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ABSTRACT 

 

This research is motivated by the large number of preachers or preachers who 

deliver dakwah communication through social media, especially YouTube. 

However, of the many preachers or da'i, they rarely target young people or the 

millennial generation, and their delivery is in accordance with their 

characteristics. The Kultum Pemuda Tersesat content on the Jeda Nulis youtube 

channel is preaching content that is packaged casually, coolly, and interspersed 

with jokes that are liked by the millennial generation, with preachers / da'i Habib 

Husein Ja'far Al-Hadar who is also the owner of the Jeda Nulis youtube channel. 

The purpose of this research is to analyze messages in dakwah communication 

which consist of the language of the da'wah messages, the organization of the 

messages, and the material / content of the da'wah messages, through audience 

interaction in the comments column of the content. The method used in this 

research is a qualitative method through a virtual ethnographic approach to 

analyze messages in dakwah communication in the content of the Kultum Pemuda 

Tersesat. Data collection techniques were carried out through participant 

observation, online and offline interviews, and documentation. 

The results of this study indicate that the message in dakwah communication in the 

content of the Kultum Pemuda Tersesat, which consists of three things, namely the 

language of the da'wah message used is a language that is relaxed, cool, and easy 

to understand, with nicknames that feel close to the millennial generation. The 

organization of da'wah messages is also planned and conveyed naturally, wrapped 

in jokes and creatively, so that it is easily accepted and understood by the 

millennial generation. The material / content of the da'wah message in general 

discusses moral and spiritual issues, social, legal, and scientific. Then specifically 

discuss the problems faced by the millennial generation. 

Key words: Messages in Da'wah Communication, Virtual Ethnography, 

Youtube, Millennial Generation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi atau pesan 

dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok 

orang lainnya yang bersumber dari al-Quran dan hadist dengan menggunakan 

lambang-lambang baik secara verbal maupun nonverbal dengan tujuan untuk 

mengubah sikap, pendapat atau perilaku orang lain yang lebih baik sesuai 

ajaran Islam, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media 

(Ilaihi, 2010: 26). 

Media dakwah selalu mengalami perkembangan seiring dengan 

kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Pada zaman Rasulullah, media 

dakwah terbatas pada penyampaian secara langsung atau lisan, kemudian 

disusul dengan perkembangan media tulisan seiring turunnya Al-Qur’an dan 

penyebaran ayat-ayat Al-Qur’an kepada sahabat. Namun, saat ini media 

dakwah terus berinovasi mengadopsi berbagai media komunikasi massa 

modern seperti media cetak, media elektronik, dan media baru. Tidak dapat 

dikesampingkan adanya pengaruh positif yang dapat menjadikan media-media 

tersebut sebagai media dakwah untuk mendorong suksesnya proses 

penyampaian dakwah (Amin, 2009: 112). Kemudian dengan adanya 

perkembangan zaman dan teknologi saat ini, penyampaian dakwah mulai 
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beralih dari konvensional menuju dakwah digital dengan menggunakan media 

dakwah yaitu media baru atau media sosial, seperti instagram, facebook, 

twitter, youtube, dan lain-lain. 

Media sosial yang termasuk besar penggunaannya yaitu Youtube, 

karena pengguna platform ini dapat memuat, menonton, berbagi video 

menggunakan internet dengan berbagai tema dan kategori. Mengutip dari 

halaman web techbiz.id, “Youtube merupakan aplikasi berbagi video yang 

paling populer di dunia, platform ini meraih pertumbuhan pesat di Indonesia. 

Tercatat 9 dari 10 pengguna internet di Indonesia menonton youtube setiap 

harinya. Head of Large Customer Marketing Google Indonesia, Muriel 

Makarim menyampaikan, berdasarkan data dari ComScore VMX, perbulan 

ada sebanyak 93 juta masyarakat Indonesia yang berusia diatas 18 tahun 

menonton youtube selama setahun terakhir”. 

(https://techbiz.id/2020/09/9-dari-10-pengguna-internet-di-indonesia-menont

on-youtube/ diakses pada 20 November 2020). 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa ini merupakan peluang 

besar bagi dakwah digital di Indonesia. Terlebih untuk generasi milenial, 

disebut sebagai generasi yang sangat akrab dengan media sosial, memiliki 

karakter unik, dan di masa mendatang menjadi generasi yang kian 

menentukan (Setowara, 2018: 1). Generasi milenial dianggap sebagai generasi 

yang realistis, optimis, dan toleran. Menurut Lancaster dan Stillman, generasi 

milenial sangat menghargai perbedaan, memilih bekerjasama daripada 

menerima perintah, dan pragmatis ketika memecahkan persoalan. Selain itu, 

https://techbiz.id/2020/09/9-dari-10-pengguna-internet-di-indonesia-menonton-youtube/
https://techbiz.id/2020/09/9-dari-10-pengguna-internet-di-indonesia-menonton-youtube/
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dalam bekerja mereka fokus pada prestasi, percaya diri, dan menjunjung 

nilai-nilai moral dan sosial (Putra, 2016: 125). 

Generasi milenial selalu ingin tampil beda dan mendominasi dunia 

kerja serta permasalahan yang didapat oleh generasi milenial adalah emosi 

mudah terganggu, pergaulan bebas, pornografi, tidak sabar dan lebih 

individualis dalam dunia nyata (Suryadi, 2015). Hal ini menjadikan peluang 

sekaligus tantangan bagi dakwah digital, khususnya melalui youtube untuk 

generasi milenial. 

Ada banyak channel youtube yang bertema dakwah Islam diantaranya, 

NU Channel, Dakwah Populer, Dakwah Channel, Al-Bahjah TV, Ustadz 

Abdul Somad Official, Adi Hidayat Official, dan lain-lain. Mengutip dari 

halaman web geotimes.co.id, salah satu prinsip menggerakan dan 

mengkolaborasikan generasi milenial yaitu dengan cara coherence atau 

kesanggupan untuk sejalan, konsisten, logis, dan nyambung dengan mereka. 

Fenomena ustadz di youtube atau facebook yang ditonton jutaan milenial, bisa 

jadi para ustadz dan pemuka agama mencoba hadir dalam ruang-ruang media 

sosial, dengan fasilitas yang ditawarkan didalamnya. Namun, selama mereka 

gagal menemukan coherence dengan generasi milenial, sehebat apapun cara 

menggunakan teknologi internet dan media sosial, materi-materi kajian 

mereka akan sulit diterima oleh generasi milenial. 

(https://geotimes.co.id/kolom/agama/siapakah-muslim-milenial-indonesia-itu

-i/ diakses pada 1 Desember 2020) 
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Habib Husein Ja’far Al Hadar merupakan salah satu pendakwah yang 

mengusung prinsip Islam Cinta, singkatnya yaitu berdakwah dengan damai 

tutur kata yang lembut, tidak cenderung meledak-ledak, dan dibalut dengan 

canda dan nada. Beliau merupakan lulusan Sarjana Filsafat Islam lalu 

melanjutkan S2 Tafsir Qur’an di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta dan resmi lulus sebagai magister Tafsir Quran pada bulan November 

2020.  

Habib Husein Ja’far sadar akan fenomena generasi milenial sekarang 

ini yang kesehariannya tidak terlepas dari media sosial. Selain itu, 

karakteristik generasi milenial suka dengan hal-hal yang instan dan pragmatis 

dalam memecahkan masalah, begitu pula dalam hal belajar agama Islam. 

Terbukti dari banyaknya direct message pada akun media sosial beliau yang 

dikirimkan dari generasi milenial, pada intinya mereka ingin belajar agama, 

memiliki masalah atau pertanyaan soal agama Islam, ingin berubah lebih baik 

sesuai ajaran Islam akan tetapi bingung karena tidak tahu bertanya kepada 

siapa dan harus dari mana. Karena generasi milenial khususnya diperkotaan 

banyak yang ingin berubah menjadi lebih baik, dan memiliki pertanyaan yang 

tidak dapat ditanyakan pada ceramah-ceramah atau konten dakwah digital 

yang lain. 

