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Abstrak 

Suatu kegiatan dakwah bisa dikatakan berhasil jika pesan-pesan nya tersampaikan 

dengan baik sehingga dapat mengubah pola pikir dan kehidupan jamaah. Seiring 

dengan berkembangnya teknologi saat ini berdampak terhadap banyaknya perubahan 

yang terjadi pada masyarakat, tidak terkecuali pada dakwah. Dakwah yang biasanya 

memakai cara konvensional yakni hadir dan bertatap muka langsung dengan para da'i, 

kini berkembang dengan sebutan dakwah online yaitu kita bisa melihat kajian para da'i 

tanpa hadir langsung. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui perbandingan 

efektivitas dakwah konvensional dan dakwah online di Teras Dakwah. (2) Mengetahui 

adakah pengaruh efektivitas pada dakwah konvensional dan dakwah online di Teras 

Dakwah. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif, dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan The Pre-Post Test Control 

Group Design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah online lebih efektif 

dibandingkan dakwah konvensional. Berdasarkan hasil uji independen sampel t-test 

menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, maka sebagaimana dasar 

pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test dapat disimpulkan bahwa 

dakwah online lebih efektif dibandingkan dakwah konvensional jamaah Teras Dakwah. 

Kata Kunci: Efektivitas, Dakwah Online, Dakwah Konvensional. 

 

Abstract 

A da'wah (missionary endeavor) can be said successful if the messages are well 

delivered and thus are able to alter the mindset and the life of the pilgrims. Along with 

the current technology development, there have been many changes in society. Da'wah 

is no exception. Da'wah which used to be delivered conventionally by having face to 

face meetings with missionaries has now developed into online da'wah, from which we 

can attend to certain missionary's da'wah without having to physically attend the event. 

This research aims at (1) identifying the comparison of the effectiveness between 

conventional da'wah and online da'wah seen from Teras Dakwah pilgrims. (2) 

Identifying the influencing factors of conventional and online da'wah's effectiveness 

seen from Teras Dakwah pilgrims. The method used was quantitive descriptive 

benefitting data compiling techniques of a questionnaire, interview, and The Pre-Post 
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Test Control Group Design. The research result indicated that online da'wah was more 

effective when compared to conventional da'wah. Based on the test, the independent 

sample t-test showed Sig. (2-tailed) of 0.000 < 0.05. Thus, as referring to the 

independent sample t-test, it is concluded that online da'wah was more effective 

compared to conventional da'wah seen from the Teras Dakwah pilgrims. 

Keywords: Effectiveness, online da'wah, conventional da'wah 

 

PENDAHULUAN 

Dakwah merupakan kegiatan menyampaikan pesan-pesan baik dari Da'I kepada 

mad'u atau jamaah baik di atas mimbar maupun melalui perantara media. Dalam proses 

penyampaian pesan, terdapat beberapa komponen agar pesan tersebut dapat diterima 

dengan efektif. Komponen-komponen tersebut adalah adanya komunikator (da'i) yang 

menyampaikan pesan-pesan melalui media kepada komunikan (mad'u) sehingga 

menimbulkan efek perubahan ke arah yang lebih baik. Menurut Basit1, ada dua bentuk 

pesan dakwah efektif yaitu pesan yang bersifat informatif dan pesan yang bersifat 

persuasif. Kedua pesan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan, mengubah 

sikap dan perilaku individu, kelompok atau masyarakat. Dakwah kurang efektif apabila 

tidak terjadi perubahan pada objek dakwah setelah dakwah disampaikan. 

Arus informasi yang dibentuk dari berkembangnya teknologi saat ini membuat 

masyarakat berada dalam era globalisasi. Era globalisasi memiliki dampak yang dapat 

menimbulkan perubahan-perubahan pada masyarakat, tidak terkecuali pada dakwah. 

Kemajuan teknologi pada era ini yang membuat dakwah konvensional kehilangan 

kekuatannya. Dakwah yang biasanya memakai cara konvensional yakni hadir dan 

bertatap muka langsung dengan para da'i, kini berkembang dengan sebutan dakwah 

online yaitu kita bisa melihat kajian para da'i tanpa hadir dan bertatap muka langsung. 

