
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Secara umum, setiap muslim atau muslimat yang mukalaf, 

berkewajiban melakukan dakwah sebagai sesuatu yang melekat, tidak 

terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam. Sedangkan, secara khusus 

orang yang seharusnya berperan secara intensif sebagai pendakwah (dai) 

adalah mereka yang memiliki profesi ataupun sengaja mengonsentrasikan 

dirinya dalam tugas menggali mutiara-mutiara ilmu, serta ajaran Islam untuk 

disampaikan kepada orang lain, sehingga ilmu dan ajaran agamanya dapat 

mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain. 

Aktivitas dakwah pada masa kini, tidak hanya dapat dilakukan secara 

konvensional saja, namun dapat dilakukan melalui berbagai media. Bukan 

hanya melalui media cetak dan elektronik saja, namun berdakwah kini bisa 

dilakukan di internet. Salah satunya melalui media sosial seperti Youtube. 

Saat ini, Youtube telah memliki ribuan bahkan jutaan pengguna dari berbagai 

negara. Youtube menempati posisi teratas sebagai video sharing yang paling 

popular (Laksamana Media, 2009). Media sosial Youtube memiliki slogan 

“Broadcast Yourself” yang pengunjungnya bisa menikmati sajian video-

video dengan beragam tema dan kategori, salah satunya tema Islam dalam 

kategori dakwah. 

Dakwah merupakan upaya untuk memotivasi orang lain agar berbuat 

baik dan mengikuti jalan petunjuk, serta melakukan amar ma’rufnahi munkar 

dengan tujuan mendapatkan kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. 
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Pada dasarnya, dakwah dapat dipahami sebagai upayauntuk menghimbau 

orang lain ke arah Islam. Karena dalam dakwah terdapat penyampaian 

informasi ajaran Islam berupa nasihat dan pesan, peringatan, pendidikan, 

pengajaran, serta ajakan untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat 

mungkar (Zuhdi, 2016). 

Pada hakekatnya, dalam melakukan aktivitas dakwah, seorang dai 

juga harus memiliki tujuan yang jelas, agar kegiatan dakwah bisa lebih 

terarah. Sebenarnya tujuan dakwah itu bisa dikatakan sama dengan tujuan 

diturunkannya agama Islam bagi manusia, yaitu untuk membuat manusia 

memiliki kualitas akidah, ibadah, serta akhlak yang tinggi. Selain itu, 

aktivitas dakwah juga bertujuan untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, 

bersikap, dan bertindak manusia secara individual dan sosiokultural dalam 

rangka terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan. 

Pemanfataan media sosial Youtube untuk berdakwah memiliki 

kelebihan dan kekurangan, itu semua dapat diibaratkan seperti dua mata 

pisau. Disatu sisi, dakwah melalui media sosial yang menggunakan internet 

dapat lebih efektif dan efisien karena dapat ditonton oleh siapa saja, kapan 

saja, dan dengan jangkauan tempat yang tak terbatas. Namun, di sisi lain, 

dengan kemudahan yang ditawarkan, terkadang ada beberapa orang yang 

memiliki perspektif yang berbeda, namun banyak yang menanggapi dakwah 

secara negatif atau banyak hate speech bermunculan yang saat ini dapat 

menjerat mereka pada pelanggaran hukum. Maka dari itu, diharapkan para 

pengguna internet lebih bijak dalam bermedia sosial. 
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Pemanfaatan media sosial sebagai media dakwah yang merupakan 

terobosan baru bagi para pendakwah. Seperti yang dilakukan oleh beberapa 

Da’i atau ustadz dengan menggunakan channel Youtube sebagai media 

dakwahnya, yang dapat memberi ruang untuk menyalurkan ilmu dengan 

memberikan pengajaran, pendidikan, nasihat, pesan ajaran Islam serta ajakan 

untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat mungkar bukan hanya kepada 

ratusan ribu atau jutaan subscriber mereka namun kepada semua masyarakat 

Indonesia. 

Berdasarkan pengamatan penulis dalam membuka media sosial 

youtube terdapat beberapa Da’i atau ustadz yang mempunyai subscriber 

(pelanggan) yang mencapai ratusan ribu bahkan jutaan pengikut, yakni 

diantaranya Channel “Ustadz Abdul Somad Official” yang mencapai 1,01 

Juta subscriber, Channel “Adi Hidayat Official” yang baru 369 ribu 

subscriber (Observasi, 18 Juli 2020). Namun terlepas dari jumlah subscriber 

yang mengikuti ustadz-ustadz tersebut, materi-materi atau konten dakwah 

yang disampaikan oleh da’i-da’i tersebut selaras dengan substansi-substansi 

ceramahnya yang bersifat dakwah menyejukkan, artinya mereka hal-hal 

mereka sampaikan dalam ceramahnya semata-mata untuk memberikan 

pemahaman akan hakekat Islam yang sesungguhnya kepada masyarakat. 