Maka dari itu, Habib Husein Ja’far semakin komitmen berdakwah 

melalui jalur digital, khususnya youtube dengan membuat konten “Kultum 

Pemuda Tersesat” dengan entitas dakwah Islam dengan kemasan yang kreatif, 

asik, lucu, dan juga sebagai wadah untuk para generasi milenial yang ingin 
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belajar agama Islam dengan bertanya sesuai permasalahan yang terjadi di 

generasi milenial pada channel youtube milik beliau yaitu Jeda Nulis dengan 

berkolaborasi dengan influencer generasi milenial yaitu Stand Up Comedian 

Tretan Muslim dan Coki Pardede, dan influencer milenial lainnya. Channel 

youtube Jeda Nulis sudah berdiri sejak 4 Mei 2018, dan sudah memiliki 

subscriber sejumlah sekitar 324 ribu, dan viewers dengan total 16 juta lebih 

pada tanggal 24 Desember 2020.  

 

Gambar 1. Channel Youtube Jeda Nulis 

Sumber: Screenshoot pribadi 

 

Konten ini terasa sangat dekat dengan banyaknya generasi milenial 

yang memiliki masalah tentang agama, yang tidak dapat di tanyakan dalam 

forum dakwah yang lain, contoh pertanyaannya yaitu “Bagaimana hukum jika 

saya taat Sholat 5 waktu tapi masih sering menonton video porno?” tentunya 

pertanyaan seperti ini akan memalukan jika ditanyakan pada forum dakwah 

konvensional, karena memang pertanyaannya mind blowing dan kadang 



6 
 

menjebak, akan tetapi memang fenomena tersebutlah yang terjadi pada 

generasi millenial. 

Berdakwah dalam forum kajian di masjid sudah banyak yang 

melakukannya, padahal sebenarnya orang yang membutuhkan pencerahan dan 

pengenalan agama secara khusus yaitu generasi millenial yang mendapat 

julukan “pemuda tersesat” bagi penonton konten Kultum Pemuda Tersesat 

karena pertanyaan-pertanyaannya sejenis seperti diatas. Mereka merasa ingin 

belajar agama Islam dengan sajian konten yang kreatif, terjadi interaksi yang 

dekat tanpa ada kesenjangan antara pendengar dan pendakwah pada konten 

youtube tersebut. Konten Kultum Pemuda Tersesat menjawab masalah 

tersebut dengan prosedur penonton atau pemuda tersesat memberi 

pertanyaannya melalui komentar di konten youtube, atau direct massage pada 

akun instagram @yayasanpemudatersesat666, kemudian akan dipilih kurang 

lebih tiga pertanyaan untuk dijawab oleh Habib Hussein Jafar pada konten 

Kultum Pemuda Tersesat. 

 

Gambar 2. Postingan pada Instagram @yayasanpemudatersesat666 
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Sumber: Screenshoot pribadi 

 

 

Gambar 3. Kolom komentar pada konten “Kultum Pemuda Tersesat” 

Sumber: Screenshoot pribadi 

 

Gambar 4. Kolom komentar pada konten “Kultum Pemuda Tersesat” 

Sumber: Screenshoot pribadi 

 

Konten “Kultum Pemuda Tersesat” juga dikemas dengan kreatif, 

dibalut dengan candaan yang asik, dan mudah diterima oleh generasi milenial. 

Selain julukan “Pemuda Tersesat” untuk penonton yang bertanya pada konten 

ini, Habib Husein Ja’far juga mempunyai julukan yaitu “The Protector” atau 

sebagai pengasuh dari pemuda tersesat agar menuju ke jalan yang benar. Gaya 
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berpakaian Habib Ja’far dalam dakwah digitalnya juga tidak menggunakan 

jubah seperti Habib pada umumnya, akan tetapi beliau justru mengikuti trend 

berpakaian anak muda dengan kemeja, kaos, hoodie, dll, hal tersebut agar 

penyampaian dakwahnya melalui youtube dapat diterima oleh anak muda dan 

tidak merasa digurui melainkan dianggap sebagai sahabat. Kemudian dengan 

adanya Tretan Muslim sebagai host dari konten ini dan Coki Pardede sebagai 

ketua Yayasan Pemuda Tersesat, sebagai ikon setan yang menggoda umat 

muslim untuk tersesat.  

Julukan-julukan inilah yang menghasilkan representasi identitas 

dimana Habib Husein Ja'far “The Protector” sebagai pendakwah milenial, dan 

penontonnya anak muda jaman sekarang “Pemuda Tersesat” yang 

menemukan wadah belajar agama Islam dengan kreatif.Selain itu dari adanya 

interaksi-interaksi pada konten ini juga menghasilkan struktur sosial di ruang 

siber, Habib Husein Ja'far sebagai pendakwah, kemudian Coki dan Muslim 

menjalankan perannya di konten ini, dan viewers konten ini yang dijuluki 

"Pemuda Tersesat", dimana cara dakwah digital seperti inilah yang 

dibutuhkan sebagai wadah untuk anak muda yg ingin belajar Islam tetapi 

dengan kemasan yg kreatif, unik, asik, lucu, dan ilmunya dapat. 

Melihat konten Kultum Pemuda Tersesat di youtube dengan adanya 

interaksi di ruang siber tersebut dan menghasilkan struktur sosial diatas, 

peneliti menggunakan pendekatan etnografi virtual, yaitu metode etnografi 

yang berupaya untuk memotret fenomena di masyarakat serta budaya para 

netizen di dunia maya (Nasrullah, 2014:171). Etnografi virtual 



9 
 

mempersoalkan dugaan yang telah ada pada orang banyak mengenai internet, 

menafsirkan juga menafsir ulang internet sebagai suatu metode juga media 

yang dipakai dalam berkomunikasi, adalah “ethnography in, of and trough the 

virtual” – hubungan secara bertemu muka atau face to face tidak dibutuhkan 

(Hine, 2001). 

Memang pertanyaan-pertanyaan pada kolom komentar dari Pemuda 

Tersesat ini mind blowing, terkesan tabu. Akan tetapi, cara dakwah Habib 

Husein Ja'far dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat cerdas, 

karena beliau dapat menempatkan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan 

seperti itu, tanpa adanya judgement kepada pemuda tersesat, beliau paham 

cara berdakwah atau menjawab pertanyaan yang harus dijawab dengan 

landasan Al-Qur’an dan hadits dan membacakannya, atau pertanyaan yang 

harus dijawab dengan logika/secara logis, atau dengan memberi 

contoh-contoh nyata, dan lain-lain. Semua pertanyaan dari pemuda tersesat 

terjawab dengan cerdas oleh Habib Husein Ja’far dengan penyampaian yang 

santai dan lembut, dan dibalut dengan candaan bersama Tretan Muslim dan 

Coki pardede yg dikenal sebagai stand up comedian.  

Dari segi penampilan juga santai, menggunakan kaos, kemeja, celana 

jeans. Melihat hal-hal tersebut tentunya penonton sudah paham bahwa Habib 

Husein Ja'far merupakan Habib/pendakwah milenial, sehingga mudah 

diterima oleh anak muda jaman sekarang. Oleh karena itu, peneliti ingin 

meneliti lebih lanjut mengenai pesan dalam komunikasi dakwah melalui 
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youtube untuk generasi milenial melalui konten “Kultum Pemuda Tersesat” 

pada channel youtube Jeda Nulis sebagai bahan objek penelitian.  

