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"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Q.S Ar-Ra’d) 
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ABSTRAK 

 

Ahmad Nurkholis, 17102010054, Strategi Dakwah Bertema Pemuda Tersesat 

Oleh Habib Husein Fafar Dalam Channel YouTube Jeda Nulis. Skripsi. Yogyakarta: 

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan 

Kalijaga, 2021. 

Penggunaan media YouTube sebagai salah satu sumber informasi dan hiburan 

menjadikan YouTube sebagai media yang hampir digunakan semua pengguna internet 

di Indonesia. Masyarakat milenial khususnya di Indonesia menganggap bahwa 

YouTube adalah media untuk mencari hiburan. Kondisi ini membuat konten hiburan 

lebih diminati dibanding konten dakwah pada masa kini bagi kebanyakan orang. 

Melihat situasi ini, peneliti tertarik untuk meneliti strategi yang dilakukan oleh Habib 

Jafar dalam menyampaikan dakwah menggunakan komedi yang bertema pemuda 

tersesat dimana banyak disukai masyarakat milenial dalam channel YouTube Jeda 

Nulis. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan fokus pada strategi dakwah 

yang dilakukan Habib Jafar dalam konten yang bertema pemuda tersesat dalam channel 

YouTube Jeda Nulis dengan menggunakan teori Fred R. David yang terdapat tiga fungsi 

strategi yaitu perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi, selain itu 

peneliti juga menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui strategi yang digunakan 

oleh Habib Jafar dalam pembuatan konten pemuda tersesat di channel YouTube Jeda 

Nulis. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Habib Husein Jafar Al Hadar telah 

melaksanakan strategi dakwah dengan membuat konten pemuda tersesat dengan cukup 

baik menggunakan jenis strategi SO (Strenghts-Opportunities) dimana Habib Jafar 

berkolaborasi dengan stand up comedian disetiap kontennya, berdakwah menggunakan 

komedi melalui YouTube, dan merekrut tim survei dan kreatif, strategi ST (Strenghts-

Threats) dimana Habib Jafar membuat konten dakwah dengan komedi yang lebih 

ringan agar menghindari atau meminimalisir ancaman eksternal, dan strategi WT 

dimana Habib Jafar mengkoordinir dan mengundang bintang tamu pemuka agama 

Islam agar mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. 

 

Kata Kunci: Strategi Dakwah Oleh Habib Jafar, Dakwah Pemuda Tersesat, Channel 

YouTube Jeda Nulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi komunikasi kini telah dimanfaatkan oleh masyarakat 

modern untuk menjalin interaksi dengan orang lain dimanapun dan kapanpun 

melalui media baru smartphone. Ponsel pintar dengan segala kecanggihan 

teknologinya menjadikan smartphone sebagai prioritas utama dalam melakukan 

segala hal bagi berbagai kalangan. Interaksi yang terjadi menjadi semakin mudah 

dan cepat. Hal tersebut juga tidak lepas dari berkembangnya internet yang 

memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi.1 

Hadirnya internet yang semakin cepat dan teknologi yang semakin pesat membuat 

kemunculan berbagai media baru, dimana hampir semua hal bisa dilakukan melalui 

smartphone yang dapat melakukan sebagian besar kegiatan dengan instan dan 

semakin dipermudah dalam segala urusan seperti menonton televisi, membaca 

berita, mendengarkan radio, hingga dari segi pendidikan dapat dilakukan sekaligus 

menggunakan smartphone. Begitupun dalam segi keagamaan, sudah semakin 

banyak ustaz, ulama maupun pemuka agama di dunia yang memanfaatkan 

kecanggihan teknologi sebagai sarana berdakwah. Salah satu yang dapat diakses 

oleh smartphone adalah YouTube. 

                                                            
1 Wahyu Andiani, Riska, “Media Baru dan Interaksi Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif 

Penggunaan Smartphone Pada Mahasiswa Difabel Netra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, Skripsi, 

Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, hlm 5. 
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YouTube mempunyai pengertian sebagai situs media digital (video) yang 

dapat didownload, diunggah, serta dibagikan (share) di seluruh penjuru negeri 

(Baskoro, 2009).2 Sebagai media baru, YouTube adalah media yang menampilkan 

audio dan video yang kompleks. Salah satu fungsi YouTube adalah sebagai media 

hiburan, edukasi, dan jual beli. Tak heran, YouTube menjadi pusat perhatian 

banyak kalangan masyarakat. Tak lepas dari hiburan, YouTube digunakan sebagai 

media dakwah untuk menyebarkan nilai–nilai keagamaan.  

YouTube sebagai platform yang bisa diakses menggunakan smartphone 

memiliki banyak sekali pengguna, seperti artikel pada Kompas.com pada tanggal 

24 Februari 2021 yang berjudul “Pengguna Medsos di Indonesia Habiskan 25 Jam 

Per Bulan Untuk Nonton YouTube”.3 Di dalam artikel tersebut mengatakan bahwa 

YouTube digunakan oleh 93,8 persen dari total keseluruhan pengguna internet di 

Indonesia di rentang umur 16 hingga 64 tahun, tetapi tidak sedikit juga pengguna 

di bawah umur yang sering menonton YouTube. Dikutip dari Medcom.id yang 

ditulis Ellavie Ichlasa Amalia pada tanggal 30 Maret 2016, berdasarkan laporan 

tahunan Defi Media, salah satu perusahaan yang bergerak dibidang entertainment 

digital yang berjudul “Youth Media Diet”. Bahwa “sebagian besar (65%) orang 

                                                            
2 Timoria Samosir, Fransiska et al, “Efektivitas Youtube Sebagai Media Pembelajaran 

Mahasiswa (Studi Di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu”, Record and Library Journal Vol. 4 No. 2, 

(2018), e-ISSN: 2442-5168 

 
3 Bill Clinten “Pengguna Medsos di Indonesia Habiskan 25 Jam Per Bulan Untuk Nonton 

YouTube”, Kompas.com, https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/17020027/pengguna-medsos-di-

indonesia-habiskan-25-jam-per-bulan-untuk-nonton-youtube, diakses pada tanggal 31 mei 2021. 