Kemajuan teknologi saat ini bisa dijadikan sebagai wasilah dakwah. Hadirnya internet 

sebagai media baru yang bisa di akses kapanpun dan dimana pun telah memungkinkan 

pengembangan aktivitas dakwah secara online. Seiring berkembangnya alat teknologi 

komunikasi inilah, para da'i, ustadz dan lembaga dakwah memiliki inisiatif untuk 

mengunggah video-video dakwah yang telah dilakukan secara konvensional di internet. 
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Penggunaan media online sebagai media dakwah Islam merupakan upaya untuk 

memanfaatkan perkembangan teknologi. 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya “Menuntut ilmu 

itu suatu kewajiban kepada setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah). Pada sabda Rasulullah di 

atas telah menerangkan pada kita bahwa kita sebagai orang Islam wajib menuntut ilmu 

terutama ilmu syar'i. Jika kita menuntut ilmu maka jalan kita menuju surga menjadi 

lebih dekat dikarenakan pahala menuntut ilmu sama dengan jihad di jalan Allah. 

Sebagaimana hadist lain yang artinya “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, 

maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim, no. 2699). 

Dari hadist-hadist di atas menjelaskan bahwa tidak ada batasan dalam mencari ilmu 

syar'i, dengan kata lain dakwah dapat dilakukan dengan cara online maupun 

konvensional.  

Berdakwah secara online dinilai sangat efektif dewasa ini. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Usman2 terhadap 200 responden menemukan bahwa  rata-rata 

penggunaan smartphone untuk online yang terkoneksi dengan internet lebih dari 18 jam 

sehari, hal tersebut juga termasuk dengan penggunaan smartphone untuk mengirim 

pesan dan telepon. Sedangkan tingkat efektivitas penggunaan media online sebagai 

sarana dakwah menunjukkan bahwa penggunaan smartphone merupakan hal yang 

umum saat ini, sehingga peluang dakwah melalui media online menjadi sangat terbuka. 

Sebanyak 47% responden dengan tingkat intensitas sangat sering menggunakan 

smartphone mereka untuk mencari informasi tentang agama, bahkan 100% pemilik 

smartphone memiliki aplikasi untuk pengingat ibadah seperti aplikasi Athan, Islamic 

Finder serta aplikasi qur’an dan terjemah, dan aplikasi lain seperti do’a sehari-hari, 

aplikasi penghitung dzikir, penunjuk arah kiblat, dan lain-lain. 

Tetapi seiring dengan perubahan ini, ternyata masih banyak orang yang salah 

dalam menggunakan media. Sebab konten-konten dakwah yang tersebar di internet 

tidak di unggah secara keseluruhan, melainkan video dakwah tersebut di edit  hingga 

menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sehingga pesan yang di sampaikan ustadz 

atau da'i tidak menyentuh dan tidak menimbulkan kesadaran pada diri mad'u. Padahal 

                                                           
2
 Usman, F. (2016). Efektivitas Penggunaan Media Online Sebagai Sarana Dakwah. Al-Tsiqoh: Jurnal 

Ekonomi Dan Dakwah Islam. 



tujuan dari dakwah adalah menimbulkan perubahan ke arah yang lebih baik seperti yang 

telah dijelaskan peneliti di atas. 

Dakwah online telah banyak dilakukan oleh ustadz-ustadz dan lembaga dakwah di 

Indonesia. Seperti kanal youtube milik Ustadz Khalid Basalamah bernama Khalid 

Basalamah Official, Felix Siauw, Lentera Islam, Ammar TV, Cordova Media, Teras 

Dakwah, Ustadz Adi Hidayat Official dan sebagainya. Masing-masing kanal Youtube 

tersebut juga memiliki akun Instagram, Facebook, Twitter bahkan Telegram. Selain 

jumlah jamaah ustadz tersebut yang banyak mengikuti dakwah secara konvensional, 

mereka juga memiliki banyak jamaah atau pengikut online yang konsisten melihat serta 

mengambil pelajaran dari akun-akun dakwah tersebut. Contohnya kanal Youtube milik 

ustadz Khalid yang memiliki 1,09 juta subscriber, kanal Youtube Ammar TV memiliki 

1,69 juta subscriber, Yuk Ngaji Jogja memiliki 2,63 ribu subscriber dan Teras Dakwah 

memiliki 70,2 ribu subscriber.3 Pengikut Instagram akun-akun dakwah tersebut juga 

sangat banyak. Contohnya akun Instagram Ustadz Felix Siauw memiliki 4,2 juta 

pengikut, akun instagram milik Ustadz Khalid Basalamah dengan 1,3 juta pengikut, 

akun instagram milik Ustadz Adi Hidayat dengan jumlah 2,3 juta pengikut, serta akun 

dakwah lain yang eksis di media online.4 Hal tersebut menunjukkan bahwa peminat 

dakwah online sangat banyak di era digital ini. 