 

Gambar 5. Kolom komentar pada konten “Kultum Pemuda Tersesat” 

Sumber: Screenshoot pribadi 

 

 

Gambar 6. Kolom komentar pada konten “Kultum Pemuda Tersesat” 

Sumber: Screenshoot pribadi 

 

Uraian di atas menjadi dasar penulis untuk mengangkat ini sebagai 

bahan penelitian untuk skripsi dengan judul PESAN DALAM 

KOMUNIKASI DAKWAH MELALUI YOUTUBE UNTUK GENERASI 

MILENIAL (Studi Etnografi Virtual dalam Konten “Kultum Pemuda 

Tersesat” di Channel YouTube Jeda Nulis). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang telah peneliti kemukakan pada uraian latar 

belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana pesan dalam komunikasi dakwah melalui youtube untuk generasi 

milenial dalam konten “Kultum Pemuda Tersesat” di channel Jeda Nulis?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisa bagaimana pesan dalam komunikasi dakwah 

melalui youtube untuk generasi milenial dalam konten “Kultum Pemuda 

Tersesat” di channel Jeda Nulis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis, sehingga kegunaan dari penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai rujukan bagi semua pihak dari hasil penelitian ini. 

1. Secara Teoritis 

a. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memperkaya wawasan 

keilmuan atau pengetahuan dalam penelitian-penelitian bidang Ilmu 

Komunikasi. 

b. Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat menjadi bahan 

komparasi untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan komunikasi 

dakwah digital melalui media sosial khususnya youtube. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi para akademisi yang secara khusus memperdalam kajian 

komunikasi dakwah melalui media sosial youtube, penelitian ini dapat 

dijadikan data awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut, misalnya 

untuk mengungkap bagaimana pengaruh dalam dunia nyata bagi 

khalayak ketika mengikuti dakwah melalui media sosial youtube. 

b. Bagi praktisi dakwah, penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan 

untuk para pendakwah yang belum menggunakan media sosial 

youtube sebagai media dakwah untuk generasi milenial yang kreatif. 

c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu 

sumber pengetahuan dan keilmuan yang mampu menggambarkan 

bagaimana media sosial youtube dimanfaatkan sebagai media dakwah 

untuk generasi milenial bahkan untuk segala kalangan. Dimana 

selama ini komunikasi dakwah dilakukan secara konvensional melalui 

ceramah-ceramah di masjid atau menggunakan media elektronik 

seperti radio dan televisi. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

 Dalam menentukan judul skripsi ini, peneliti juga melakukan telaah 

terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan, sekaligus sebagai 

perbandingan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti 

terkait tema penelitian terdapat penelitian yang hampir serupa, diantaranya 

sebagai berikut: 
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Pertama, Skripsi yang berjudul “Dakwah Melalui Media Sosial 

Youtube (Analisis Media Siber dalam Etnografi Virtual Pada Channel 

YouTube Transformasi Iswahyudi) karya Evi Novitasari, tahun 2020, Jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam 

skripsi ini, menjelaskan bagaimana Analisis Media Siber dalam Etnografi 

Virtual pada Channel YouTube Transformasi Iswahyudi sebagai channel 

dakwah melalui media sosial youtube. 

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

sama-sama membahas tentang dakwah melalui platform youtube. Selain itu, 

metode yang digunakan dalam penelitian diatas juga diterapkan pada 

penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu metode kualitatif. Kemudian juga 

sama-sama menggunakan pendekatan etnografi virtual. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada pemilihan subyek, teori dan sasaran dakwah yang 

digunakan. 

Kedua, Jurnal dengan judul “Komunikasi Dakwah Melalui Channel 

Youtube (Studi Etnografi Virtual Tentang Keberadaan Video Aa Gym “Hidup 

Jangan Dibawa Susah” di Channel Youtube Aa gym Official) oleh 

Rachmaniar, Retasari Dewi, dan Preciosa Alnashava Janitra, Mahasiswi 

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2017. 

Penelitian ini membahas bagaimana komunikasi dakwah melalui video Aa 

Gym “Hidup Jangan Dibawa Susah” di Channel Youtube Aa Gym Official 

dilihat dari komentar netizen terkait isi video tersebut. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa komentar netizen pada video tersebut adalah, banyaknya 



14 
 

komentar positif, adanya kritik, dan adanya komentar negatif terkait hal-hal 

didalam dan diluar video. 

Persamaan ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

sama-sama membahas tentang komunikasi dakwah melalui platform youtube. 

Selain daripada itu metode yang digunakan pada penelitian diatas juga 

diterapkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu metode Kualitatif 

dengan penentuan metode pendekatan etnografi virtual. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada pemilihan subyek dan teori yang digunakan.  

Ketiga, Jurnal penelitian dengan judul “Strategi Pemanfaatan Youtube 

Dalam Bidang Dakwah Oleh Ulama Aceh” oleh Arif Ramdan Sulaeman, 

Anhar Fazri, dan Fairus, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan 

Universitas Teuku Umar Meulaboh pada tahun 2020. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi (content 

analysis) yang menggunakan pendekatan Harold D. Fokus pada penelitian ini 

yaitu bagaimana strategi ulama aceh memanfaatkan youtube sebagai media 

penyebaran konten dakwah agar jagat maya tidak dipenuhi oleh konten buruk, 

diharapkan konten dakwah dapat menjadi filter. 

Persamaan ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu 

sama-sama membahas mengenai dakwah melalui youtube. Selain dari pada itu 

penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada pemilihan subyek, teori yang digunakan, dan 

pendekatan penelitian. Jika penelitian diatas menggunakan pendekatan 

analisis isi, peneliti ini akan menggunakan pendekatan etnografi virtual. 
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Tabel 1. Tinjauan Pustaka 

NO NAMA JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Evi Novitasari Dakwah 

Melalui 

Media Sosial 

Youtube 

(Analisis 

Media Siber 

dalam 

Etnografi 

Virtual Pada 

Channel 

YouTube 

Transformasi 

Iswahyudi) 

Persamaan dengan 

penelitian yang akan 

peneliti lakukan 

adalah sama-sama 

membahas tentang 

dakwah melalui 

platform youtube. 

Selain itu, metode 

yang digunakan dalam 

penelitian diatas juga 

diterapkan pada 

penelitian yang akan 

peneliti lakukan, yaitu 

metode kualitatif. 

Kemudian juga 

sama-sama 

menggunakan 

pendekatan etnografi 

virtual. 

Perbedaannya terletak 

pada pemilihan 

subyek, teori dan 

sasaran dakwah yang 

digunakan. 

2 Rachmaniar, 

Retasari Dewi, 

dan Preciosa 

Alnashava 

Janitra 

Komunikasi 

Dakwah 

Melalui 

Channel 

Youtube 

(Studi 

Etnografi 

Virtual 

Tentang 

Persamaan ini dengan 

penelitian yang akan 

peneliti lakukan 

adalah sama-sama 

membahas tentang 

komunikasi dakwah 

melalui platform 

youtube. Selain 

daripada itu metode 

Perbedaannya terletak 

pada pemilihan subyek 

dan teori yang 

digunakan. 
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Keberadaan 

Video Aa 

Gym “Hidup 

Jangan 

Dibawa 

Susah” di 

Channel 

Youtube Aa 

gym 

Official) 

yang digunakan pada 

penelitian diatas juga 

diterapkan pada 

penelitian yang akan 

peneliti lakukan, yaitu 

metode Kualitatif 

dengan penentuan 

metode pendekatan 

etnografi virtual.  

3 Arif Ramdan 

Sulaeman, 

Anhar Fazri, 

dan Fairus 

Strategi 

Pemanfaatan 

Youtube 

Dalam 

Bidang 

Dakwah 

Oleh Ulama 

Aceh. 

Persamaan ini dengan 

penelitian yang akan 

peneliti lakukan yaitu 

sama-sama membahas 

mengenai dakwah 

melalui youtube. 

Selain dari pada itu 

penelitian ini juga 

sama-sama 

menggunakan metode 

kualitatif.  

Perbedaannya terletak 

pada pemilihan 

subyek, teori yang 

digunakan, dan 

pendekatan penelitian. 