https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/17020027/pengguna-medsos-di-indonesia-habiskan-25-jam-per-bulan-untuk-nonton-youtube
https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/17020027/pengguna-medsos-di-indonesia-habiskan-25-jam-per-bulan-untuk-nonton-youtube
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berumur 13-24 tahun terus mengkonsumsi video sejak awal hari sebelum pergi ke 

sekolah atau berangkat kerja hingga sore hari”.4 

Kelompok masyarakat pada saat ini lebih didominasi oleh generasi 

milennial, generasi milennial adalah generasi yang lahir pada awal tahun 1980-

2000an. Generasi milenial disebut juga generasi Y sebagai pribadi melek teknologi, 

generasi cerdas yang mempunyai dua pilihan peran, yaitu: sebagai penggerak 

bangsa atau menjadi beban Negara.5  

Generasi millenial yang haus akan informasi dan memiliki pemikiran yang 

tidak biasa, menjadikan generasi milenial yang ingin lebih mengerti tentang agama 

disertai perkembangan zaman yang semakin cepat, takut jika ingin menanyakan 

hal-hal yang kurang bisa diterima di kalangan sosial. Keunggulan yang dimiliki 

oleh generasi milennial adalah adanya potensi kreativitas. Cara berpikir generasi 

ini yang out of the box menghasilkan ide-ide kreatif yang berguna bagi kemajuan 

perusahaan.6 Semakin banyak faktor yang mempengaruhi remaja dalam 

                                                            
4 Ellavie Ichlasa Amalia, “Remaja Jauh Lebih Suka YouTube Keimbang TV”, Medcom.id, 

https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/gNQ6Qyab-remaja-jauh-lebih-suka-youtube-

ketimbang-tv, diakses pada tanggal 19 Mei 2021. 

 
5 Hasanuddin Ali, Lilik Purwandi, Millenial Nusantara, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2017), hlm. 3. 

 
6 Puti Archianti, “Memprediksi Kreativitas Generasi Millenial di Tempat Kerja”, Jurnal Ilmiah 

Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris Vol. 3 No. 2, (2017), hlm. 61-68, DOI: 

10.22236/JIPP-36. 

 

https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/gNQ6Qyab-remaja-jauh-lebih-suka-youtube-ketimbang-tv
https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/gNQ6Qyab-remaja-jauh-lebih-suka-youtube-ketimbang-tv
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membentuk kepribadiannya, semakin banyak pula penyimpangan yang akan 

ditimbulkan.7  

Artikel yang dituliskan Aly Reza dalam website Mojok.co pada tanggal 1 

September 2020 yang bercerita tentang pengalamannya saat mendengarkan 

dakwah seorang da’i, ia menceritakan bahwa pernah terjadi kejadian yang kurang 

mengenakan, disebuah forum kajian Islam, ada seorang temannya menanyakan 

pertanyaan yang nakal. “Bagaimana hukumnya orang yang rajin shalat, tetapi juga 

rutin nonton bokep (video porno)”. Dan disaat itu juga, ia di hakimi dengan 

omongan–omongan yang kurang nyaman dengan dalih memberikan pencerahan.8 

Dakwah sendiri adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan dan 

mengajarkan serta mempratikkan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari.9 Namun 

tidak sedikit juga dakwah di platform YouTube yang memberikan inovasi, dakwah 

yang berbasis komedi dengan pembawaan yang santai dan isi pesan yang lebih 

ringan dan dapat diterima dengan mudah. Secara afektif informan terhibur dan 

senang, dan secara konatif informan merasa yang disampaikan da’i terjadi didalam 

kehidupan mereka. Dengan melihat channel YouTube ‘Jeda Nulis’ yang dipandu 

oleh host bernama Habib Husein Ja’far Al Hadar S.Fil.I, Tretan Muslim dan Coki 

                                                            
7 Muhammad al-Zuhaili, Menciptakan Remaja Damban Allah; Panduan Bagi Orang Tua 

Muslim cet. 1 (Bandung: al-Bayan, 2004), hlm. 14647. 

 
8 Aly Reza, “Kultum Pemuda Tersesat: Akhirnya Ada Wadah Untuk Pertanyaan Liar Seputar 

Agama”, Mojok.co, https://mojok.co/terminal/kultum-pemuda-tersesat-akhirnya-ada-wadah-untuk-

pertanyaan-liar-seputar-agama/ diakses pada tanggal 16 Januari 2021. 

 
9 Faizal et al, Psikologi Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 7. 

https://mojok.co/terminal/kultum-pemuda-tersesat-akhirnya-ada-wadah-untuk-pertanyaan-liar-seputar-agama/
https://mojok.co/terminal/kultum-pemuda-tersesat-akhirnya-ada-wadah-untuk-pertanyaan-liar-seputar-agama/
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Pardede dengan subscriber mecapai 513 ribu dan lebih dari 28 juta kali keseluruhan 

video di dalam channelnya ditonton pada tanggal 28 April 2021.10 Konten dakwah 

yang menggunakan tema “Pemuda Tersesat” lebih banyak jumlah penontonnya 

daripada konten dakwah yang biasa-biasa saja di dalam channel YouTube Jeda 

Nulis. Terlihat di dalam channel youtubnya dengan enam (enam) video teratas 

yaitu bertemakan “Pemuda Tersesat”, dengan tema “Pemuda Tersesat” membuat 

masyarakat penasaran dengan isi konten tersebut. Kalimat yang tidak biasa 

menjadikan inovasi baru dalam membuat konten dakwah karena semakin ambigu 

judul konten tersebut, semakin penasaran orang untuk melihatnya. Sehingga, di 

dalam konten pemuda tersesat memberikan wadah bagi para generasi-generasi 

yang berfikir out of the box atau dengan kata lain dengan pemikiran-pemikiran 

yang tidak biasa, tetapi akan selalu ada hal-hal seperti itu di dunia nyata. Di dalam 

Al-Qur’an dan hadis dijelaskan dasar-dasar dan pendalaman perihal keislaman, 

tetapi semakin berkembangannya zaman, pertanyaan-pertanyaannyapun semakin 

berkembang, tetapi masih dalam pembahasan dasar dalam Al-Qur’an dan hadis, 

seorang da’i dituntut tegas dan berwawasan pada saat menerima pertanyaan-

pertanyaan yang di luar nalar dengan pedoman yang ada dalam Al-Qur’an dan 

hadis, bukan malah menyudutkan yang salah dan menuduh dia semakin salah. 