Hal yang mendasari diadakannya penelitian di Teras Dakwah karena di Teras 

Dakwah adalah salah satu lembaga dakwah dan sosial di Yogyakarta yang memiliki 

dakwah secara konvensional maupun dakwah online dengan mengunggah video-video 

kajian mereka di internet. Teras Dakwah memiliki tim khusus yang dibentuk bernama 

TD Media yang berperan aktif mempromosikan kegiatan baik yang akan dilaksanakan 

maupun yang telah dilaksanakan secara kreatif dan inovatif. Ustadz dan Ustadzah 

pengisi kajian di Teras Dakwah juga hadir dari berbagai organisasi masyarakat Islam di 

Indonesia dan kalangan profesional seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MIUMI, 

Wahdah Islamiyyah dan lain-lain. Serta dibandingkan dengan komunitas dakwah 

lainnya di Yogyakarta, Teras Dakwah memiliki jumlah pengunjung kajian terbanyak 

baik secara konvensional dan online. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan efektivitas dakwah 

konvensional dan dakwah online di Teras Dakwah dan untuk mengetahui pengaruh 

efektivitas pada dakwah konvensional dan dakwah online di Teras Dakwah. Secara 

teoritik, hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan teori yang terkait dengan 

efektivitas pesan dakwah. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga dakwah untuk meningkatkan nilai 

pemahaman mad'u baik secara konvensional dan online melalui kajian-kajian yang 

menambah pengetahuan Islam secara istiqomah. 

Penelitian tentang efektivitas penerimaan pesan dakwah sudah banyak dilakukan 

peneliti. Diantaranya oleh Usman5, berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa 

usia pelajar sampai usia kerja saat ini sudah memanfaatkan telepon pintar untuk 

mendapatkan informasi terbaru melalui internet. Berdasarkan hasil uji korelasi yang 

menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi lama penggunaan smartphone dengan 

aktivitas mencari informasi tentang dakwah Islam adalah 0.8035, dan 46% responden 

sangat sering mencari literatur tentang pengetahuan agama melalui media online. Hal ini 

menunjukkan bahwa materi-materi dakwah Islam yang disampaikan melalui media 

online sangat efektif dan terserap dengan baik, khususnya bagi pengguna telepon 

genggam atau smartphone. 

Sedangkan menurut Syobah6,  penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan komunikatif dan manajemen yang bertujuan menggambarkan efektivitas 

dakwah di TVRI Kalimantan Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada dua 

macam dakwah di TVRI, yaitu: 1) dakwah integratif yang terdiri dari dakwah dalam 

program dakwah dan non-dakwah, 2) parsial dakwah yang dilakukan oleh dakwah 

dalam proses produksi dan dalam proses penyiaran. Untuk mengukur efektivitas 

dakwah, hal itu dilakukan dengan melakukan survei kepada pemirsa TVRI. Hasilnya 

menunjukkan bahwa dakwah di TVRI belum efektif, karena memiliki beberapa 

kelemahan dan kelemahan. Sebagian besar pemirsa menyatakan bahwa program 

tersebut harus ditingkatkan dengan mengembangkan kualitas program dakwah di TVRI. 
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Sedangkan Menurut Murniati7, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat efektifitas pesan dakwah yang dikemas dalam penyiapan lingkungan main 

pada pembelajaran Sentra Iman Taqwa di KB. PAUD Mutiara Karanggondang, dimana 

penjadwalan sentra akan berulang setiap dua minggu sekali. Metodologi penelitian yang 

digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas, dimana peneliti akan menemukan data 

berdasarkan siklus 1 dan siklus 2. Ditentukan dari jadwal pengajaran yaitu per dua 

minggu sekali selama 4  bulan yang dibagi berdasarkan data siklus 1 yaitu dilakukan 

dalam dua bulan pertama yaitu bulan Juli sampai Agustus 2016 dan data siklus 2 yaitu 

dilakukan dalam bulan terakhir yaitu bulan September dan bulan Oktober.  

Sedangkan Menurut Habibi8, melalui studi literatur dapat dijelaskan bahwa 

optimalisasi dakwah melalui media sosial bisa dilakukan dengan cara komunikasi viral 

dan pengemasan konten yang menarik dengan menggunakan media sosial yang bersifat 

komunikatif atau dua arah. Saat ini pendekatan dakwah tidak hanya cukup dengan cara-

cara tatap muka. Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini menuntut 

dakwah Islam disampaikan dengan memanfaatkan media sosial, karena generasi 

milenial lebih cenderung menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya interaktif, seperti 

whatsapp. Maka dari itu da'i disarankan untuk memanfaatkan internet dan media sosial 

semaksimal mungkin dalam rangka menjangkau mad’u lebih luas sehingga pesan 

dakwah terserap lebih banyak.  