Jika penelitian tersebut 

menggunakan 

pendekatan analisis 

isi, peneliti ini akan 

menggunakan 

pendekatan etnografi 

virtual. 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

F. Landasan Teori 

1. Pesan Dakwah dalam Komunikasi Dakwah Melalui Youtube 

a. Komunikasi Dakwah 

Komunikasi atau dalam Bahasa inggris disebut communication 

berasal dari bahasa latin communication, bersumber dari communis yang 
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berarti sama. Sama disini adalah dalam pengertian sama makna. Komunikasi 

secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan akibat 

tertentu. (Ilaihi, 2010: 4). 

Menurut Harold Laswell, “(cara yang baik untuk menggambarkan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut) Who 

says what and with channel to whom with what effect? atau siapa yang 

mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh 

bagaimana” (Mulyana, 2010: 68). 

Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab “da’wah”. 

Mempunyai tiga huruf asal, yaitu dal, ‘ain, dan wawu. Dari ketiga huruf asal 

ini, terbentuk beberapa kata dengan ragam makna. Makna-makna tersebut 

adalah memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, 

menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, 

menangisi, dan meratapi (Aziz, 2004: 6) 

Dakwah merupakan proses mengajak, menyeru, dan membimbing 

manusia untuk berbuat baik, dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi 

larangan-Nya. Usaha tersebut dilakukan dengan sengaja dan perencanaan 

matang baik dilakukan oleh individu atau organisasi dengan sasaran 

perorangan atau masyarakat agar mereka mengetahui, mengimani, dan 

mengamalkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan (Saerozi, 2013: 11). 

Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi atau pesan 

dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok 



18 
 

orang lainnya yang bersumber dari al-Quran dan hadist dengan menggunakan 

lambang-lambang baik secara verbal maupun nonverbal dengan tujuan untuk 

mengubah sikap, pendapat atau prilaku orang lain yang lebih baik sesuai 

ajaran Islam, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media 

(Ilaihi, 2010: 26). 

 

b. Pesan Dakwah dalam Komunikasi Dakwah 

Pesan ialah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 

Pesan di sini merupakan seperangkat simbol verbal dan atau non verbal 

yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, maksud dari sumber tadi. Pesan 

yang dimaksud dalam komunikasi dakwah adalah yang disampaikan dai 

(komunikator/sumber) kepada mad’u (komunikan/penerima). 

Berdasarkan cara penyampaiannya, pesan dakwah dapat disampaikan 

lewat tatap muka atau dengan menggunakan sarana media (Ilaihi, 2010: 

97). 

1) Bahasa dalam Pesan Dakwah 

Komunikasi dakwah terdiri atas isi pesan, akan tetapi lambang yang 

digunakan bisa bermacam-macam. Sementara itu, lambang yang biasa 

digunakan dalam komunikasi dakwah ialah bahasa, gambar, visual, dan 

sebagainya. Pesan komunikasi dakwah yang disampaikan kepada mad’u 

biasanya menggunakan gabungan/kolaborasi lambang dan dapat melalui 

media apapun. Lambang yang banyak digunakan dalam komunikasi 

dakwah ialah bahasa karena hanya bahasalah yang dapat mengungkapkan 
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pikiran dan perasaan, fakta dan opini, hal yang kongkret dan abstrak, 

pengalaman yang sudah lalu dan kegiatan yang akan datang, dan 

sebagainya. Tanpa penggunaan bahasa, hasil pemikiran yang 

bagaimanapun baiknya tak akan dapat dikomunikasikan kepada orang 

lain secara tepat (Ilaihi, 2010: 98). 

Banyak kesalahan informasi dan kesalahan interpretasi disebabkan 

oleh bahasa. Bahasa terdiri dari kata dan kalimat yang mengandung 

pengertian denotatif dan konotatif. Pengertian denotatif yaitu pesan yang 

diterima secara umum oleh kebanyakan seseorang dengan bahasa dan 

kebudayaan yang sama. Sedangkan pengertian konotatif ialah yang 

maknanya dipengaruhi oleh emosi dan evaluasi disebabkan oleh latar 

belakang dan pengalaman seseorang (Ilaihi, 2010:98). 

Gagalnya berkomunikasi sering disebabkan oleh beberapa faktor, 

yaitu dai sebagai komunikator kurang mengetahui bakal sasaran mad’u 

yaitu sebagai komunikan. Termasuk kurang mengetahui efek yang 

diharapkan serta media yang digunakan dalam menyampaikan pesan 

komunikasi dakwah. Seorang dai atau komunikator harus menyadari 

bahwa pesan yang disampaikan harus berkaitan dengan mad’u, agar 

mad’u merasa berkepentingan, agar komunikasi berjalan responsif (Ilaihi, 

2010: 99). Oleh karena itu, dalam merencanakan bahasa dalam pesan 

komunikasi dakwah harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pesan harus dirancangkan dan disampaikan sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud. 
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b. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju pada pengalaman 

yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama 

dapat mengerti. 

c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan. 

d. Pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh kebutuhan 

tersebut yang layak bagi situasi kelompok tempat komunikan berada 

pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang 

dikehendaki. 

Bagi seorang komunikator dakwah, pemahaman mengenai sifat-sifat 

komunikan dan pesan komunikasi dakwah akan dapat menentukan jenis 

media apa yang akan dipergunakan, dan teknik komunikasi mana yang 

akan digunakan. 

 

2) Pengorganisasian Pesan Dakwah 

Sebuah pesan yang tersusun rapi dan tertib akan menciptakan suatu 

suasana yang favorable, membangkitkan minat, memperlihatkan 

pembagian pesan yang jelas, sehingga memudahkan pengertian, 

mempertegas gagasan pokok, dan menunjukan pokok-pokok pikiran 

secara logis (Ilaihi, 2010: 100). Dalam hal ini, pembagian pesan dapat 

dilihat menurut pesan itu sendiri atau dengan mengikuti proses berpikir 

manusia. Organisasi pesan dapat meliputi urutan sebagai berikut:  
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a. Urutan Deduktif, ialah urutan yang dimulai dengan penyajian 

gagasan utama, kemudian memperjelas dengan keterangan 

penunjang, menyimpulkan, dan disertai bukti. 

b. Urutan Kronologis, suatu pesan disusun berdasarkan urutan waktu 

terjadinya peristiwa. 

c. Urutan Logis, adalah suatu pesan yang disusun berdasarkan sebab 

akibat atau akibat sebab. 

d. Urutan Spesial, ialah suatu pesan yang disusun berdasarkan tempat, 

pesan ini akan berkaitan langsung dengan subjek geografis keadaan 

fisik lokasi. 

e. Urutan Tipikal, merupakan suatu pesan yang diurutkan berdasarkan 

topik pembicaraan klasifikasinya dari yang penting ke yang kurang 

penting, dari yang mudah ke yang sukar, dari yang kenal kepada yang 

asing. 

Jika pesan telah terorganisasi dengan baik maka hal selanjutnya 

adalah menyesuaikan organisasi pesan tersebut dengan cara berpikir 

khalayak/mad’u. Untuk itu, ada beberapa cara untuk menyiapkan sebuah 

pesan agar jelas yaitu: 

a. Tentukan tujuan yang jelas 

b. Luangkan waktu untuk mengorganisasikan ide 

c. Penuhi tuntutan kebutuhan format bahasa yang akan pakai 

d. Membuat pesan yang jelas, tepat sasaran, dan meyakinkan 

e. Pesan yang disampaikan harus fleksibel 
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Adapun susunan dalam jenis pengaturan pesan, yaitu perhatian dan 

kesadaran akan adanya kesulitan, pengenalan masalah atau kebutuhan, 

pemisahan keberatan atau sanggahan dalam mencari pecahan terbaik, 

penjajagan dan visualisasi pemecahan yang ditawarkan, dan penilaian 

rencana yang diterima atau ditolaknya sebuah permasalahan. 