Seperti kata-kata dari penyair Persia abad ke-13 yang bernama Sa'di Shirazi, 

"Ribuan orang yang jauh dari Tuhan adalah ulah dari orang lain yang merasa lebih 

                                                            
10https://www.youtube.com/channel/UCp7hJfiiocdY085XnWVrp2Q/videos?view=0&sort=p

&flow=grid diakses pada tanggal 28 April 2021. 

https://www.youtube.com/channel/UCp7hJfiiocdY085XnWVrp2Q/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCp7hJfiiocdY085XnWVrp2Q/videos?view=0&sort=p&flow=grid
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dekat dengan Tuhan.”11 Maka dari itu, di dalam konten pemuda tersesat berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang jarang kita tahu dan pertanyaan di luar nalar manusia 

pada umumnya lalu akan dijawab oleh Habib Jafar, seperti contoh pertanyaan 

dalam konten pemuda tersesat yang diupload pada 11 Oktober 2020 menit 2 detik 

29 yang berbunyi “Boleh gak tempat ibadah pake penglaris biar jemaahnya rame 

terus?”12. Sebuah pertanyaan yang bisa membuat masyarakat berfikir lebih untuk 

memberikan jawaban atas pendapatnya masing-masing, tetapi Habib Jafar 

menanggapinya dengan santai, “Dakwah enggak, musrik iya” di menit 2 detik 55 

dan menjelaskan jawabannya tersebut dengan jelas. Serta masih banyak lagi 

pertanyaan-pertanyaan di luar nalar yang terdapat pada konten tersebut. 

Selain menyampaikan pesan dakwah menggunakan komedi di dalam 

channel YouTube Jeda Nulis, isi pesan di dalamnya sangat diperhatikan, karena 

dari tema tersebut membuat kalimat ambigu yang bisa membuat orang salah dalam 

menangkap pesan yang disampaikan Habib Jafar dan Tretan Muslim, dari kejadian 

yang dulu dialami Tretan Muslim dan Coki Pardede di dalam channel YouTube 

Majelis Lucu Indonesia yang membuat konten tentang memasak daging babi 

                                                            
11 Aly Reza, “Kultum Pemuda Tersesat: Akhirnya Ada Wadah Untuk Pertanyaan Liar Seputar 

Agama”, Mojok.co, https://mojok.co/terminal/kultum-pemuda-tersesat-akhirnya-ada-wadah-untuk-

pertanyaan-liar-seputar-agama/ diakses pada tanggal 28 April 2021. 

 
12 https://www.youtube.com/watch?v=sC15WqVUD1U diakses pada tanggal 29 April 2021. 

https://mojok.co/terminal/kultum-pemuda-tersesat-akhirnya-ada-wadah-untuk-pertanyaan-liar-seputar-agama/
https://mojok.co/terminal/kultum-pemuda-tersesat-akhirnya-ada-wadah-untuk-pertanyaan-liar-seputar-agama/
https://www.youtube.com/watch?v=sC15WqVUD1U
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dicampur kurma membuat mereka berdua terkena hujatan dari masyarakat dan 

diancam untuk dituntut ke pengadilan dengan dasar penistaan agama.13 

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukan bahwa konten dakwah 

yang digabungkan dengan komedi sangat rawan menimbulkan hal-hal yang 

negatif. Habib Jafar selaku pemuka agama sangat berhati-hati dalam memilih 

pertanyaan-pertanyaan di dalam konten agar tidak menimbulkan keresahan pada 

penontonnya. 

Banyak masyarakat yang antusias dalam bertanya, terlibat, dan melihat 

dakwah bertema pemuda tersesat dibanding konten dakwah lainnya di channel Jeda 

Nulis, terdapat 13 (tigabelas) dakwah bertema pemuda tersesat dan 6 (enam) 

diantaranya menjadi paling populer teratas pada channel YouTube Jeda Nulis 

dengan jumlah viewers diatas satu juta penonton dan jumlah penonton paling 

banyak yaitu tiga koma satu juga penonton.14 Sehingga dapat dikatakan bahwa 

strategi yang dilakukan Habib Husein Jafar dalam dakwah bertema pemuda tersesat 

sukses menarik banyak penonton. Berdasarkan pengamatan tersebut, peneliti 

terdorong melakukan penelitian tentang strategi yang dilakukan Habib Husein 

                                                            
13 Devy Octafiani, “Disebut Menista Agama, Ini 3 Kontroversi Tretan Muslim dan Coki 

Pardede”, detikHot,  https://hot.detik.com/celeb/d-4265698/disebut-menista-agama-ini-3-kontroversi-

tretan-muslim-dan-coki-pardede diakses pada tanggal 21 April 2021. 

 
14YouTube, Jeda Nulis, diakses dari 

https://www.youtube.com/channel/UCp7hJfiiocdY085XnWVrp2Q/videos?view=0&sort=p&flow=grid

, pada tanggal 22 September 2021. 

 

https://hot.detik.com/celeb/d-4265698/disebut-menista-agama-ini-3-kontroversi-tretan-muslim-dan-coki-pardede
https://hot.detik.com/celeb/d-4265698/disebut-menista-agama-ini-3-kontroversi-tretan-muslim-dan-coki-pardede
https://www.youtube.com/channel/UCp7hJfiiocdY085XnWVrp2Q/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCp7hJfiiocdY085XnWVrp2Q/videos?view=0&sort=p&flow=grid
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Jafar dalam dakwah tersebut yang tidak terpaku dalam penyampaian yang lurus-

lurus saja tetapi banyak disukai dan ditonton masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah pada penelitian ini “Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Habib Husein 

Jafar dalam dakwah bertema pemuda tersesat di channel YouTube Jeda Nulis agar 

menarik perhatian banyak penonton?” 

C. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti 

ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui strategi yang 

dilakukan oleh Habib Jafar saat berdakwah agar menarik banyak penonton di 

channel YouTube Jeda Nulis dengan tema pemuda tersesat. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi tentang ilmu pengetahuan di bidang komunikasi dakwah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan peluang bagi masyarakat 

dan mahasiswa agar dapat mengetahui dan mengembangkan strategi dakwah 

yang dilakukan Habib Husein Jafar supaya dakwah yang dibuat lebih disukai 

dan diterima semua kalangan. 
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E. Kajian Pustaka 

Cooper dalam Cresswell mengatakan bahwa kajian pustaka penting untuk; 

memberikan informasi kepada pembaca atas hasil-hasil penelitian lain yang 

berhubungan erat dengan penelitian yang akan dilakukan saat itu, menghubungkan 

penelitian dengan literature-literatur yang ada, dan mengisi celah dalam penelitian-

penelitian sebelumnya.15 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti diantaranya adalah sebagai berikut: 

Penelitian pertama dilakukan oleh Arif Ramdan Sulaeman dkk. pada tahun 

2020 yang berjudul “Strategi Pemanfaatan YouTube Dalam Bidang Dakwah Oleh 

Ulama Aceh.” Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif 

dengan teknik analisis isi (content analysis) yang menggunakan pendekatan Harold 

D. Lasswel yang diperoleh kesimpulan bahwa para ulama atau tokoh agama bisa 

menjadikan YouTube menjadi media dalam penyampaian materi dakwah secara 

tepat waktu mengikuti perkembangan era digitalisasi. Strategi pemanfaatan 

YouTube sebagai saluran dakwah oleh ulama Aceh secara resmi diadopsi oleh 

ulama dari Aceh dengan melembagakan tim multimedia dan media digital sebagai 

sarana memanfaatkan saluran YouTube.16 Persamaan penelitian yang dilakukan 

                                                            
15 Creswell John W., Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches ed. 3, Terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 40. 

 
16 Arif Ramdan Sulaeman et al, “Strategi Pemanfaatan Youtube Dalam Bidang Dakwah Oleh 

Ulama Aceh”. Communication Vol. 11 No. 1, (2020), hlm. 81-93. 
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oleh Arif Ramdan dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

strategi pemanfaatan konten YouTube sebagai sarana penyampaian dakwah. 

Perbedaan penelitian Arif Ramdan dkk dengan penelitian ini yaitu dari sumber 

subjek dan objek penelitian, dimana Arif Ramdan dkk meneliti pada strategi 

pemanfaatan YouTube sebagai sarana dakwah ulama Aceh sedangkan penelitian ini 

mengacu pada strategi dakwah Habib Jafar di channel YouTube Jeda Nulis pada 

konten pemuda tersesat. 

Penelitian kedua yaitu dari Ni Luh Kade Diah Pradnya Yoni dkk. yang 

diterbitkan pada tahun 2017 yang berjudul “Strategi Komunikasi Melalui Media 

Sosial Dalam Pembentukan Citra Balebengong Sebagai Media Jurnalisme Warga.” 

Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan metode paradigma konstruktivisme 

dimana paradigma konstruktivisme melihat hubungan antara peneliti dengan 

subjek yang diteliti. Hasil dari penelitian tersebut adalah BaleBengong menempuh 

proses pembetukan citra sebagai media jurnalisme warga mulai dari riset hingga 

evaluasi, proses perencanaan dan pemrograman yang dilakukan BaleBengong 

untuk membentuk citranya sebagai media jurnalisme warga melibatkan 

pembentukan visi dan misi. Selanjutnya, visi dan misi tersebut menjadi dasar untuk 

menentukan strategi dan taktik BaleBengong dalam pembentukan citra sebagai 

media jurnalisme. Kemudian BaleBengong mengambil tindakan dan 

berkomunikasi menggunakan optimalisasi media sosial agar membentuk citra 

BaleBengong sebagai media jurnalisme agar memancing khalayak untuk memberi 
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pendapat dan berbagi informasi.17 Persamaan yang dilakukan Ni Luh Kade Diah 

Pradnya Yoni dkk dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang strategi 

komunikasi dalam pemanfaatan media baru namun perbedaannya adalah media 

yang diteliti Ni Luh Kade Diah Pradnya Yoni dkk, media baru yang digunakan 

BaleBengong pada penelitiannya antara lain website, twitter, facebook, instagram, 

dan YouTube BaleBengong. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada media 

baru YouTube channel Jeda Nulis. 

Penelitian ketiga yang dibuat oleh Novian Rasyid Ohorella dkk. Yang 

dipublikasikan pada tahun 2019 yang berjudul “Strategi Media Online Lensatimur 

dalam Mengangkat Kearifan Lokal (Studi Kasus Pariwisata Indonesia Timur)).” 

Dengan menggunakan metode kualitatif paradigma konstruktivisme dalam 

penelitiannya. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan beberapa aspek. 

Pertama, Lensatimur bertujuan sebagai media yang berslogan Good News menjadi 

penyeimbang dengan sudut pandang yang mengangkat kearifan lokal yang ada di 

wilayah Indonesia Timur, tetapi sebagai media online baru yang mengakomodir 

wilayah Indonesia Timur, Lensatimur mengalami hambatan dikarenakan 

kurangnya jumlah pekerja dan tidak adanya kontributor jurnalis tiap daerah. Aspek 

kedua terkait dalam operasional mengalami peningkatan yang pesat. Aspek ketiga 

dimana Lensatimur sebagai media yang titik fokusnya di wilayah timur Indonesia, 

                                                            
17 Ni Luh Kade Diah Pradnya Yoni et al, “Strategi Komunikasi Melalui Media Sosial Dalam 

Pembentukan Citra Balebengong Sebagai Media Jurnalisme Warga”, E-Jurnal Medium Vol. 1 No. 1, 

(2017), hlm. 13. 
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mengambil strategi untuk menjadi media favorit dengan cara antara lain sudut 

pandang, konten artikel, gaya bahasa, segmentasi khalayak, dan inovasi yang 

dilakukan atas dasar kreativitas dan perhitungan yang matang. Aspek keempat 

yaitu, Lensatimur membuat semenarik mungkin tiap artikel yang dipublikasi sesuai 

dengan relevansi anak muda hingga membangkitkan rasa keingintahuan dalam 

beberapa poin tertentu.18 Persamaan dalam penelitian Novian Rasyid Ohorella dkk 

dengan penelitian ini adalah meneliti tentang strategi komunikasi agar mencapai 

visi dan misi yang diinginkan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian Novian 

Rasyid Ohorella dkk dengan penelitian ini sama dengan perbedaan yang terdapat 

pada penelitian Ni Luh Kade Diah Pradnya Yoni dkk yaitu, penelitian Novian 

Rasyid Ohorella dkk meneliti tentang strategi media baru LensaTimur dalam 

bentuk website, facebook, twitter, dan YouTube. Sedangkan penelitian ini mengacu 

pada media baru YouTube channel Jeda Nulis. 