Sedangkan menurut Munir9, berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakannya 

menunjukkan bahwa pandangan santri Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep 

Madura mengenai internet sebagai media dakwah ada tiga. Pertama tantangan dari 

media offline, maksudnya adalah tantangan tatanan tempat berlangsungnya kegiatan 

dakwah seperti sound sistem, panggung dan jamaah. Kedua tantangan dari media online 

yaitu pihak panitia harus mengatur media online tersebut agar masyarakat yang melihat 

dakwah secara online bisa melihat karena tidak dapat hadir. Ketiga adalah internet 

sebagai media dakwah karena internet bisa dimanfaatkan sebagai mesin pencari 

informasi dakwah berupa video dan hal-hal lain. 
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Sedangkan Menurut Efffendi10, pada penelitian nya ia merumuskan hipotesis 

jawab yang mengungkapkan fakta bahwa efektivitas media messenger blackberry 

sebagai saluran pesan Lembaga Studi Mahasiswa Islam (LSMI) Almadani Dakwah 4,11 

pada kisaran 3,4 - 4,2. Gambar tersebut menjelaskan bahwa media yang digunakan 

blackberry messenger Almadani secara efektif digunakan sebagai sarana saluran pesan 

Dakwah di kalangan siswa Fisip Universitas Riau.  

Sedangkan menurut Avifah11, pengamatan dan analisis dalam penelitiannya  

dihasilkan dari  dengan mengobservasi yang dilakukan melalui sosial media Instagram 

Indonesia Menutup Aurat, dokumentasi serta wawancara pengguna akun tersebut. Hasil 

dari penelitiannya menjelaskan tentang relevansi dakwah dan sosial media yang banyak 

diminati masyarakat sehingga informasi yang disampaikan pendakwah mudah diterima 

masyarakat sehingga menunjukkan keefektivan dakwah melalui sosial media Instagram.  

Sedangkan menurut Arfiko12, penelitiannya menggunakan Metode Penelitian 

Kuantitatif, dengan Google Drive Online atau Google Docs yang diberikan kepada 

pelanggan Yufid.TV Channel sebagai metode pengumpulan data dan 100 total sampel 

yang ditentukan dengan metode Random Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dampak pesan dakwah dari saluran youtube Yufid.TV terhadap motivasi belajar 

pengetahuan islam cukup atau cukup kuat. Hal ini dapat dilihat dari Tabel Model 

Summary yang menunjukkan koefisien determinasi (R2) adalah 0,669 dan koefisien 

determinasi (Rsquare) adalah 0,447 sebagai hasil dari koefisien korelasi kuadrat 0,699 x 

0,699. Angka-angka ini menunjukkan bahwa dampak pesan dakwah dari saluran 

youtube Yufid.TV terhadap motivasi belajar pengetahuan Islam adalah 44,7%. 

Sedangkan menurut Asmaya13, berdasarkan hasil penelitiannya ada beberapa cara 

yang bisa dilakukan seperti, pertama harus mengajak remaja itu belajar ilmu agama 

(learning to know) sebaga pembuka dalam menimba ilmu agama. Kedua untuk lebih 
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memberikan pengetahuan maka harus dilakukan sejenis internalisasi pesan (learning to 

be). Internalisasi pesan bisa dilakukan dengan beberapa cara: 1. Mengikat hati sebelum 

menjelaskan, 2. Mengenalkan sebelum memberi beban, 3. Memudahkan bukan 

menyulitkan, 4. Memberikan yang pokok sebelum yang cabang, 5. Membesarkan hati 

sebelum memberi ancaman, 6. Memahamkan bukan mendikte dan mendidik bukan 

membuka aib. Kaidah lain yang relevan adalah keteladanan (uswah hasanah). Serta 

selanjutnya dengan pembiasaan menggunakan pemberian pujian dan penghargaan agar 

mereka dapat terdorong untuk melakukannya (learning to do).  

Sedangkan Menurut Rubawati14, kehadiran internet saat ini dengan karakteristik 

interaktivitas dan konektivitasnya, menjadikan sebuah pergerakan baru dalam 

berdakwah. Da’i tidak lagi menjadi faktor utama dari diterimanya pesan-pesan dakwah 

secara maksimal oleh mad’u (objek dakwah) karena dalam masyarakat jejaring atau 

yang sering menggunakan internet, mad’u menerima pesan-pesan dakwah secara aktif 

dengan mengolah dan memaknai pesan-pesan yang mereka terima serta membagikan 

kembali ke media sosial yang dimilikinya atau biasa disebut broadcast.  Hal ini menjadi 

tantangan sekaligus peluang dakwah, tantangan terletak bagaimana pesan-pesan dakwah 

tidak terpotong atau terjadi pengurangan oleh logika media serta pemahaman dari 

perima pesan dakwah. Peluang tersampainya pesan-pesan dakwah secara cepat dan luas 

membuat internet menjadi media yang efektif dan menjadi primadona dalam aktivitas 

dakwah masa kini.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman, Syobah, 