Dalam kaitan tersebut sistem penyusunannya adalah dengan 

menimbulkan perhatian mad’u, kemudian membangkitkan minat dan 

kebutuhan, lalu menjelaskan pemecahan masalah tersebut dengan melihat 

karakteristik mad’u, melakukan penegasan kembali dengan bahasa yang 

fleksibel serta visualisasi, lalu yang terakhir dengan menunjukan tindakan 

secara jelas apa yang harus mad’u lakukan atau tindakan kongkret (Ilaihi, 

2010: 101). 

 

3) Materi/Isi Pesan Dakwah 

Materi atau isi pesan dakwah adalah ajaran agama Islam itu sendiri, 

sebab semua ajaran Islam dapat dijadikan pesan dakwah. Dalam buku 

Ilmu Dakwah secara umum materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 

masalah pokok yaitu, pesan akidah, pesan syariah, dan pesan akhlak 

(Ilaihi, 2010: 102). 

Sedangkan Ali Yafie menyebutkan bahwa pesan materi dakwah itu 

terbagi menjadi lima pokok yang meliputi: 

1) Masalah Kehidupan 
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Dakwah memperkenalkan dua jenis kehidupan yaitu kehidupan bumi 

atau duniawi dan kehidupan akhirat yang memiliki sifat kekal abadi. 

2) Masalah Manusia 

Pesan dakwah yang mengenai masalah manusia ini adalah 

menempatkan manusia pada posisi yang “mulia” yang harus dilindungi 

secara penuh. Dalam hal ini, berupa hak dan kewajiban manusia sebagai 

hamba Allah SWT. 

3) Masalah Harta Benda 

Pesan dakwah dalam bentuk ini, lebih pada penggunaan harta benda 

untuk kehidupan manusia dan kemashlahatan ummah. Ada hak tertentu 

yang harus diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. 

4) Masalah Ilmu Pengetahuan 

Dakwah Islam sangat mengutamakan pentingnya pengembangan 

ilmu pengetahuan. Pesan yang berupa ilmu pengetahuan disampaikan 

melalui tiga jalur ilmu yaitu: 

a. Mengenal tulisan dan membaca 

b. Penalaran, dalam penelitian dan rahasia-rahasia alam 

c. Penggambaran di bumi seperti study tour atau ekspedisi ilmiah 

5) Masalah Akidah 

Akidah dalam pesan utama dakwah, memiliki ciri-ciri yang 

membedakan dengan kepercayaan lain, yaitu: 



24 
 

a. Keterbukaan melalui kesaksian(syahadat). Dengan demikian seorang 

muslim selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui identitas 

keagamaan orang lain. 

b. Cakrawala yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah SWT 

adalah Tuhan alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa tertentu. 

c. Kejelasan dan kesederhanaan. Seluruh ajaran akidah, baik soal 

ketuhanan, kerasulan, ataupun alam gaib sangat mudah untuk 

dipahami. 

d. Ketuhanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal 

perbuatan. 

Dari penjelasan diatas semuanya itu yang terpenting adalah konteks 

penyampaian pesan dalam komunikasi dakwah, berangkat dari persoalan 

yang dihadapi masyarakat. Rasulullah SAW juga selalu mampu 

merasakan persoalan yang dihadapi umatnya. Perasaan empati ini akan 

membuat dakwah menjadi lebih mengena. Rasa empati juga akan 

membuat juru dakwah bisa memahami situasi yang sedang dihadapi objek 

dakwahnya (Ilaihi, 2010: 103). 

Pemahaman seperti ini sangatlah penting, supaya materi dakwah 

yang disampaikan bisa benar-benar menjawab persoalan yang tengah 

dihadapi publik. Kesalahan dalam memahami situasi dan perasaan mad’u 

bisa membuat komunikasi dakwah seseorang mengundang resistensi. 

Pada era kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini, banyak 

pendakwah atau dai yang memanfaatkan internet sebagai media penyebaran 
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dakwah. Pemanfaatan internet memegang peranan penting dalam penyebaran 

dakwah, maka umat Islam tidak perlu menghindari internet, sebab bila internet 

tidak dimanfaatkan dengan baik, maka umat Islam sendiri yang akan rugi. 

Karena selain bermanfaat untuk dakwah, internet juga menyediakan informasi 

dan data yang kesemuanya memudahkan umat untuk bekerja (Madjid, 

1995:8). 

 

c.Media Sosial 

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan 

pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, 

berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial 

secara virtual (Nasrullah, 2017:11) 

Pada dasarnya, media sosial merupakan hasil dari perkembangan 

teknologi baru yang ada di internet, dimana para penggunanya bisa dengan 

mudah untuk berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan membentuk sebuah 

jaringan di dunia virtual, sehingga para pengguna bisa menyebarluaskan 

konten mereka sendiri (Zarella, 2010: 2-3). 

Karakteristik media sosial menurut Dr. Rulli Nasrullah, M.Si (2016: 

15) sebagai berikut: 

1. Jaringan (network) 

Jaringan (network) berarti infrastruktur komputer (hardware) 

yang menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain. 

Hubungan tersebut menghasilkan komunikasi antar pengguna melalui 
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jaringan, sehingga media sosial merupakan hasil dari hubungan 

tersebut. Jaringan yang terbentuk antar pengguna (users) merupakan 

jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, 

seperti komputer, tablet, dan telepon genggam, internet tidak sekedar 

alat (tool). Internet memberikan andil terhadap munculnya ikatan 

sosial melalui interaksi internet, nilai-nilai dalam masyarakat virtual 

sampai dalam struktur sosial secara online. 

2. Informasi (information) 

Informasi (information) menjadi entitas yang penting di media 

sosial. Sebab tidak seperti media-media lainnya di Internet, pengguna 

media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi 

konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Informasi 

diproduksi, dipertukarkan dan dikonsumsi oleh setiap individu.  

3. Arsip (archive) 

Arsip (archive) menjadi sebuah karakter yang menjelaskan 

bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan saja dan 

melalui perangkat apapun. Setiap informasi yang diunggah di media 

sosial tidak akan hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan, sampai 

tahun. 

4. Interaksi (interactivity) 

Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak 

sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (follower) 



27 
 

semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna 

tersebut. 

5. Simulasi sosial (simulation of society) 

Simulasi sosial (simulation of society), ketika berinteraksi dengan 

pengguna lain di media sosial, pengguna harus, melalui dua kondisi. 

Pertama, pengguna harus melakukan koneksi untuk berada di ruang 

siber, yakni melakukan log in atau masuk ke media sosial dengan 

sebelumnya menuliskan nama pengguna (username) serta kata kunci 

(password). Kedua, ketika berada di media sosial, pengguna 

kadang-kadang melibatkan keterbukaan dalam identitas diri sekaligus 

mengarahkan bagaimana individu tersebut mengidentifikasikan atau 

mengkonstruk dirinya di dunia virtual.  

6. Konten oleh pengguna (user generated content) 

Konten merupakan ciri dari pemilik akun media sosial. Konten 

juga dimungkinkan diproduksi oleh pengguna lain. Di mana pengguna 

di satu sisi sebagai produsen konten tetapi di sisi lain juga menjadi 

konsumen konten tersebut. Hal ini berbeda dengan media lama 

dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif 

dalam distribusi pesan. 

 

d. Youtube  

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga 

mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan 
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pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini 

berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash 

Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan 

pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula 

konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan 

(https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube diakses pada 6 Desember 2020) 

Terdapat karakteristik dari youtube yang membuat banyak dari 

sebagian pengguna betah menggunakannya (Faiqah, 2016: 3) sebagai berikut: 

1. Tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Hal ini yang 

membedakan youtube dengan beberapa aplikasi lain yang mempunyai batasan 

durasi minimal waktu semisal instagram, snapchat, dan sebagainya.  

2. System pengamanan yang mulai akurat. Youtube membatasi 

pengamanannya dengan tidak mengizinkan video yang mengandung sara, 

illegal, dan akan memberikan pert anyaan konfirmasi sebelum menggunggah 

video.  