Penelitian keempat yang dibuat oleh Tiara Rahmadaniar pada tahun 2018 

yang berjudul “Strategi Dakwah Akun YouTube Muslimahdailycom Dalam 

Mensosialisasikan Jilbab”. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik 

analisis deskriptif dalam penelitiannya. Hasil dari penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa strategi dakwah ini terdiri dari tahap perencanaan di 

Muslimahdailycom membentuk visi dan misi juga menentukan metode dakwah 

                                                            
18 Noviawan Rasyid Ohorella, Kiayati Yusriyah, “Strategi Media Online Lensatimur Dalam 

Mengangkat Kearifan Lokal (Studi Kasus Pariwisata Indonesia Timur)”, EXPOSE: Jurnal Ilmu 

Komunikasi Vol. 2 No. 1, (2019), hlm. 88 
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yang sesuai dengan metode yang terkadung dalam surah An-Nahl ayat 125. Pada 

tahap implementasi Muslimahdailycom menerapkan beberapa langkah untuk 

menarik minat penonton dalam menerima dakwah melalui segmen Muslimah 

Bercerita. Dan yang terakhir pada tahap evaluasi Muslimahdailycom meninjau 

ulang strategi yang telah diterapkan sebelumnya sudah efisien dan efektif atau 

belum dalam menyampaikan dakwah menimbang dari hambatan yang terjadi dan 

melihat respon dari penonton serta narasumbernya.19 Persamaan dalam penelitian 

Tiara Rahmadaniar dengan penelitian ini adalah meneliti tentang strategi 

komunikasi agar dakwah yang disampaikan efektif dan efisien, persamaan lainnya 

yaitu sama-sama menggunakan teori Fred R. David. Perbedaan yang terdapat pada 

penelitian Tiara Rahmadaniar dengan penelitian ini yaitu perbedaan sumber data 

yang diteliti serta penelitian Tiara Rahmadaniar tidak menggunakan analisis 

pencocokan strategi seperti SWOT, SPACE, BCG, IE, ataupun matrik strategi 

besar. 

 

 

 

 

                                                            
19 Tiara Rahmadaniar, “Strategi Dakwah Akun YouTube Muslimahdailycom Dalam 

Mensosialisasikan Jilbab”, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 

105. 
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F. Kerangka Teori 

1. Strategi  

a. Pengertian Strategi 

Pengertian strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

“Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk 

melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai atau rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.”20 

Menurut Onong Uchjana Effendy, seorang pakar komunikasi 

mengatakan bahwa: “Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan 

manajemen untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan 

tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai jalan yang hanya memberikan 

arah saja, melainkan harus mampu menunjukan taktik operasionalnya.”21 

Menurut Fred R. David, strategi dapat didefinisikan sebagai seni 

dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memampukan 

sebuah organisasi mencapai tujuannya. Tujuan melakukan strategi adalah 

                                                            
20 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1092. 

 
21 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan praktek, cet. 21 (Bandung; Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 32. 
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untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan 

berbeda untuk esok.22 

Kesimpulan penelitian ini adalah strategi merupakan ilmu dan 

seni untuk mencapai suatu tujuan organisasi menggunakan taktik 

operasional yang mencakup perumusan, pengimplementasian dan 

evaluasi suatu komunikasi agar dapat mencapai suatu tujuan organisasi.  

Peneliti menggunakan teori Fred R. David yang memungkinkan 

dijadikan pisau bedah saat penelitian. Teori tersebut mengatakan bahwa 

terdapat tahapan-tahapan dalam strategi komunikasi yaitu; 

1) Perumusan strategi 

Perumusan strategi mencakup (1) pengembangan visi dan misi, 

(2) indentifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, (3) 

kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, (4) penetapan tujuan 

jangka panjang, (5) pencarian strategi-strategi alternatif, dan (6) 

pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.23 

2) Penerapan strategi 

Penerapan strategi berarti memobilisasi karyawan dan manajer 

untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Penerapan strategi 

                                                            
22 Fred R. David, Manajemen Strategis: Konsep, (Jakarta: Salemba, 2011) hlm. 5 

 
23 Ibid, hlm. 6. 
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yang berhasil bergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi 

karyawan, yang lebih merupakan seni dalam pengetahuan.24 Setelah 

melakukan perumusan strategi, manajer melakukan penerapan strategi 

yang dilakukan bersama karyawan dan semua crew, manajer bisa 

diartikan sebagai kepala bagian jalannya kegiatan, jika penerapan atau 

pelaksanaan perumusan strategi yang dipimpin manajer buruk, maka 

penerapa strategi akan tidak sesuai dengan perumusan dari awal dan 

akan di evaluasi pada tahap berikutnya. 

3) Penilaian strategi 

Penilaian strategi merupakan tahapan akhir dalam proses 

strategi. Terdapat 3 (tiga) aktivitas penilaian strategi yang mendasar 

yaitu; (1) peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang 

menjadi landasan bagi strategi saat ini, (2) pengukuran kinerja, dan (3) 

pengembalian langkah korektif.25 

b. Analisis SWOT 

Analisis SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) 

adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer 

mengembangkan empat jenis strategi: Strategi SO (kekuatan-peluang), 

                                                            
24 Ibid, hlm. 7. 

 
25 Ibid, hlm. 7. 
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Strategi WO (kelemahan-peluang), Strategi ST (kekuatan-ancaman), 

Strategi WT (kelemahan-ancaman).26 

Tabel 1.1 Matriks Analisis SWOT 

In
te

rn
a
l 

F
a
ct

o
rs

 

Strengths Weaknesses 

E
xt

er
n
a
l 

F
a
ct

o
rs

 

Opportunities Treats 

Empat strategi yang dimaksud yaitu27: 

1) Strategi SO (Strengths-Opportunities) 

Memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik 

keuntungan dari peluang eksternal. Semua manajer tentunya 

menginginkan organisasi mereka berada dalam posisi dimana kekuatan 

internal dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai 

trend dan kejadian eksternal. 

2) Strategi WO (Weaknesses-Opportunities) 

Bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dan cara mengambil 

keuntungan dari peluang eksternal. Terkadang, peluang-peluang besar 

                                                            
26 Fred R. David, Manajemen Strategis: Konsep, (Jakarta: Salemba, 2011) hlm. 327. 

 
27 Ibid, hlm. 327-330. 
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muncul, tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal yang 

menghalanginya memanfaatkan peluang tersebut. 