Berdasarkan hal itu maka konten-konten dakwah yang menyejukkan, tidak 

mengadu domba umat menjadikan masyarakat senang mendengarkan 

ceramah mereka, tidak terkecuali dengan para siswa-siswa di MAN Insan 

Cendekia Kota Kendari yang banyak mendengarkan-konten ceramah dari 

Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat maupun da’i-da’i yang lainnya. 
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Berdasarkan observasi awal peneliti dalam mengamati fenomena 

sosial masyarakat dalam menggunakan internet sebagai media informasi 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari data KOMINFO RI yang 

merilis data bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia di tahun 2020 

sebanyak 25,5 juta pengguna (Kominfo.go.id). Salah satu media yang 

selalu diakses masyarakat Indonesia adalah Youtube. 

Youtube menjadi media sosial yang paling popular bagi 

masyarakat Indonesia. YouTube berhasil menjaring 170 juta pengguna 

atau 93,8 persen dari total keseluruhan populasi 181,9 juta pengguna 

internet berusia 16-64 tahun (Suara.com). Dalam perkembangannya saat 

ini Youtube digunakan sebagai media informasi dakwah Islam, penulis 

melihat semakin maraknya channel Youtube yang menyajikan konten-

konten dakwah diantaranya channel Youtube Ustadz Abdul Somad dan 

Ustadz Adi Hidayat. 

Berdasarkan hasil obervasi awal penulis pada siswa MAN Insan 

Cendekia Kota Kendari melihat kecenderungan siswa menggunakan 

media sosial sebagai media komunikasi mereka. Hampir semua siswa 

mempunyai Android dan laptop yang bisa digunakan untuk mengakses 

Youtube. Bahkan dari sarana-prasarana sekolah pun mendukung dari segi 

penyediaan komputer dan laptop sekolah. Oleh karena itu, apabila siswa 

memperoleh pengetahuan agama Islam dari video Youtube maka akan 

menambah wawasan mereka dalam hal agama Islam karena pembelajaran 

agama di sekolah tidaklah cukup dalam beberapa jam saja.  
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Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Media Sosial Youtube 

Dalam Memperkaya Wawasan Tentang Konten Dakwah Islamiyah 

Siswa MAN Insan Cendekia Kota Kendari”. 

 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemanfaatan media sosial Youtube 

wawasan keislaman siswa dalam lingkup Akidah, syariah dan muamalah. 

Adapun sumber konten youtube berasal dari konten-konten yang di upload 

oleh Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. 

 
1.3. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi pemanfaatan media sosial youtube dalam memperkaya 

wawasan keislaman siswa MAN Insan Cendekia Kota Kendari? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat siswa dalam meningkatkan 

pemahaman mereka terhadap konten-konten dakwah di media sosial youtube? 

 
1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan media sosial youtube dalam memperkaya 

wawasan keislaman siswa MAN Insan Cendekia Kota Kendari. 
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2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat siswa dalam meningkatkan 

pemahaman mereka terhadap konten-konten dakwah di media sosial youtube. 

 
1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis  

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat bermanfaat: 

a) Memberikan kontribusi untuk menambah wawasan keilmuan tentang  

pemanfaatan media sosial youtube dalam memperkaya wawasan tentang 

konten dakwah Islamiyah. 

b) Memperkaya khazanah keilmuwan dalam bidang manajemen dakwah di 

IAIN Kendari.  

c) Memberi kontribusi bagi dunia pendidikan, untuk dijadikan referensi dan 

pertimbangan bagi para mahasiswa ataupun muda-mudi Indonesia dalam 

bidang pemanfaatan media sosial, terkhusus mahasiswa program studi 

manajemen 

d) Bagi peneliti selanjutnya, yaitu peneliti yang tertarik pada tema yang sama 

dengan penelitian ini di masa mendatang. Hasil penelitian ini dapat menjadi 

satu acuan bagi penelitian yang mereka lakukan. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a) Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi para kepala sekolah dalam 

melaksanakan dalam menerapkan pembelajaran yang selalu 

berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. 
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b) Bagi Siswa 

Sebagai masukan bagi siswa untuk teliti dan bijaksana dalam 

memilih konten-konten dakwah Islamiyah yang baik untuk 

pendidikan mereka. 

c) Bagi Penulis 

Sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan, 

pengalaman dan pemahaman dari sebuah fakta dan informasi yang 

ditemukan peneliti di lapangan. 

 
1.6. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan media sosial youtube yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penggunaan media sosial youtube dalam mendapatkan informasi tentang dakwah 

Islam yang disampaikan oleh setiap Da’i atau penceramah untuk menambah 

wawasan mereka. Pemanfaatan media sosial youtube juga dapat dilihat dari cara 

siswa dalam memilih dan memaknai setiap informasi konten dakwah tersebut.  

2. Konten dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah informasi 

dakwah yang dibuat dalam sebuah media untuk memberikan pengetahuan, 

ilmu maupun pengalaman dengan tujuan informasi tersebut dapat digunakan 

secara positif. 

3. Wawasan keislaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan, 

pandangan dan pengalaman seseorang terhadap pokok-pokok ajaran agama Islam 

dalam lingkup akidah, syariah dan muamalah. 

 

 