3. Berbayar. Saat ini seperti yang sedang menjadi viral dimana-dimana, 

youtube memberikan penawaran bagi siapapun yang mengunggah videonya 

ke youtube dan mendapatkan minimal 1000 viewers atau penonton maka akan 

diberikan honorarium. (Theoldman, 2011)  

4. System offline. Youtube mempunyai fitur baru bagi para pengguna untuk 

menonton videonya yaitu system offline. System ini memudahkan para 

pengguna untuk memonton videonya pada saat offline tetapi sebelumnya 

video tersebut harus didownload terlebih dahulu.  

https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube
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5. Tersedia editor sederhana. Pada menu awal mengunggah video, pengguna 

akan ditawarkan untuk mengedit videonya terlebih dahulu. Menu yang 

ditawarkan adalah memotong video, memfilter warna, atau menambah efek 

perpindahan video. 

 

e. Generasi Milenial 

Fenomena yang muncul pada abad 21 adalah fenomena Generasi Y 

yang juga disebut dengan Millennial Generation yaitu kelompok anak muda 

yang berusia belasan tahun hingga awal tiga puluhan, lahir awal 1980 hingga 

awal 2000 (Horovitz, 2012).  

Dalam penelitian Suryadi (2017) Kajian yang dilakukan Lita 

Mucharom, Human Capital Management Coat dari Langkah Mitra Selaras, 

sebagaimana dimuat untuk menunjukkan bahwa generasi Y adalah pribadi 

yang bekerja untuk dapat menerapkan kreativitas, serta mencari lingkungan 

kerja yang santai penuh hura-hura. Mereka bekerja tidak terlalu serius, karena 

bekerja bukan untuk kehidupan atau menghidupi keluarga seperti yang 

dilakukan generasi sebelumnya. Mereka sangat techno-minded dan 

berinteraksi lebih banyak lagi melalui gadget Skype, Whatsapp, Twitter, 

Facebook walau dengan teman satu kantor. Mereka juga selalu ingin tampil 

beda dan mendominasi dunia kerja serta permasalahan yang didepat oleh 

generasi milenial adalah emosi mudah terganggu, pergaulan bebas, pornografi, 

tidak sabar dan lebih individualis di dunia nyata.  
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Generasi milenial ini digambarkan oleh Bambang Suryadi (2015), 

sebagai berikut: “Terbuka terhadap hal-hal baru dan selalu ingin tampil beda 

dari yang lain. Mereka benar-benar menggunakan kreativitasnya untuk 

menciptakan sesuatu yang baru. Generasi ini menyukai suasana kerja yang 

santai dan mampu mengerjakan beberapa hal secara bersamaan 

(multi-tasking). Mereka termasuk peduli terhadap gaya (style) dan cepat 

beradaptasi dengan teknologi. Sayangnya, generasi ini gampang bosan dan 

loyalitasnya dalam urusan pekerjaan terbilang kurang“. 
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G. Kerangka Berfikir 

Peneliti mengelola landasan teori diatas menjadi sebuah kerangka 

berfikir, guna memudahkan pemetaan alur dari penelitian yang akan 

digunakan selama menjalankan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kerangka Berfikir 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

Maraknya pesan dalam komunikasi dakwah melalui 

youtube dari berbagai organisasi dakwah atau pribadi 

ustadz-ustadz, agar memperluas sasaran dakwah, dan 

mengikuti perkembangan zaman. 

Pesan dalam komunikasi dakwah melalui youtube 

untuk generasi milenial oleh Habib Husein Ja’far Al 

Hadar melalui konten “Kultum Pemuda Tersesat” 

pada channel youtube Jeda Nulis. 

 Pesan Dakwah dalam Komunikasi Dakwah: 

 

1. Bahasa dalam Pesan Dakwah 

2. Pengorganisasian Pesan Dakwah 

3. Materi/Isi Pesan Dakwah 

Menganalisa bagaimana pesan dalam komunikasi dakwah 

melalui konten “Kultum Pemuda Tersesat” di channel 

youtube Jeda Nulis untuk generasi milenial . 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 

penelitian. Deniz dan Lincoln (Moleong, 2009: 5) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode yang biasanya 

dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan 

dokumen. Alasan penggunaan penelitian kualitatif karena peneliti ingin 

menganalisa bagaimana pesan dalam komunikasi dakwah untuk generasi 

milenial yang dilakukan oleh Habib Husein Ja’far Ala Hadar melalui 

konten “Kultum Pemuda Tersesat” di channel youtube Jeda Nulis. 

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode studi etnografi virtual. Studi etnografi virtual merupakan metode 

etnografi yang dilakukan untuk melihat fenomena sosial dan atau kultur 

pengguna di ruang siber. Sebagai sebuah kultur dan artefak kultural, 

cyberspace atau dunia siber bagi peneliti etnografi virtual dapat 

mendekati beberapa objek atau fenomena yang ada di internet (Nasrullah, 

2014: 171-172). 

Dalam penelitian ini prosedur/tahapan dalam melakukan etnografi 

virtual menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, pertama 

mengidentifikasi masyarakat secara proaktif, kedua melakukan negosiasi 
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akses, ketiga melakukan kontak, keempat wawancara online dan/atau 

tatap muka, kelima mengembalikan hasil dan analisis riset kepada 

masyarakat (The Journal of Society & Media, 2 (2018): 138). 

Peneliti berharap dengan menggunakan metode ini, mampu 

menemukan bagaimana pesan dalam komunikasi dakwah melalui youtube 

untuk generasi milenial yang terdapat dalam konten kultum pemuda 

tersesat melalui pengamatan interaksi yang dilakukan oleh 

penonton/pengguna pada kolom komentar yang terjadi dalam video 

konten tersebut. 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi 

tentang data-data yang dibutuhkan. Adapun subjek dari penelitian ini 

adalah akun youtube Jeda Nulis khususnya dalam konten “Kultum 

Pemuda Tersesat”, dan sumber data lainnya yang dibutuhkan adalah 

Habib Husein Ja’far sebagai pendakwah dan penonton setia konten 

tersebut. 

Objek penelitian adalah apa yang diteliti atau diselidiki dalam 

kegiatan penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pesan 

dalam komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Habib Husein Ja’far Al 

Hadar melalui youtube untuk generasi milenial. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif ini 

antara lain sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat 

data utama yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan. 

Data primer pada penelitian ini adalah interaksi yang dilakukan 

oleh penonton/pengguna pada kolom komentar yang terjadi 

dalam video konten “Kultum Pemuda Tersesat” pada channel 

youtube Jeda Nulis periode Agustus 2020 – Maret 2021 yang 

berjumlah 9 video konten. Di dukung dengan informan dari 

pendakwah yaitu Habib Husein Ja’far Al Hadar dan tiga penonton 

setia konten tersebut. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan 

yang tidak diambil secara langsung dilapangan, melainkan dari 

sumber yang sudah dibuat. Dalam penelitian ini, sumber data 

sekunder diperoleh dari dokumen atau artikel online yang 

berkaitan dengan pesan dalam komunikasi dakwah digital Habib 

Husein Ja’far Al hadar dan dokumen mengenai gambaran umum 

channel youtube Jeda Nulis, meliputi video-video, subscriber, 

like, dislike, dan lain-lain. 