3) Strategi ST (Strengths-Threats) 

Menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau 

mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa 

suatu organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara 

langsung di dalam lingkungan eksternal. 

4) Strategi WT (Weaknesses-Threats) 

Merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi 

kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah 

organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan 

kelemahan internal benar-benar dalam posisi yang membahayakan. 

Tabel 1.2 Matriks Jenis Strategi SWOT.28 

Internal Factor 

Analysis  

Strategic 

 

 

External Factor 

Analysis Strategic 

Strengths (S) Weaknesses (W) 

Opportunities (O) Strategi SO Strategi WO 

                                                            
28 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT : Teknik membedah Kasus Bisnis,(Jakarta : PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2015) hlm.84 
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Treats (T) Strategi ST Strategi WT 

 

2. Media Baru dan YouTube 

Lahirnya internet yang semakin cepat dan teknologi yang semakin pesat 

membuat kemunculan media baru dengan interaktivitas dan konektivitas yang 

tinggi. Teori media baru dikembangkan oleh Pierre Levi yang membahas 

mengenai perkambangan media. New Media atau media online didefinisikan 

sebagai produk dari komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat 

bersama dengan komputer digital (Creeber dan Martin, 2009). Media baru 

memungkinkan pengembangan aktivitas dakwah yang lebih efektif, dakwah 

menjadi lebih mudah, dan tidak terbatas ruang dan waktu. Perkembangan 

internet saat ini telah dibayangkan oleh Marshall McLuhan sejak awal 1960-an, 

seperti lahirnya pasar online, kampanye online, hingga kehidupan keagamaan 

yang menggunakan internet dalam berbagai fungsi dan sifatnya.29 

YouTube yang merupakan salah satu media baru berbasis website dan 

platform yang menggunakan internet untuk menjalankan fiturnya, dimana 

dengan YouTube, seorang pengguna dapat memposting atau menampilkan video 

                                                            
29 Efa Rubawati, “Media Baru: Tantangan dan Peluang Dakwah”, Jurnal Studi Komunikasi, 

Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 4 
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maupun animasi agar dapat dilihat dan dinikmati orang banyak. Banyaknya 

pengguna YouTube, sangat menguntungkan sebuah promosi dengan 

menggunakan media tersebut. Namun banyaknya pengguna YouTube, tentunya 

akan menimbulkan sebuah persaingan yang ketat khususnya dalam hal 

melakukan kegiatan promosi. Disinilah diperlakukan sebuah media yang dapat 

menampilkan sebuah keunikan di dalam proses promosi.30 

3. Dakwah 

Seorang pakar Islam memberikan klasifikasi pemahaman mengenai 

dakwah yaitu ; “Pertama, dakwah adalah usaha yang mengarahkan untuk 

memperbaiki suasa kehidupan yang lebih baik dan layak sesuai dengan kehendak 

dan tuntunan yang benar, Kedua, dakwah adalah usaha membuka konfrontasi 

keyakinan ditengah manusia, membuka kemungkinan bagi kemanusiaan untuk 

menetapkan pilihannya sendiri, Ketiga, dakwah Islam adalah dakwah kepada 

standar nilai-nilai kemanusiaan dalam tingkah laku pribadi-pribadi didalam 

hubungan antar manusia dan sikap perilaku antar manusia, keempat, dakwah 

adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai 

dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia 

dan akhirat, kelima, dakwah merupakan suatu proses usaha untuk mengajak agar 

orang beriman kepada Allah, percaya dan mentaati apa yang telah diberikan oleh 

                                                            
30 Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, “Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media 

Youtube”, Prosiding Seminar Nasional Desain dan Arsitektur (SENADA), Vol 2, (Februari 2019), hlm. 

260. 
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Rosul serta mengajak agar dalam menyembah kepada Allah seakan-akan 

melihatnya, keenam, dakwah adalah usaha mengubah situasi kepada yang lebih 

baik dan sempurna, baik terhadap individu maupun masyarakat, ketujuh, dakwah 

adalah gerakan untuk merealisasikan undang-undang ( Ihya al-nidhan ) Allah 

yang telah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedelapan, dakwah 

adalah mendorong (memotivasi) umat manusia agar melaksanakan kebaikan dan 

mengikuti petunjuk serta memerintah berbuat ma’ruf dan mencegah perbuatan 

yang munkar supaya mereka memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dan 

kesembilan, dakwah adalah setiap usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan 

dan lainnya, yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya 

untuk beriman dan menaati Allah S.W.T. Sesuai dengan garis-garis aqidah dan 

syariat serta akhlaq Islamiyah”.31 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif, dimana penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah dan 

penelitian langsung ke sumber data, lebih menekankan pada proses atau interaksi 

antara manusia dan makna atau hasil inerprestasi dari suatu data yang tampak 

pada suatu gejala.32 Metode yang menggambarkan keadaan subjek atau objek 

                                                            
31 Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). hlm. 8-9. 

 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, ed. 3 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 7. 
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penelitian pada saat ini berdasarkan fakta yang tampak. Penelitian ini hanya 

memaparkan situasi dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

2. Fokus Penelitian dan Sumber Data 

Fokus penelitian ini adalah strategi dakwah bertema pemuda tersesat 

yang dilakukan oleh Habib Husein Jafar dalam channel YouTube Jeda Nulis. 

Sedangkan sumber data pada penelitian ini ada tiga sumber data, sumber data 

utama yaitu Habib Husein Ja’far Al Hadar selaku produser konten pemuda 

tersesat di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Tugas dari seorang produser adalah 

memimpin jalannya produksi sebuah video, sedangkan sumber data tambahan 

yang pertama yaitu Nurhardyansyah Yusuf sekalu kameramen channel YouTube 

Jeda Nulis dan sumber data tambahan yang kedua penonton video konten 

pemuda tersesat yang pernah bertanya dan dijawab dalam konten dakwah 

pemuda tersesat oleh Habib Jafar. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.33 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth 

interview), observasi, dan dokumentasi. 

