
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah termaksud salah satu negara berkembang dengan jumlah

penduduk 265015.30 ribu jiwa, serta memiliki 1.340 yang tersebar di 34 provinsi di

Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Badan Pusat Statistik1. Sebagai negara

berkembang penduduk Indonesia adalah masyarakat modern yang tidak asing lagi

dengan perangkat eletronik hingga pada penggunaan jaringan internet. Keberadaan

internet saat ini sangatlah di butuhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia

walau masih ada juga masyarakat Indonesia yang masih awam atau bahkan tidak tau

sama sekali mengenani penggunaan Internet.

Internet yang kita kenal saat ini awalnya dikembangkan pada tahun 1969 oleh

Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET (Advanced

Research Projects Agency). Pada masa itu ARPANET  dibangun untuk menghindari

pemusatan informasi disatu titik dengan pembuatan suatu jaringan komputer yang

terbesar.  Pemutusan informasi saat itu dipandangan rawan mengalami penghancuran

ketika terjadinya peperangan namun lain halnya ketika menggunakan jaringan. Ketika

jaringan terputus maka jalur yang melalui jaringan tersebut secara otomatis dapat

dipindahkan kesaluran lain. Awal penggunaan internet hanya manawarkan layanan

berbasis teks meliputi remote acces, email/messangin, maupun diskusi melalui news

group. Adanya terobosan baru ketika Gedung Putih mulai online di internet dan

1www.bps.go.id di akses pada tanggal 28 Januari 2018.
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pemerintah Amerika Serikat meloloskan  penggunaan internet secara komersil pada

tahun 1994 yang diplopori oleh perusahaan Pizza Hut.2

Saat ini perkembangan informasi melalui teknologi tercanggih di dunia yakni

internet berkembang dengan sangat cepat di barengi dengan berbagai inovasi. Di Era

ini sudah tidak lagi ditemui  batasan-batasan bagi manusia dalam berbagi dan

memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun tanpa dibatsi waktu dan jarak.

Perkembangan informasi melalui internet tidaklah menunggu hari, jam atau menit,

namun dalam hitungan detik bermacam-macam informasi baru sudah dapat ditemui

di internet.

Teknologi informasi saat ini telah membuka sebuah dunia baru, dan sebuah

jaringan baru tanpa mengenal batas. Disadari bahwa perkembangan teknologi yang di

sebut internet kini telah mengubah pola informasi masyarakat. Internet telah

memberikan kontribusi yang demikian besar bagi netter. Hadirnya internet telah

menunjang efektifitas dan efisiensi sarana komunikasi dan informasi. Sebab internet

atau interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang

menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh

dunia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah merilis

berita yang menunjukan bahwa Indonesia menempati urutan ke-6 dunia sebagai

pengguna internet terbanyak yang membawahi Rusia dan Jerman. Dari tahun ketahun

2Perdianto , Meneguhkan Dakwah Melalui New Media, Jurnal Komunikasi Islam | Volume
03, Nomor 01, Juni 2013, hlm.4.
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populasi netter Indonesia terus meningkat setiap tahunnya sebagaimana hasil dari

lembaga riset pasar e-Mekerter pada tahun 2013 netter Indonesia sudah mencapai

72.8 juta pengguna dan di proyeksikan pada tahun 2018 netter Indonesia akan

mencapai 123.0 juta pengguna.3

sumber Google (https://www.google.com/search?q=data+pengguna+internet+di+tahun+2017&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4qpPDkOTYAhUYbo8KHbU9Ab8Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=c0lbQ0mQFut

2cM)

Mengapa internet sangat dekat dengan penggunanya? Karena internet

memiliki banyak manfaat yaitu sebagai sarana Informasi, pendidikan, hiburan, bisnis,

bertukar informasi dan bahkan internet juga dapat menghubungkan komunikasi dari

jarak yang berkilo-kilo meter jauhnya dalam hitungan detik. Maka tidak heran jika

netter atau pengguna internet setiap tahunnya terus mengalami peningkatan ini

3www.keminfo.com diakses pada tanggal 8 Januari 2018.
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sejalan dengan semakin  besarnya kebutuhan masyarakat dalam hal komunikasi dan

informasi.