Murniati, Habibi, Munir, Effendy, Avifah, Arfiko, Asmaya dan Rubawati karena 

penelitian ini tidak hanya meneliti efektivitas dakwah konvensional atau dakwah online 

saja. Penelitian ini meneliti keduanya dan memfokuskan pada efektivitas penerimaan 

pesan dakwah konvensional dan dakwah online. Sehingga penelitian ini dapat 

memperluas teori terkait efektivitas pesan dakwah serta mengomparasi keduanya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Peneliti 

menggunakan penelitian dengan jenis penelitian komparasi The Pre-Postest control 
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group design dan angket efektivitas dakwah. Hal ini karena penelitian ini mengukur 

tingkat perbandingan efektivitas dakwah konvensional dan dakwah online jamaah Teras 

Dakwah. 

Populasi adalah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya hendak diduga. Ciri-

ciri nya pada penelitian ini yaitu jamaah Teras Dakwah, mengikuti kajian konvensional 

dan kajian online di Teras Dakwah. 

Sampel adalah contoh representasi atau wakil dari suatu populasi yang cukup 

besar jumlahnya, yaitu suatu bagian dari keseluruhan yang dipilih dan representatif 

sifatnya dari keseluruhan.
15

 Berdasarkan populasi jamaah Teras Dakwah, peneliti 

mengambil sampel menggunakan Non Probability Sampling dengan teknik Purposive 

Sampling yaitu sampel yang dipilih ditentukan berdasarkan pertimbangan atau tujuan 

dan nilai guna individu terhadap penelitian. Individu yang dijadikan sampel dinilai 

memiliki banyak informasi terkait data yang diperlukan. Peneliti melakukan 

pembatasan sampel berdasarkan usia jamaah berkisar antara 19 tahun sampai 25 tahun, 

serta terbiasa menggunakan teknologi dalam mengakses informasi dakwah Islam. Maka 

pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 25 jamaah konvensional dan 

25 jamaah online Teras Dakwah. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket, wawancara 

dan The Pre-Post Test Control Group Design. Untuk teknik pengumpulan data angket, 

peneliti menggunakan Skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

persepsi dan pendapat seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala 

Likert memiliki dua jenis pernyataan yaitu pernyataan positif dan negatif. Skala ini 

disertai dengan empat alternatif jawaban, yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), Netral, 

TS (Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju).16 Penyebaran angket pada penelitian 

ini menggunakan angket online google form dan hardcopy. Sedangkan untuk 

wawancara, dilakukan dengan jamaah Teras Dakwah yang bertujuan untuk mengetahui 

dan memeroleh data terkait alasan jamaah Teras Dakwah memilih menggunakan 

dakwah online atau konvensional dakwah di Teras Dakwah. Selanjutnya The Pre-Post 

Test Control Group Design, mad'u Teras Dakwah dibagi menjadi dua kelompok yakni 
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mad'u atau jamaah online dan jamaah konvensional. Perlakuan yang digunakan oleh 

peneliti yaitu untuk kelompok kontrol atau jamaah konvensional mendengarkan dakwah 

secara langsung hadir di Teras Dakwah, sedangkan untuk kelompok eksperimen yaitu 

jamaah online mendengarkan kajian melalui media online Youtube. Sebelum 

melakukan eksperimen, kedua kelompok diberikan pretest (tes awal) mengenai topik 

yang akan di bahas oleh subjek dakwah/da'i. Setelah pengajian selesai, kedua kelompok 

diberikan tes kembali (posttest), dimana tes ini akan menjadi pembanding pada pretest. 

Untuk mengukur perbandingan kedua kelompok dapat menggunakan nilai selisih antara 

nilai posttest dan pretest. 

Eksperimen ini akan dilakukan sekali dengan membandingan hasil pretest dan 

posttest dari dua kelompok yang terdiri dari 25 jamaah dakwah online dan 25 jamaah 

dakwah konvensional di Teras Dakwah. Pretest diberikan untuk mengukur nilai dasar 

mad'u atau jamaah terkait dengan topik da'i. Saat pengajian dilakukan, jamaah dakwah 

konvensional tidak diberi perlakuan sedangkan jamaah online diberi perlakuan 

menggunakan media yakni mengikuti pengajian secara online. Setelah kajian selesai, 

kedua kelompok diberi Post Test sebagai hasil acuan efektivitas dakwah konvensional 

dan dakwah online di Teras Dakwah. 