                                                            
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 

hlm. 224. 
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1) Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman 

pribadi.34 Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan 

informan secara mendalam, memungkinkan untuk mengembangkan 

pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga mendapatkan data 

yang lebih lengkap. Wawancara akan dilakukan kepada: (1) Habib Husein 

Ja’far Al Hada mengenai strategi yang dilakukan sebelum memulai 

pembuatan video yang akan diunggah di YouTube hingga tahap evaluasi, (2) 

Nurhardyansyah Yusuf selaku kameramen channel YouTube Jeda Nulis 

mengenai rancangan mulai dari pra hingga pasca produksi, dan (3) penonton 

konten video pemuda tersesat yang pernah bertanya kepada Habib Jafar dan 

pernah dijawab dalam konten video pemuda tersesat. 

Alasan peneliti melakukan wawancara kepada Habib Jafar, 

Nurharyansyah Yusuf, dan penonton konten pemuda tersesat yaitu, (1) 

Habib Jafar adalah produser dan beliau yang mengatur jalannya acara. (2) 

Nurhardyansyah Yusuf adalah kameramen channel YouTube Jeda Nulis dan 

saat pelaksanaan pembuatan konten dibalik layar, serta orang yang dekat 

dengan Habib Jafar. (3) Penonton konten video pemuda tersesat di channel 

YouTube Jeda Nulis yang pernah memberikan pertanyaan kepada Habib 

                                                            
34 Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra,2006), hlm. 173 
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Jafar dan pertanyaannya pernah dimasukan kedalam konten video pemuda 

tersesat dimana pertanyaannya adalah real dari dirinya sendiri. 

2) Observasi 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. 35 Peneliti menggunakan teknik observasi non-

partisipan atau peneliti tidak terlibat langsung didalam kegiatan pembuatan 

konten pemuda tersesat dan hanya sebagai pengamat. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan 

sumber tertulis seperti buku, laporan, catatan harian, dan sebagainya yang 

memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.36 Dokumen dalam 

penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan catatan evaluasi 

pembuatan konten video bertema pemuda tersesat. Bentuk data yang 

dibutuhkan misalnya tulisan serta gambar seperti foto saat perekaman video 

ataupun foto saat rapat evaluasi yang dilakukan tim kreatif serta Habib Jafar 

sendiri. 

 

 

                                                            
35 Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2003),cet. 4 hlm. 53. 

 
36  Rifa’i Abubakar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: LPPM STAIMS, 2006), hlm. 42. 
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b. Teknik Analisis Data 

Noeng Muhadjir (1998: 104) menjelaskan analisis data yaitu “upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan 

lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti 

dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk 

meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya 

mencari makna.” Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles 

dan Huberman, peneliti menggunakan teknik analisis ini karena fleksibel, 

dimana pencarian data dapat dilakukan kapan saja selama proses penelitian 

masih berlangsung dan apabila masih terdapat kekurangan data, maka pencarian 

data tambahan masih dapat dilakukan sewaktu-waktu selama proses penelitian 

masih berlangsung.37 Terdapat empat tahap dalam melakukan analisis data 

sebagai berikut:38 Pertama, pengumpulan data, tahap awal dari analisis data yang 

dilakukan dengan melihat dan mendengar situasi sosial atau objek yang diteliti 

serta merekamnya, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang dapat 

dijadikan sebagai data lapangan. Kedua, reduksi data, proses pemilihan dan 

penyederhanaan data yang diperoleh dari pengumpulan data serta memilah-

milah data dalam kategori tertentu, konsep tertentu, dan tema tertentu. Ketiga, 

penyajian data adalah kegiatan saat hasil informasi disusun, sehingga memberi 

                                                            
37 Matthew B. Miles dan Michael Hubberman, Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of a 

New Method, (London: Sage Publication, 1994). 

 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 130. 
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kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data 

kualitatif dapat berbentuk uraian singkat yang bersifat teks naratif, table, 

jaringan, grafik, bagan, dan sebagainya dari hasil penelitian. Keempat, penarikan 

kesimpulan, yaitu hasil dari penelitian secara jelas dan lengkap berdasarkan hasil 

dari data yang diperoleh, dianalisia, dan diverifikasi sebelumnya. 

Gambar 1.139 

Teknik Analisis Data Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

H. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan 

konsistensi data penelitian. Peneliti melakukan pengecekan data dengan metode 

triangulasi untuk mengetahui keabsahan data, Triangulasi adalah teknik 

pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

tersebut untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap data 

                                                            
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 10. 
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itu.40 Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan teknik. 

Triangulasi sumber yaitu menguji keabsahan data dengan mengecek data yang 

diperoleh dari beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber 

dianalisis oleh peneliti hingga menghasilkan kesimpulan, lalu dimintakan 

kesepakatan dengan beberapa sumber tersebut. 

Gambar 1.2 

Triangulasi Sumber Data41 

 

 

 

 

Triangulasi dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek 

kepada sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data 

yang didapat melalui wawancara kemudian dicek dengan teknik observasi dan 

dokumentasi, jika dengan teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka 

peneliti melakukan diskusi lagi kepada sumber untuk memastikan kebenarannya. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran atau 

penjabaran deskriptif hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari 

                                                            
40 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

hlm. 330. 

 
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 191. 

Habib Husein Jafar 

Kameramen 

YouTube Jeda Nulis 
Penonton Konten 

Pemuda Tersesat 
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pendahuluan hingga penutup. Adapun pembahasan dari penelitian ini dibagi 

dalam empat bab, yaitu : 

Bab satu berisi pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua berisi gambaran umum channel YouTube Jeda Nulis dan 

penjelasan tentang konten pemuda tersesat. Pada bab ini dijelaskan agar pembaca 

mempunyai gambaran konten yang dianalisis. Dalam bab ini dibagi menjadi tiga 

sub bab, yang pertama adalah profil Habib Husein Ja'far Al Hadar S.Fil.I., M.Ag. 

yang berisi tentang pekerjaan, riwayat pendidikan, jumlah pengikut Habib Jafar 

pada akun sosial media instagram, dan artikel yang membahas tentang Habib 

Husein Jafar. 

Pada sub bab kedua membahas tentang konten pemuda tersesat pada 

YouTube channel Jeda Nulis dan penjelasan ide konten, orang-orang yang 

terlibat dalam pembuatan konten tersebut, pesan dan jumlah konten bertema 

pemuda tersesat pada channel YouTube Jeda Nulis. 

