Ia memiliki tugas mulia untuk mencegah umat islam dari 

berperilaku menyimpang dari syariat Islam, juga melindungi umat dari pengaruh 

buruk media massa non islam yang anti Islam. 

b. Sebagai Pelurus informasi (Musaddid) 

Setidaknya ada tiga hal yang harus diluruskan oleh jurnalis media dakwah. 

Pertama, informasi tentang ajaran dan umat islam. Kedua, informasi tentang 

karya-karya atau prestasi umat islam. Ketiga, melakukan investigative reporting 

tentang kondisi umat islam di berbagai penjuru dunia. Peran musaddid begitu 

penting karena disini media islam dituntut mengikis fobi Islam (Islamphobia). 

c. Sebagai pembaharu (Mujaddid) 

Yakni penyebar paham pembaharuan akan pemahaman dan pengamalan 

ajaran islam ( reformise Islam ). Media dakwah muslim hendaknya menjadi “juru 

bicara” para pembaharu, yang menyerukan umat Islam untuk tetap memegah 

teguh Al Quran dan As-Sunnah, memurnikan pemahaman tentang Islam dan 

pengamalanya (membersihkan diri dari bid’ah, khufarat, tahayul dan isme isme 

yang tidak sesuai dengan ajaran Islam). 

d. Sebagai pemersatu (Muwahid) 

Media dakwah Islam harus mampu menjadi jembatan yang 

mempersatukan umat islam. Media Islam harus mampu memegang kode etik 
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jurnalisti berupa impartiality ( tidak memihak pada golongan tertentu) dan 

menyajikan dua sisi dari setiap informasi ( both side information ). 

e. Sebagai pejuang (Mujahid)

Media dakwah Islam harus menjadi pejuang atau pembela Islam. Melalui 

media massa, media Islam harus berusaha keras membentuk pendapat umum yang 

mendorong penegakan nilai-nilai Islam, menyemarakkan syiar Islam, 

mempromosikan citra Islam yang positif dan rahmatan lil alamin, serta 

menanamkan rohul jihad di kalangan umat. 

6. Proses Produksi Berita

Proses pembuatan berita pada prinsipnya tak banyak berbeda di semua 

media. Di media yang sudah mapan, biasanya telah dibuat semacam prosedur 

operasional standar (SOP) dalam pembuatan berita, untuk menjaga kualitas berita 

yang dihasilkan. 

Proses pembuatan berita biasanya dimulai dari rapat redaksi, yang juga 

merupakan jantung operasional media pemberitaan. Rapat redaksi merupakan 

kegiatan rutin, yang penting bagi pengembangan dan peningkatan kualitas berita 

yang dihasilkan. Namun rumus umum dalam penulisan berita masih mengacup 

pada : 5 W+1H (what, why, who, when, where dan How). 

Proses menghimpun berita, secara garis besar diawali dengan intruksi 

penugasan dari redaktur kepada reporter untuk melakukan peliputan. Reporter 

selanjutnya mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, serta 

membuat abstraksi (kerangka) dari peristiwa atau obyek liputan. Jika diperlukan, 

reporter juga melakukan riset dokumentasi dan merancang bahan lain untuk 
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penulisan, misalnya foto dan grafik. Ketika tulisan reporter telah sampai di meja 

redaktur, maka dilakukan penilaian layak atau kurang layaknya suatu berita untuk 

dimuat. Jika ternyata layak, selanjutnya dipilah, informasi mana saja yang perlu 

ditonjolkan untuk menarik minat pembaca (Kusumaningrat, 2009: 72). 

7.   Newsroom Studi 

  Newsroom studi adalah studi tentang peran jurnalisme dalam ruang 

redaksi, baik media cetak maupun televisi membangun ruang publiknya dalam 

mempelajari dan menganalisa semua berita yang masuk ke dalam ruang redaksi, 

yaitu suatu berita yang potensial yang layak untuk disiarkan ke seluruh penjuru 

dunia, baik lokal maupun nasional (Gaye Tuchmann dalam Oliver Boyd 

1995:294). Dalam buku News Writing and Reporting for Today’s Media (Itule 

2003:6) dijelaskan, sebagian besar ruang redaksi sebuah majalah memiliki 

struktur yang hampir sama. Pada bagian atas terdapat redaktur, yang perannya 

dapat berubah tergantung pada besar-kecilnya‖ media.  