Seiring dengan perkembangan internet yang mampu menembus perbatasan

wilayah dan waktu ternyata juga mampu mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-

hari. Hal ini dikarenakan banyaknya informasi yang dikonsumsi oleh neter yang

berasal dari berbagai penjuru dunia, tidak heran ketika banyak warga negara

Indonesia yang memiliki kebiasaan layaknya masayarakat Eropa ataupun korea itu

adalah dampak dari kecepatan internet dalam peran arus globalisasi yang tidak

memiliki filter dalam penyampaian pesannya. Internet selain menyajikan

semuakebutuhan masyarakat akan perlunya informasi kekinian ternyata  internet juga

mampu mempengaruhi aklaq dan tingkah laku penggunanya ini dikarenakan internet

dijadikan pedoman kekinian. Jika seseorang ingin dikatakan modern atau kekinian

maka dia harus mengikuti hal-hal terbaru yang ditampilkan diinternet termaksud gaya

hidup dan tingkah laku. Sebagai contoh, saat ini pergaulan bebas di Indonesia mulai

dianggap biasa berbeda ketika dulu Internet belum menjamah penduduk Indonesia,

pergaulan bebas dianggap sebagai aib dan hal memalukan. Namun sekarang,

pergaulan antara laki-laki dan perempuan seakan sudah tidak ada batasannya lagi.

Internet telah membuka pintu  pergaulan melalui berbagai situs media yang dapat

diangkau oleh siapa saja dan kapan saja, misal situs media sosial yang kini banyak

digandrungi oleh semua lapisan masyarakat baik dari kalangan anak muda, orang tua

hingga anak kecil yang masih duduk dibangku sekolah dasar sudah akrab dengan
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media sosial. Media sosial yang dapat dijangkau oleh siapa saja yang tidak memiliki

filter membuat banyak netter memanfaatkannya dengan tidak bijak, seperti

menjadikan media sosial sebagai ajang pamer harta benda hingga pamer kecantikan

fisik, rasa malu pada diri anak muda sedikit demi sedikit hilang terkikis oleh media

sosial. Banyak anak muda yang menjalin  hubungan “pacaran” melalui media sosial

padahal banyak diantara mereka yang belum pernah berjumpa secara langsung.

Selain itu, banyak dikalangan netter yang saling menghujat melalui status media

sosials sebagai contoh ada dikalangan artis yang saling sindir menyindir.

Namun, jika kita melihat sejarah kehidupan sosial kita di era agraris

masyarakat saat itu selalu mematuhi perintah orang tua, guru dan tokoh-tokoh

masyarakat dalam menjalani hidup dan dalam membina akhlaq yang semua pesan

yang disampaikan adalah pelajaran yang sudah disaring baik-baik sehingga tidak

menimbulkan kesengsaraan dan kehinaan. Berbeda dengan sekarang, masyarakat

lebih condong menggunakan internet sebagai reverensi tatanan hidup dan bertingkah

laku.

Era modern yang selalu mengandalkan internet saat ini sangat berbeda dengan

era agraris salah satunya dalam hal keagamaan/ibadah. Peran guru, ulama dan tokoh-

tokoh keilmuan saat itu sangat kuat dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pada masa agraris masyarakat harus datang di forum-forum kajian yang di

laksanakan oleh para guru. Pergeseran yang luar biasa terjadi dari era agraris ke

modern ini tidak bisa dihindari. Modernisasi, menurut Anthony Giddens ialah
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merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditolak kehadirannya. Modernisasi saat

ini menjadi sebuah bagian dari perjalanan ruang dan waktu yang harus diikuti oleh

semua manusia tanpa mengenal umur, jenis kelamin dan status sosial. Manusia

sebagai masyarakat di era modern hanya bisa menyesuaikan diri dan mengikuti

perkembangan serta perubahan yang terjadi.  Konsekuensi logis yang akan dihadapi

dari perubahan tersebut iyalah pola pikir, sikap, mentalitas, prilaku dan akhlaq

masyarakat hendaknya berubah mengikuti perkembangan zaman yang ada namun

perubahan itu masih dalam koridor ajaran agama.4

Masyarakat di era ini dapat dikatakan sebagai masyarakat modern.

Masyarakat sekarang ini tidak hanya mengandalkan keberadaan guru sebagai sumber

satu-satunya dalam memperoleh pengetahuan dan informasi. Masyarakat bisa

memanfaatkan segala bentuk teknologi seperti televisi, radio, surat kabar, hand

phone, vidio, dan bahkan internet. Internet saat ini menjadi salah satu teknologi yang

memudahkan dan begitu praktis dalam mencari informasi. Modernisasi atau

westernisasi adalah sinonim dari masyarakat modern. Modernisasi berasal dari kata

modern itu sendiri yang dimana diartikan sebagai  hal yang baru, muktakhir atau

sikap dan cara berpikir sesuai tuntutan zaman.  Selanjutnya modernisasi diartikan

juga sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat  untuk

bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.5

4Abdul Basit
.
, Dakwah Cerdas di Era Modern, Jurnal Komunikasi Islam | Volume 03, Nomor

01, Juni 2013, hlm. 77.
5Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 589.