 



35 
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga 

cara, antara lain sebagai berikut: 

a. Observasi Partisipan 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek 

dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi 

partisipan peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan 

yang dilakukan oleh subjek yang diamati (Sukandarrumudi, 

2012:71). Observasi Partisipan dalam metode etnografi virtual 

dilakukan dengan dua cara, yaitu online dan offline. Dalam hal 

ini, peneliti menggunakan cara online dengan men-subscribe 

channel youtube Jeda Nulis dan menjadi penonton setia dari 

konten “Kultum Pemuda Tersesat” kemudian mengamati 

interaksi atau fenomena yang terjadi dalam konten tersebut, 

meliputi berbagai pertanyaan pada kolom komentar yang terpilih, 

dan kemudian dijawab oleh Habib Husein Ja’far dengan pesan 

dalam komunikasi dakwah beliau. 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

yang menggunakan jenis penelitian etnografi virtual terdapat dua 

bentuk. Yakni bentuk wawancaranya bisa terstruktur dan semi 

terstruktur. Wawancara yang terstruktur yang dilakukan secara 

daring baik menggunakan bentuk sinkron chatting (interaksi real 
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time) dan atau wawancara melalui emai(delayed time), yang 

memberi kesempatan subjek untuk berpikir dan merenung. Juga 

dapat dilakukan dengan wawancara semi terstruktur atau tatap 

muka. Peran wawancara terstruktur dalam meneliti pengalaman 

subjektif dari individu, sangat cocok dan baik, terutama untuk 

penelitian etnografi virtual (The Journal of Society & Media, 2 

(2018): 140). Dalam Penelitian ini peneliti mewawancarai Habib 

Husein Ja’far Al Hadar dan tiga penonton setia konten “Kultum 

Pemuda Tersesat” secara online, dapat melalui email, direct 

message instagram, atau Whatsapp. 

Kriteria yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Pengguna aktif media sosial Youtube 

2) Penonton konten “Kultum Pemuda Tersesat” 

3) Merupakan generasi milenial yang berusia 20-30 tahun. 

 

c. Dokumen 

Dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen yang dianggap perlu serta ada hubungannya dengan 

penelitian (Moleong, 2005: 216). Dokumen yang akan peneliti 

kumpulkan dalam penelitian ini ialah berupa tangkapan layar 

pada konten video youtube “Kultum Pemuda Tersesat” dan 

interaksi yang terjadi pada konten tersebut. 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Analisis Media 

Siber (AMS), merupakan perpaduan dan sekaligus panduan untuk proses 

analisis etnografi virtual. Analisis Media Siber (AMS) terdiri atas level 

mikro maupun makro, kemudian dapat disederhanakan dalam teks dan 

konteks. Di level mikro peneliti akan menguraikan bagaimana perangkat 

internet, tautan yang ada hingga hal-hal lain yang bisa dilihat di 

permukaan. Sementara di level makro, peneliti melihat konteks yang ada 

dan menyebabkan teks itu muncul serta alasan yang mendorong 

kemunculan teks tersebut.  

Level mikro-makro pada praktiknya terbagi menjadi empat level, 

yakni ruang media (media space), dokumen media (media archive), objek 

media (media object), dan pengalaman (experiental stories) (Nasrullah, 

2016: 44). Pada penelitian ini, peneliti hanya fokus kepada tiga level 

Analisis Media Siber (AMS), yaitu dokumen media (media archive) 

menganalisis isi, aspek pemaknaan teks/grafis, objek media (media object) 

menganalisis interaksi yang terjadi di media siber, dan pengalaman 

(experiental stories) menganalisis efek atau manfaat bagi 

pengguna/penonton dalam konten Kultum Pemuda Tersesat di channel 

youtube Jeda Nulis, sebagai berikut: 

Level Dokumen Media (Media archieve). Peneliti melihat kontens 

sebagai sebuah teks dan makna yang terkandung di dalamnya diproduksi 

dan disebarkan melalui internet. Teks tidak hanya mewakili pendapat atau 
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opini user di internet tetapi menunjukkan ideologi, latar belakang sosial, 

pandangan politik, keunikan budaya, hingga merepresentasikan identitas 

dari komunitas. Teks juga dibuktikan  adanya konteks, situasi atau 

pertukaran nilai dalam komunitas tersebut. 

Level Objek (Media Object). Peneliti melihat aktivitas dan interaksi 

pengguna dan antar pengguna. Data penelitian  berasal dari teks dan 

konteks yang ada pada media sosial. Peneliti memfokuskan pada 

tanggapan dari teks yang diposting di media sosial berupa views,  like, 

komentar, bahkan sampai subscribe. 

Level Pengalaman (experiental stories) peneliti bisa menghubungkan 

realitas yang terjadi di dunia virtual dengan realitas yang ada di dunia 

nyata, kemudian juga terdapat motif, efek, atau manfaat dari media siber.  

Menurut Hine (2015) apa yang terjadi di internet sebenarnya tidak jauh 

berbeda dengan apa yang terjadi di dunia nyata kehidupan sehari-hari 

seperti penggambaran waktu, tempat dan perilaku orang dengan 

bertransformasi di internet. 

 

6. Teknik Keabsahan Data 

Salah satu cara untuk menguji keabsahan data dalam penelitian 

etnografi adalah dengan memberikan hasil wawancara dan hasil observasi jika 

diperlukan kepada subyek. Melibatkan subyek dalam konteks ini bertujuan 

untuk memastikan data yang didapatkan oleh peneliti merupakan intisari dari 

fenomena yang diteliti (Nasrullah, 2017: 104).  
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Teknik keabsahan data di dunia virtual menurut Saukko (dalam 

Purnomo, 2003: 81), melalui truthfulness, self-reflexivity, polivocality. 

Truthfulness (berada pada sisi subjek yang diteliti) digambarkan dengan 

paradigma; ontologi, epistemologi, metapora, tujuan penelitian dan politik 

yang disandingkan dengan model triangulasi, prism, material semiotic, dan 

dialogue. Self-reflexivity (refleksif tentang personal, sosial, dan wacana 

paradigmatik yang menuntun pada realitas) ditempatkan pada jalur seperti 

yang digunakan teori sosial kritis yang dilandaskan pada kritik ideologi dan 

peran atas basis kesadaran yang merepresentasikan ruang dialog dan wacana 

saling bertemu, mempengaruhi, mengaitkan berbagai kepentingan, pola 

kekuasaan serta konteks sosial dan sejarahnya. Polivocality menyematkan 

berbagai pandangan yang berbeda (atau suara) dengan cakupan teori-teori 

yang saling mengisi dan dengan mudah dapat didukung satu sama lain, peneliti 

juga menyadari bahwa ia sedang tidak meneliti sebuah realitas tetapi banyak 

realitas.  

 

I. Sistematika Pembahasan Skripsi 

Dalam penelitian ini peneliti, Peneliti membagi sistematika 

pembahasan menjadi empat bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan 

mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BAB I: Merupakan pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum untuk 

memberi pola pemikiran bagi keseluruhan penelitian yang meliputi latar 
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belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II:  Merupakan gambaran umum tentang penelitian. Bab ini 

menggambarkan tentang Biografi Habib Husein Ja’far Al Hadar dan gambaran 

umum mengenai konten “Kultum Pemuda Tersesat” di channel youtube Jeda 

Nulis. 

BAB III: Merupakan analisis dari data dalam konten “Kultum Pemuda 

Tersesat” di channel youtube Jeda Nulis. Juga berdasarkan hasil dari 

wawancara online dengan Habib Husein  Ja’far Al Hadar dan tiga penonton 

setia konten tersebut. 

BAB IV: Merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian, bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil 

intisari hasil penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah mengamati dan menganalisis pesan dalam Komunikasi Dakwah 

melalui youtube untuk generasi milenial di konten Kultum Pemuda Tersesat 

pada channel youtube Jeda Nulis, dapat disimpulkan bahwa pesan dalam 

Komunikasi Dakwah dilihat dari tiga aspek yaitu, bahasa dalam pesan dakwah, 

pengorganisasian pesan dakwah, dan materi/isi pesan dakwah. 

Bahasa pesan dakwah dalam konten Kultum Pemuda Tersesat 

menggunakan bahasa yang umum, ringan, santai, dan mudah dipahami. Selain 

itu juga menggunakan bahasa yang populer atau dekat dengan generasi 

milenial, seperti penggunaan julukan-julukan pada konten tersebut.  