Pada majalah organanisasi redaktur dapat pula merangkap sebagai seorang 

penerbit, manager bisnis, reporter, fotografer, ataupun bagian periklanan. Pada 

media ibukota (yang lebih besar) redaktur bisa jadi tidak perlu turun tangan 

dengan proses editorial harian, sebab redaktur pelaksana yang akan mengambil 

alih tugas tersebut. Masih mungkin pula ada redaktur eksekutif di atas redaktur 

pelaksana, tetapi memiliki tanggung jawab yang lebih dari sekedar ruang redaksi. 

Struktur berikutnya diisi oleh para reporter pemula, yang berusaha membuat 

rekam jejak dengan baik pada profesi ini sembari berharap bisa mendapati inisial 

nama mereka muncul di halaman depan sebagai penulis berita. Jumlah personil 
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ruang redaksi antara reporter pemula dengan para redaktur ditentukan oleh tingkat 

sirkulasi majalah dan anggaran majalah itu sendiri.  

Beberapa macam redaktur diantaranya; redaktur pelaksana, redaktur 

berita, redaktur kota atau redaktur metropolitan, redaktur area, redaktur nasional 

dan luar negeri, redaktur foto, redaktur grafis, redaktur olahraga, redaktur gaya 

hidup, serta redaktur keuangan. Sekurang-kurangnya sekali dalam sehari para 

redaktur berkumpul dalam sidang redaksi, atau disebut pula rapat redaksi. Pada 

pertemuan tersebut mereka mendiskusikan isu-isu internasional, nasional, 

regional, hingga isu lokal beserta foto-foto pendukung. Mereka memutuskan 

berita  mana saja yang akan dimuat di majalah, serta berita mana yang akan 

muncul di halaman depan. 
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C.  Penelitian Terdahulu 

Skripsi “ Kebijakan Redaksi Dalam Menentukan Berita atau Foto Headline 

(Studi Newsroom pada Harian Fajar Makassar) ”.  Oleh Asih Kuniasih ( 2015) 

-  Harian FAJAR Makassar yang notabene adalah media di luar Pulau Jawa juga 

merupakan gambaran media yang dipengaruhi beberapa pengaruh. Rumusan 

masalah penelitian ini adalah bagaimana kebijakan redaksi harian Fajar Makassar 

dalam menentukan berita atau foto headline. Dengan tujuan penelitian untuk 

mendeskripsikan bagaimana proses, seleksi dan penugasan– penugasan terkait 

kebijakan redaksi harian Fajar Makassar. Pendekatan teori yang peneliti gunakan 

adalah teori level pengaruh isi media milik Pameela Shoemaker dan Stephen D. 

Reese. Peneliti melakukan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi 

newsroom, dimana subyek penelitian adalah pimred, koordinator kompartemen 

halaman 1, redaktur halaman 1, reporter, fotografer dan layouter. Metode 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. 

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman, 

dimana analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, 

hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, pada penugasan, 

seleksi dan proses untuk menentukan headline yang akan diterbitkan tim redaksi 

harus melewati rapat perencanaan dan evaluasi, rapat penentuan topik halaman 1, 

proses seleksi berita atau foto headline hingga yang terakhir yaitu proses 

penataan headline. Deadline untuk siap cetak selalu di taati namun tetap 

menyesuaikan berita terbaru, headline yang selalu ditonjolkan adalah berita 

nasional dan lebih mengutamakan iklan untuk mengisi kolom-kolom halaman 
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depan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, harian Fajar Makassar pada 

dasarnya paling besar dipengaruhi level organisasi dan level rutinitas media. 

Dimana level organisasi membuat harian Fajar dalam memilih berita headline 

mengandalkan berita nasional, memilih berita atau foto penting dan menarik 

berdasarkan selera redaktur. Kemudian pada level organisasi kolom iklan lebih 

diutamakan dan tidak boleh diganggu gugat sehingga ini akan mempengaruhi 

sikap dalam mengemas berita dan foto headline. Hal ini pula yang menunjukkan 

bahwa harian Fajar Makassar tidak memiliki independensi redaksi dalam 

menentukan berita atau foto headline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