Peneliti menggunakan  Uji T Dua Sampel Berpasangan yaitu uji hipotesis yang 

digunakan untuk mengukur nilai rata-rata dua sampel berpasangan. Apabila hasil 

penelitian menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa adanya 

perbedaan rata-rata pada dua sampel berpasangan tersebut. Syarat untuk dilakukannya 

uji t dua sampel berpasangan yaitu, data yang digunakan harus berdistribusi normal, 

data yang digunakan pada dua kelompok memiliki varian yang sama dan data berbentuk 

interval atau rasio.
17

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan Uji Paired T Test untuk 

mengetahui hasil nilai rata-rata pre test post test dua kelompok jamaah yaitu jamaah 

konvensional dan jamaah online Teras Dakwah, serta uji Independen Sampel T Test 

untuk mengetahui nilai signifikansi post test jamaah online dan jamaah konvensional. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskriptif data penelitian ini dapat dilihat dari rata-rata (mean), nilai maksimum, 

nilai minimum dan nilai standar deviasi. Jamaah diminta untuk menjawab pertanyaan 

sebelum dan sesudah kajian dengan tema Muslim Santuy: Yakin Ga Putus Asa! oleh 

Habib Sayyidi Baraqbah, Lc, beliau merupakan Pimpinan Majelis Rasulullah 

Shallallahu alaihi wa sallam Jogjakarta. Kajian ini dilakukan pada Rabu, 27 November 

2019 pukul 18:15 – 21:00 WIB. Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-

variabel penelitian digunakan tabel statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Data Primer Statistik Deskriptif 

 N Min Max Mean Std. 

Deviasi 

Pre Test Konvensional 25 5 10 8,00 1.354 

Post Test Konvensional 25 7 10 8,96 1.098 

Pre Test Online 25 5 10 7,60 1.384 

Post Test Online 25 9 10 9,88 0,332 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Pre Test Jamaah 

Konvensional yang berjumlah 25 jamaah, memiliki nilai minimal 5 benar dan maksimal 

10 benar dengan rata-rata 8,00. Sedangkan nilai jamaah konvensional setelah mengikuti 

kajian memiliki nilai minimal 7 dan nilai maksimal 10 dengan rata-rata 8,96. 

Selanjutnya dapat diketahui nilai Pre Test Jamaah Online Teras Dakwah yang 

berjumlah 25 jamaah memiliki nilai minimal dan maksimal sama dengan jamaah 

konvensional yaitu 5 benar dan 10 salah dengan rata-rata 7,60. Untuk nilai Post Test, 

nilai minimal dan maksimal jamaah online memiliki nilai post test jamaah konvensional 

yaitu minimal 8 dan maksimal 10 dengan rata-rata 9,88. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa penerimaan pesan pada jamaah Teras Dakwah diterima dengan baik berdasarkan 

hasil pre test dan post test jamaah. Namun rata-rata jawaban yang paling tinggi adalah 

jamaah online. Dakwah melalui internet dinilai lebih efektif karena mad'u merupakan 

pengguna aktif, interaktif dan kritis.
18
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Untuk mengetahui adanya perbedaan pada hasil test jamaah, peneliti melakukan 

uji normalitas dahulu sebagai syarat untuk melakukan uji Paired T-Test. Uji normalitas 

bertujuan untuk menakar apakah data yang digunakan dalam penelitian memiliki 

distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorovsmirnov, 

sebagaimana pada tabel uji normalitas Pre-Post Test Konvensional berikut: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pre Test 

Konvensional 

Post Test 

Konvensional 

N 25 25 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 8,00 8.96 

Std. Deviation 1.354 1.098 

Most Extreme Differences 

Absolute .183 .244 

Positive .122 .196 

Negative -.183 -.244 

Kolmogorov-Smirnov Z .913 1.222 

Asymp. Sig. (2-tailed) .376 .101 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel diatas, hasil data uji normalitas One-Sample Kolmogorov-

Smirnov menunjukkan bahwa Pretest Konvensional berdistribusi normal dengan hasil 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,376. Begitu pula dengan Post Test Konvensional dengan hasil 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,101. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

signifikasi lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05).  