Pengorganisasian pesan dakwah dalam konten Kultum Pemuda Tersesat 

disusun oleh Habib Husein Ja’far Al-Hadar dengan sederhana, langsung 

menjawab kepada permasalahannya, dan dikemas dengan cara penyampaian 

yang santai, asik, dan penuh canda ditambah dengan pakaian yang digunakan 

juga santai seperti hoodie, jeans, dan sneakers. Hal tersebut tentunya dengan 

tujuan agar pesan dakwah tersampaikan kepada generasi milenial secara jelas, 

mudah dipahami dan berharap menimbulkan efek yang signifikan untuk 

mereka. 

Materi/isi pesan dakwah dalam konten Kultum Pemuda Tersesat secara 

umum membahas mengenai masalah moral dan spiritual, sosial kehidupan, 
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hukum, dan ilmu pengetahuan. Kemudian secara khusus membahas mengenai 

masalah yang dihadapi oleh Pemuda Tersesat yang pertanyaannya out of the 

box dan juga masalah generasi milenial keseluruhan. Pesan dalam Komunikasi 

Dakwah di konten Kultum Pemuda Tersesat dikemas dengan santai, asik, dan 

penuh canda, sehingga sesuai dengan karakteristik generasi milenial dan 

memang ditujukan untuk anak muda. 

 

B. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti akan mencoba 

memberikan saran secara objektif sesuai dengan temuan yang ada, antara lain: 

 Pertama, peneliti menyarankan bagi para peneliti selanjutnya untuk 

melanjutkan penelitian ini dengan berbagai teori yang semakin memperdalam, 

karena masih banyaknya aspek yang menarik untuk diteliti terkait dengan 

Komunikasi Dakwah melalui media sosial khususnya youtube untuk generasi 

milenial. Peneliti sangat menyadari banyak kekurangan dan banyak hal yang 

perlu digali sebagai tambahan khasanah keilmuan mengenai Komunikasi 

Dakwah. 

  Kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau motivasi bagi para 

pendakwah/dai untuk bisa melakukan dakwah di media sosial. Kemudian 

mengemas dakwah tersebut dengan lebih kreatif agar disukai juga oleh anak 

muda dan mereka selalu dekat dengan ajaran agama Islam. Semua itu agar 

ilmu yang para pendakwah kuasai dapat bermanfaat bagi masyarakat 
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khususnya generasi milenial dengan selalu menyesuaikan perkembangan 

zaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Achmad, Zainal Abidin & Rachma Ida. 2018. Etnografi Virtual Sebagai Teknik 

 Pengumpulan Data dan Metode Penelitian. The Journal of Society & Media, 

 Jilid 2. 

 

Ali, Baharuddin. 1999. Dakwah dan Tantangan Globalisasi, Jurnal Tabligh. 

 

Amin, Samsul Munir. 2009. Ilmu Dakwah. Jakarta: Amzah. 

 

Bayanuni, Syeikh Muhammad Fatah. 2010. Ilmu Dakwah Prinsip dan Kode Etik. 

 Jakarta: Akapress 

 

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 

 Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

 

Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Grafindo 

 Persada. 

 

Ghofur, Abdul. 2019. Dakwah Islam di Era Milenial. Dakwatuna: Jurnal 

 Dakwah dan Komunikasi Islam. 

 

Hine, Christine. 2000. Virtual Ethnography. London: Sage Publications Ltd. 

 

Horovits, Bruce. 2012. “After Gen X, Millennials, what should next generation 

 be?”. USA Today. Retrieved 18 April 2015. 

 

Ilaihi, Wahyu. 2010. Komunikasi Dakwah. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

 



118 
 

Khairuddin, Indra. 2020. 9 dari 10 Pengguna Internet di Indonesia Menonton 

Youtube. Retrieved from 

https://techbiz.id/2020/09/9-dari-10-pengguna-internet-di-indonesia-menonto

n-youtube/ 

 

Madjid, Nurcholis. 1995. Dakwah Lewat Internet, Wajah Dakwah Masa Depan 

 Jakarta: Republika. 

 

Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja  

 Rosdakarya. 

Mulyana, Deddy. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. 

 Remaja Rosdakarya. 

 

Nasrullah, Rulli. 2014 Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia). Jakarta: 

 Prenadamedia Group. 

 

Nasrullah, Rulli. 2016. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan 

 Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 

 

Nasrullah, Rulli. 2018. Etnografi Virtual; Riset Komunikasi Budaya, dan  

 Sosioteknologi di Internet. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 

 

Pahdepie, Fahd. 2018. Siapakah Muslim Milenial Indonesia Itu?. Retrieved from 

https://geotimes.co.id/kolom/agama/siapakah-muslim-milenial-indonesia-itu-

i/ 

 

Putra, Yanuar Surya. 2016. “Theoritical Review: Teori Perbedaan Generasi”  

 Jurnal Among Pakarti Vol. 9, No. 18: 125. 

 

Saerozi. 2013. Ilmu Dakwah. Yogyakarta: Ombak. 

 

https://techbiz.id/2020/09/9-dari-10-pengguna-internet-di-indonesia-menonton-youtube/
https://techbiz.id/2020/09/9-dari-10-pengguna-internet-di-indonesia-menonton-youtube/
https://geotimes.co.id/kolom/agama/siapakah-muslim-milenial-indonesia-itu-i/
https://geotimes.co.id/kolom/agama/siapakah-muslim-milenial-indonesia-itu-i/


119 
 

Saukko, Paula. 2003. Doing Research in Cultural Studies. An Introduction to  

 Classical and New Methodological Approaches. California: Sage 

 Publications. 

 

Setowara, Subhan. 2018. Tentang Muslim Milenial dan Kiprah Mereka dalam 

 Muslim Milenial: Catatan dan Kisah Wow Muslim Zaman Now. 

 Bandung:Penerbit Mizan. 

 

Sukandarrumudi. 2012. Metode Penelitian. Cetakan ke. Yogyakarta: Gadjah 

 Mada University Press. 

 

Sulaeman, Arif Ramdan, Fazri Anhar, Fairus. 2020. “Strategi Pemanfaatan  

 Youtube Dalam Bidang Dakwah Oleh Ulama Aceh” Jurnal Communication, 

 Vol. 11 No.1 April 2020. 81 - 93. 

 

Suryadi, Bambang. 2015. “Generasi Y: Karakteristik, Masalah, dan Peran  

 Konselor”. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Makalah disajikan dalam acara 

 Seminar dan Workshop Internasional. 

 

Zarella, Dan. 2010. The Social Media Marketing Book. Canada: O’Reilly Media. 

 

 

https://app.hypeauditor.com/youtube/jeda_nulis-UCp7hJfiiocdY085XnWVrp2Q/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ULp7qIwfA8w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cQ6Vm1dVUQ  

 

https://youtu.be/CQU68CZiPTw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DaBeDe-n3w  

https://app.hypeauditor.com/youtube/jeda_nulis-UCp7hJfiiocdY085XnWVrp2Q/
https://www.youtube.com/watch?v=ULp7qIwfA8w
https://www.youtube.com/watch?v=8cQ6Vm1dVUQ
https://youtu.be/CQU68CZiPTw
https://www.youtube.com/watch?v=5DaBeDe-n3w


120 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=840XaI_20FQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QYDtcjt6rJc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sC15WqVUD1U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOfJtT8wS6M  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tiT4fz-D1E4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-otHI-fUwLM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6mClU2goBkE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GMnIP84GNms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=840XaI_20FQ
https://www.youtube.com/watch?v=QYDtcjt6rJc
https://www.youtube.com/watch?v=sC15WqVUD1U
https://www.youtube.com/watch?v=TOfJtT8wS6M
https://www.youtube.com/watch?v=tiT4fz-D1E4
https://www.youtube.com/watch?v=-otHI-fUwLM
https://www.youtube.com/watch?v=6mClU2goBkE
https://www.youtube.com/watch?v=GMnIP84GNms

	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	ABSTRACT
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Tinjauan Pustaka
	F. Landasan Teori
	G. Kerangka Berfikir
	H. Metode Penelitian
	I. Sistematika Pembahasan Skripsi

	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA








