


ABSTRAK 

  

 Dakwah Islam adalah suatu kegiatan yang menyeru dan mengajak umat manusia 
dalam hal kebenaran dan kesucian serta mencegah perbuatan keji dan munkar, atau lebih 
singkatnya sebagai kegiatan amal ma’ruf nahi munkar. Forum Pengajian Malam Selasa 
(FKMS) masjid Jogokaryan merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang didalamnya 
memperkenalkan ajaran-ajaran Islam secara spesifik. Dalam suatu pengajian tidak terlepas 
dengan adanya komunikasi, karena disitulah misi dan tujuan tertentu akan disampaikan oleh 
da’i kepada jamaah pengajiannya. Sedangkan komunikasi itu sendiri adalah proses 
penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media tertentu baik secara 
langsung atau tidak langsung sehingga menimbulkan efek tertentu. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah meliputi metode 
penentuan subyek, metode pengumpulan data dan analisa data. Pihak-pihak yang dijadikan 
subyek penelitian ini adalah jamah pengajian,pengurus, dan mubaligh FKMS di masjid 
Jogokaryan, sedangkan obyeknya adalah sumber yang ikut terlibat dalam pengajian FKMS, 
baik individu maupun kelompok (masyarakat). Metode yang digunakan untuk jamah 
pengajian adalah teknik sampel, dan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik 
random sampling yaitu mengambil sampel tanpa memilih orang. Metode pengumpulan 
datanya menggunakan questioner, interview, dan observasi.  Setelah data terkumpul 
kemudian dianalisa dengan cara diklassikasi serta ditabulasi secara sistematis dalam bentuk 
table-tabel. 

 Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengajian FKMS 
digolongkan baik terbukti setiap program yang dicanangkan terlaksana dengan baik. Dari 
factor da’i yang mengisi pengajian kebanyakan sudah mempunyai pengalaman dalam  
menyampaikan materi-materi pengajian, ditambah lagi pengetahuan agama maupun 
pengetahuan umumnya luas. Hal ini yang membuat materi pengajian di FKMS masjid 
Jogokaryan dapat diterima oleh jamaah.  Untuk tanggapan jamaah terhadap gaya da’i dari 
segi penampilan ketika menyampaikan materi pengajian cukup baik (88%), dari segi pakaian 
yang dikenakan mendapat tanggapan baik juga (86%), dan dari segi penyampaian materi baik 
(94%). Dari segi jelasnya materi yang disampaikan oleh da’i mendapat tanggapan baik 
(96%), dari segi fahamnya materi mendapat tanggapan baik juga (100%), sedang mutu materi 
(96%). Dengan demikian dapat diketahui bahwa efektifitas komunikasi da’i dalam pengajian 
FKMS di Masjid Jogokaryan efektif dan mendapat tanggapan baik dari para jamaah 
pengajian. 
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