Sedangkan untuk uji normalitas Pre-Post Test Jamaah Online Teras Dakwah, hasil 

nya sebagai berikut: 

  



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pre Test Online Post Test 

Online 

N 25 25 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 7.60 9,88 

Std. Deviation 1.384 0,332 

Most Extreme Differences 

Absolute .163 .187 

Positive .108 .152 

Negative -.163 -.187 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.152 1.319 

Asymp. Sig. (2-tailed) .140 .062 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel diatas, hasil data uji normalitas One-Sample Kolmogorov-

Smirnov menunjukkan bahwa Pretest Online berdistribusi normal dengan hasil Asymp. 

Sig. (2-tailed) 0,140. Begitu pula dengan Post Test Online dengan hasil Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0,062. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikasi lebih 

besar dari 0,05 (Sig. > 0,05). Selanjutnya jika data berdistribusi normal, maka peneliti 

akan melakukan analisis uji parametrik Paired T-Test. 

1. Uji Paired T-Test Hasil Jamaah Konvensional 

Uji Paired T-Test merupakan salah satu dari analisis statistik parametrik 

sekaligus bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji hipotesis perbandingan. 

Uji Paired T-Test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-

rata dua kelompok yang saling berhubungan.19 Adapun tabel Paired Samples 

Statistics Pre-Post Test Konvensional sebagai berikut: 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Pre Test Konvensional 8.00 25 1.354 .271 

Post Test Konvensional 8.96 25 1.098 .220 
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Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata Pre Test jamaah Konvensional 

memiliki mean sebesar 8,00. Sedangkan untuk nilai Post Test Jamaah 

Konvensional memeroleh nilai 8,96. Karena nilai rata-rata hasil Pre Test 8,00 < 

8,96 yaitu nilai Post Test Jamaah Konvensional, maka secara deskriptif artinya 

terdapat perbedaan rata-rata nilai sebelum dan sesudah dilaksanakan kajian. 

Berikut adalah tabel Paired Samples Correlations Pre-Post Test Konvensional: 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
Pre Test Konvensional & Post 

Test Konvensional 

25 -.056 .790 

 

Berdasarkan hasil korelasi atau hubungan variabel Pre-Post Test 

Konvensional yang diketahui nilai koefisien korelasi -0,056 dengan nilai 

signifikan (Sig.) sebesar 0,790. Karena nilai signifikan 0,000 > 0,05 maka 

dikatakan bahwa ada hubungan antara variabel Pre test dan Post Test Jamaah 

Konvensional Teras Dakwah. Selanjutnya tabel ketiga yaitu tabel output Paired 

Sampel Test sebagai berikut:  

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pre Test 

Konvensional - 

Post Test 

Konvensional 

-.960 1.791 .358 -1.699 -.221 -2.680 24 .013 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahiu nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,013, 

dapat disimpulkan bahwa 0,013 > 0,05 maka hasilnya dinilai tidak signifikan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pesan konvensional memiliki 



pengaruh karena hasil rata-rata nilai Pre Test lebih rendah dari nilai Post Test, 

namun pengaruh tersebut tidak signifikan. 

2. Uji Paired T-Test Hasil Jamaah Online 

Selanjutnya peneliti melakukan uji Paired T-Test terharap jawaban Pre-

Post Test Jamaah Online Teras Dakwah. Adapun hasil uji Paired T-Test Pre-

Post Test Jamaah Online sebagai berikut: 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Pre Test Online 7.60 25 1.384 .201 

Post Test Online 9,88 25 .332 .060 

 

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata Pre Test Jamaah Online 

memiliki mean sebesar 7,60. Sedangkan untuk nilai Post Test Jamaah 

Konvensional memeroleh nilai 9,88. Karena nilai rata-rata hasil Pre Test 7,60 < 

9,88 yaitu nilai Post Test Jamaah Konvensional, maka secara deskriptif artinya 

terdapat perbedaan rata-rata nilai sebelum dan sesudah dilaksanakan kajian. 

Berikut adalah tabel Paired Samples Correlations Pre-Post Test Konvensional: 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
Pre Test Online & Post Test 

Online 

25 .037 .706 

 

Berdasarkan hasil korelasi atau hubungan variabel Pre-Post Test Online 

yang diketahui nilai koefisien korelasi 0,37 dengan nilai signifikan (Sig.) sebesar 

0,706. Karena nilai signifikan 0,706 > 0,05 maka dikatakan bahwa ada 

hubungan antara variabel Pre test dan Post Test Jamaah Online Teras Dakwah. 

Selanjutnya tabel ketiga yaitu tabel output Paired Sampel Test sebagai berikut: 

 

 



Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pre Test 

Online - 

Post 

Test 

Online 

-1.880 1.590 .318 -2.536 -1.224 -5.914 24 .000 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahiu nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000, 

dapat disimpulkan bahwa 0,000 <  0,05 maka hasilnya dinilai signifikan. Dapat 

disimpulkan bahwa metode dakwah online memiliki pengaruh signifikan pada 

Jamaah Teras Dakwah. 

3. Uji Independent Sampel T-Test 

Selanjutnya peneliti menggunakan uji independent sampel t-test yaitu 

bagian dari statistik inferensial parametrik untuk menguji beda atau perbadingan 

data. Peneliti melakukan uji hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah 

dakwah online lebih efektif atau tidak. Adapun tabel output nya sebagai berikut: 

Group Statistics 

 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Efektivitas Penerimaan 

Pesan Dakwah 

Konvensional 25 8.96 1.098 .220 

Online 25 9.88 .332 .060 

 

Berdasarkan tabel output Group Statistics di atas, diketahui jamaah 

dakwah konvensional sebanyak 25 jamaah dan jamaah dakwah online sebanyak 

25 jamaah. Sedangkan nilai rata-rata hasil Post Test Jamaah Konvensional 

sebesar 8,96 dan nilai rata-rata hasil Post Test Jamaah Online sebesar 9,88. 



Dengan demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan adanya perbedaan 

rata-rata nilai Post Test Jamaah Online dan Jamaah Konvensional. Selanjutnya 

untuk membuktikan apakah perbedaannya signifikan atau tidak, dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini: 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Efektivitas 

Penerimaan 

Pesan 

Dakwah 

Equal 

variances 

assumed 

42.864 .607 5.000 73 .000 .880 .176 .529 1.231 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
3.866 27.597 .001 .880 .228 .413 1.347 

 

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai Sig. Levene's Test for 

Equality of Variances sebesar 0,607 > 0,05 maka disimpulkan bahwa varians 

data antara Jamaah Konvensional dan Jamaah Online homogen. Maka 

pengambilan kesimpulan dari tabel diatas hanya fokus ke bagian Equal 

variances assumed. Selanjutnya pada bagian Equal variances assumed diketahui 

nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan 

keputusan dalam uji independen sampel t-test dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara mean hasil Pre-Post Test Jamaah 

Konvensional dengan Pre-Post Test Jamaah Online Di Teras Dakwah. 

Berdasarkan hasil jawaban jamaah dan wawancara peneliti kepada 

jamaah, bahwa keunggulan bagi jamaah konvensional atau tatap muka yaitu 

mudah mencerna pesan secara langsung. Hal tersebut karena suasana dalam 



menuntut ilmu lebih terasa dan mengena, maka dari itu jamaah konvensional 

Teras Dakwah rela secara khusus meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian 

rutin.  

Sedangkan untuk jamaah online juga memiliki keunggulan dalam 

pemanfaatan media sebagai sarana mendengarkan kajian di Teras Dakwah. 

Mereka hanya mengeluarkan biaya dan energi yang murah, mudah di akses 

kapanpun saat mereka ingin mendengarkan kajian serta bisa sambil melakukan 

hal-hal lain. Seperti salah satu responden jamaah yang menjawab ia lebih 

menyukai mendengarkan kajian saat mengerjakan tugas kuliah. 

KESIMPULAN 

Hasil dari rata-rata nilai pre-post test jamaah dakwah konvensional dan jamaah 

dakwah online mengalami peningkatan. Untuk nilai rata-rata pre test dan post test 

jamaah dakwah konvensional sebesar 8,00 menjadi 8,96. Sedangkan untuk nilai rata-

rata jamaah dakwah online yaitu 7,60 menjadi 9,88. Dapat disimpulkan bahwa 

penerimaan pesan dakwah di Teras Dakwah diterima dengan baik oleh jamaah 

konvensional dan online. Namun berdasarkan hasil nilai rata-rata jamaah online lebih 

tinggi daripada nilai rata-rata jamaah konvensional. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 25 sampel jamaah 

konvensional dan 25 sampel jamaah online, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

tidak signifikan pada jamaah konvensional yaitu Sig. (2-tailed) sebesar 0,013 > 0,05 dan 

terdapat pengaruh yang signifikan pada jamaah online dengan nilai Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,000 <  0,05. 

Berdasarkan hasil perbandingan efektivitas penerimaan pesan dakwah 

menggunakan uji independent sampel t-test pada nilai rata-rata jamaah konvensional 

dan jamaah online, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 sehingga 

Ha diterima, artinya terdapat perbandingan yang signifikan antara nilai rata-rata jamaah 

dakwah konvensional dan jamaah dakwah online. 



Penulis menyadari penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna. 

Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan menambah 

data terkait motivasi serta alasan jamaah dalam pemilihan media yang efektif. 
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