Pada sub bab ketiga membahas tentang analisis salah satu konten pemuda 

tersesat yang paling banyak di tonton pada channel YouTube Jeda Nulis. Pada 

sub bab ini menjelaskan informasi terkait konten pemuda tersesat yaitu jumlah 

viewers, jumlah like dan dislike pada konten tersebut, durasi video, deskripsi 

konten, dan durasi video. 
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Bab tiga membahas secara mendalam tentang diskusi dan pembahasan 

strategi model Fred R. David. Tahap analisis akan dijelaskan menggunakan 

analisis SWOT mengenai tahapan strategi dakwah bertema pemuda tersesat yang 

dilakukan Habib Husein Jafar dalam channel YouTube Jeda Nulis. 

Bab empat berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan 

menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya 

dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan 

interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang diuraikan pada Bab III 

tentang strategi dakwah bertema pemuda tersesat yang dilakukan oleh 

Habib Husein Jafar dalam channel YouTube Jeda Nulis oleh Habib Husein 

Jafar menggunakan teori Fred R. David sudah sesuai mulai dari tahap 

perumusan strategi sampai evaluasi, tetapi pada perumusan strategi, tahap 

pencarian strategi-strategi alternatif serta pemilihan strategi tertentu untuk 

mencapai tujuan tidak dilakukan oleh Habib Jafar karena memang dari 

awal dakwah bertema pemuda tersesat tidak terkonsep. Pada tahap 

evaluasi, Habib Jafar mengambil langkah yang fleksibel dan tidak teralalu 

formal, semua masukan dibahas dan dievaluasi pada akhir pembuatan 

konten video pemuda tersesat.  

Pada tahap pencocokan dengan teknik analisis SWOT (Stenghs, 

Weaknesses, Opportunities, Threats), maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi dakwah yang dilakukan Habib Husein Jafar dilakukan dengan 

cukup baik menggunakan strategi SO (Strenghts-Opportunities) dimana 

Habib Jafar berkolaborasi dengan stand up comedian disetiap konten 

pemuda tersesat, berdakwah menggunakan komedi melalui YouTube, dan 

merekrut tim survei serta tim kreatif, strategi ST (Strenghts-Threats) 

dimana Habib Jafar membuat dakwah dengan komedi yang lebih ringan 
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agar dapat diterima semua kalangan, dan strategi WT (Weaknesses-Threts) 

dimana Habib Jafar mengkoordinir dan mengundang bintang tamu pemuka 

agama Islam pada channel YouTube Jeda Nulis. Strategi tersebut 

memaksimalkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal, 

mengupayakan kekuatan untuk meminimalisir ancaman eksternal, dan 

mengurangi kelemahan internal untuk meminimalisir dampak ancaman 

eksternal sehingga dakwah yang dilakukan Habib Jafar berjalan sesuai 

dengan rencana yang sudah ada. Tetapi, dalam hal ini Habib Jafar kurang 

memaksimalkan potensi yang ada dalam dan kurang serius dalam dakwah 

bertema pemuda tersesat, kurang serius dalam segi konsep dan jadwal 

untuk memaksimalkan jumlah penonton karena Habib Jafar menjalaninya 

dengan apa adanya.  

B. Saran 

1. Kepada Habib Husein Jafar Al Hadar, peneliti merekomendasikan 

untuk mengkonsep dan serius dalam dakwah bertema pemuda 

tersesat, membuat jadwal pembuatan dan penayangan dakwah 

pemuda tersesat setiap minggunya untuk memaksimalkan jumlah 

penonton serta memaksimalkan potensi yang ada. Selain itu, perlu 

mengundang bintang tamu dari stand up comedian lain supaya dari 

penggemar mereka ikut menonton dakwah yang dilakukan Habib 

Jafar. 
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2. Kepada Tretan Muslim selaku co-host dan orang yang sering 

membantu Habib Jafar dalam dakwah bertema pemuda tersesat, 

peneliti merekomendasikan support kepada Habib Jafar untuk 

membuat dakwah pemuda tersesat setiap minggunya. 

3. Kepada crew channel YouTube Jeda Nulis, peneliti menyarankan 

untuk terus membantu Habib Jafar dalam pembuatan dakwah 

bertema pemuda tersesat dan memberikan inovasi baru serta 

memberikan masukan-masukan agar dakwah bertema pemuda 

tersesat tidak berhenti untuk tayang ataupun tayang dalam waktu 

yang tidak ditentukan. 

4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan bisa menindak lanjuti 

penelitian ini kedalam kajian yang lebih lanjut pada dakwah bertema 

pemuda tersesat di channel YouTube Jeda Nulis sehingga bisa 

menambah keilmuan dalam kajian komunikasi dan penyiaran. 

5. Kepada pembaca skripsi ini, diharapkan dapat menjadi peluang agar 

dapat membuat dakwah yang berbeda dari yang lain sehingga 

menarik banyak penonton serta diterima semua kalangan.
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 SUNAN KALIJAGA TELEVISI 

2018 

Pelantikan menjadi crew tetap di organisasi dengan job dokumentator dan editor 

 SUNAN KALIJAGA TELEVISI 

Desember 2018 

Sebagai panitia pelantikan leadership education untuk generasi 11 calon crew sunan 

kalijaga televisi Yogyakarta 

 

D. Pengalaman Kerja 

 PT. INDO RAYA TENAGA 17 Januari 2018 

Sebagai freelance foto dokumentasi peresmian anak perusahaan antara PT. 

Indonesia Power dengan PT. Barito Pacific 

 

 STAND UP HUTAN 2018 23-25 November 2018 

Sebagai freelance foto & video dokumentasi disetiap jalannya acara tersebut 

 

 FESTIVAL FILM SLEMAN 22 Novermber 2018 

Mendapatkan juara 3 di Festival Film Sleman 2018 dengan judul Lembayung 

Sekar dengan job kameramen 2 dalam PH Leaf Picture 

 

 CREW DOKUMENTASI WISUDA SMK AAG ADISUCIPTO 14 Mei 2019 

Sebagai crew dokumentasi wisuda di Gedung Multi Purpose UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta job kamera mobile dan editor dalam crew Suka TV 

 

 SHORT MOVIE “STREAM ALL AROUND” 18 Desember 2019 

Mendapatkan juara 3 kategori umum dengan judul “Cẻpẻt” dengan job 

cameramen dan editor dalam PH Leaf Picture 

 

 

 

 

Yogyakarta, 18 November 2021 

 

 

 

Ahmad Nurkholis 
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