


ABSTRAK 

 

 Komunikasi Dakwah adalah upaya untuk mengkomunikasikan ajaran-ajaran Islam 
melalui media, Media ini bisa langsung atau tidak tidak langsung. Disini penulis meneliti 
tentang komunikasi dakwah melalui media tidak langsung yaitu dari majalah Taman melati, 
yang membahas tentang komunikasi dakwah dalam dunia anak (anak-anak usia sekolah dasar 
klas 4-6 SD sampai kelas 2 SMP) yang tentunya mereka yang membaca majalah Taman 
Melati yang berada di Yogyakarta. 

 Untuk Pendidikan agama sedini mungkin dakwah itu kita sampaikan , karena masa 
anak adalah masa awal pembentukan karakter dan kepribadian manusia, sehingga dakwah 
pada masa ini sangat bernilai strategis . Komunikasi Dakwah pada masa anak ini dapat 
membentuk dan mempersiapkan nilai-nilai pendidikan untuk masa depan mereka menjadi 
manusia yang bertaqwa dan tangguh. 

 Proses perkembangan dan pertumbuhan anak juga banyak di pengaruhi oleh media 
baik itu media cetak maupun media elektronik sebagai sebagai dampak dari kemajuan 
teknologi komunikasi yang tak dapat dihindarkan. Dampak ini bisa berupa dampak positif 
maupun dampak negative. 

Majalah Taman Melati adalah majalah yang didirikan oleh yayasan Tunas Melati 
Yogyakarta yang terletak di jalan Timoho pada tahun 1971. Majalah ini adalah salah satu 
majalah pengajian untuk anak-anak yang materinya disesuaikan dengan misi dan tujuan 
majalah tersebut, yaitu : untuk membekali anak-anak muslim dengan dasar-dasar 
pengetahuan keagamaan. Majalah ini di terbitkan dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah 
Islam, yaitu mempersiapkan generasi anak-anak muslim sebagai manusia yang kokoh, 
memahami dasar-dasar ajaran Islam dan memiliki akhlak yang mulia baik kepada orang tua, 
saudara, kerabat, maupun dengan sesame manusia. Dengan demikian nantinya di harapkan 
Generasi muda Islam memiliki kepribadian yang penuh tanggungjawab dan senantiasa 
mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Majalah Taman Melati berusaha 
mengkomunikasikan ajaran Islam lewat media cetak dengan cerita , gambar, atau permainan 
untuk menciptakan generasi muslim yang tangguh dan kuat aqidahnya. Dampak dari majalah 
ini sangat positif baik dari segi kognitif, edektif maupun behavioral. 
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