7

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi,  aktivitas

dakwah semakin dimudahkan. Saat ini untuk mendengarkan atau memperoleh ilmu

agama khususnya Islam tidak harus selalu berhadapan langsung dengan ulama,

namun saat ini bisa juga dengan hanya mengakses internet netter sudah bisa

mendapatkan kajian-kajian keagamaan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan

di manapun mereka berada.

Salah satu mesin pencari berteknologi internet untuk kajian-kajian tentang

agama adalah Yufid.com. Yufid.com merupakan salah satu mesin pencari yang

menyediakan lebih dari 5.000 artikel, 4.100 vidio, lebih dari 15.000 file mp4 dan

memiliki lebih dari1,36 juta pengunjung setiap bulannya. Yufid.com merupakan

mesin pencari khusus konten Islam, Yufid.com hanya menyajikan halaman yang

valid data maupun dalil yang di tampilkan. Sudah 7 tahun Yufid.com hadir untuk

berbagi ilmu yang tersimpan di lima server hadir di ratusan website.6

Mesin pencari Yufid.com memiliki banyak pesan-pesan Islam dan pelajaran-

pelajaran yang dapat dijadikan rujukan untuk setiap insan muslim di era modern ini.

Dengan adanya Yufid.com dapat memudahkan aktivitas netter muslim dalam

menemukan referensi keislaman yang kesemua artikel ataupun materi-materi yang

tersedia dalam bentuk audio dan vidio sudah terjamin kevalidan data dan kedudukan

hadis sebagai salah satu pedoman penulisan materi untuk dikonsumsi oleh netter,

melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji konten Yufid.com dengan

6www.Yufid.com, di akses 18 Desember 2018
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mengangkat judul penelitian “Analisis Konten Dakwah Yufid.com Dalam

Pengembangan Akhlaq Pada Masyarakat Modern”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di awal, maka dapat dirumuskan pokok

permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu

sebagai berikut :

1. Bagaimana pesan dakwah yufid.com  dalam pengembangan Akhlaq pada

masyarakat modern?

2. Bagaimana metode dakwah yufid.com?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pesan dakwah yang terdapat pada Yufid.com serta

mengetahui kontribusi pesan dakwah tersebut terhadap akhlaq masyarakat

modern.

2. Untuk mengetahui metode dakwah yang digunakan yufid.com dalam

aktivitas dakwahnya.

D. Manfaat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:
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1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan dakwah

secara luas.

2. Sebagai salah satu sumber informasi dan rujukan bagi Mahasiswa IAIN

Kendari dalam melakukan dakwah menggunakan media online.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam memaknai maksud dan

tujuan penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan definisi oprasional sebagai

berikut :

1. Analisis Konten

Analisis konten yang peneliti maksudkan adalah sebuah proses

pengamatan secara analisis terhadap konten-konten yang terdapat

dalam website yufid.com demi untuk mempermudah peneliti dalam

proses penelitian terhadap konten dakwah yufid.com. peneliti akan

menggunakan metode penelitian analisis konten kualitatif.

2. Yufid.com

Yufid.com adalah mesin pencari yang menggunakanjaringan internet

sama halnya dengan google yang dapat menyajikan berbagai macam

informasi yang kita inginkan, cukup dengan menuliskan kata kunci di

kolom pencarian maka dalam waktu hitungan detik Yufid.com akan

menampilkan semua kajian yang sesuai atau relevan dengan kata

kunci yang diketikan dikolom pencarian yang telah disediakan oleh
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pihak website Yufid.com. Namun, Yufid.com hanya menyediakan

konten-konteng Islam saja.

3. Dakwah

Dakwah adalah sebuah aktifitas penyampaian ajaran Islam kepada

masyarakat yang menggunakan metode yang kompleks untuk

mengoptimalkan tujuan dakwah yakni metauhidkan Allah SWT.

4. Ahklaq

Akhlaq adalah segala bentuk perbuatan yang baik sesuai dengan yang

disyariatkan dalam Islam yakni yang berpedoman pada Al-qur’an dan

As-Sunnah serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari

dilingkungan masyarakat.

5. Masyarakat Modern

Yang dimaksud dengan masyarakat modern dalam tulisan ini ialah

sejumlah manusia yang terikat dengan hal-hal baru yakni kelompok

manusia yang memiliki aktifitas dengan teknologi internet.


