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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Tentang Dakwah Islam  

2.1.1. Pengertian Dakwah Islam 

Dakwah secara kebahasaan adalah kata dasar (masdar) dari kata kerja 

da’a-yad’u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Orang yang 

menyampaikan dakwah disebut da’i, sedangkan orang yang menjadi obyek 

dakwah disebut mad’u (Nurainiah. (2018). Pengertian dakwah secara istilah 

atau terminologi mengandung beberapa pengertian. Banyak ahli ilmu 

dakwah yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda. Hal 

ini tergantung pada sudut pandang mereka dalam memberikan pengertian 

kepada istilah tersebut. Namun, meskipun susunan bahasanya berbeda, tapi 

maksud dari pengertian tokoh satu dengan yang lain saling melengkapi. 

Menurut Toha dalam Tampubolon (2017) definisi ilmu dakwah 

secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan 

tuntunan-tuntunan, bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk 

menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, pendapat, pekerjaan 

yang tertentu. Sedangkan dakwah menurut Islam adalah mengajak manusia 

dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah 

Tuhan, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka didunia dan diakhirat. 

Menurut Ya’kub dalam Bastomi (2016), dakwah dalam Islam adalah 

mengajak manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk 

Allah dan Rasul-Nya. Dakwah adalah suatu proses upaya mengubah suatu 



 

9 
 

situasi yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Proses tersebut terdiri 

dari beberapa unsur yaitu subjek, materi, metode, media, dan objek dakwah. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dakwah adalah suatu proses penyelenggaraan aktifitas 

atau upaya untuk mengubah manusia, baik individu maupun masyarakat dari 

situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik. 

 
2.1.2. Dasar Hukum Dakwah Islam 

Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada 

seluruh umat manusia dimanapun mereka berada menurut kemampuannya. 

Dasar hukum kewajiban dakwah banyak disebutkan dalam Al-Qur’an, 

diantaranya adalah surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: 

ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã� ÷èpR ùQ$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì� s3Ψßϑø9 $# 4 
y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪   

Terjemahnya: 
 

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada jalan kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah 
dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.(Q.S. Ali 
Imran/3: 104). 
 
Ayat di atas menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah 

mempunyai kewajiban yang mulia yaitu menyampaikan seruan, panggilan 

atau ajakan kepada orang lain tanpa adanya paksaan (dakwah) atau 

menyuruh mengerjakan amal ma’ruf dan mencegah yang mungkar. Bagi 

seorang muslim, dakwah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-

tawar lagi. Kewajiban dakwah merupakan suatu yang tidak mungkin 

dihindarkan dari kehidupannya. Dakwah melekat erat bersamaan dengan 
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pengakuan dirinya sebagai seorang yang mengaku sebagai penganut Islam. 

Sehingga orang yang mengaku diri sebagai seorang muslim secara otomatis 

pula dia itu menjadi seorang juru dakwah. 

 
2.1.3. Unsur Dakwah Islam  

Kegiatan atau aktifitas dakwah, perlu diperhatikan unsur-unsur yang 

terkandung dalam dakwah atau dalam bahasa lain adalah komponen-

komponen yang harus ada dalam setiap kegiatan dakwah. Adapun unsur-

unsur dakwah antara lain meliputi: 

1. Da’i (Subyek Dakwah) 

Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan 

maupun tulisan ataupun perbuatan dan baik secara individu, kelompok 

atau bentuk organisasi atau lembaga. Dalam kegiatan dakwah peranan 

da’i sangat penting, karena tanpa adanya da’i maka ajaran Islam tidak 

akan tersebar keseluruh penjuru dan hanya akan menjadi pemahaman 

yang tidak bisa terwujud dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian 

seorang da’i harus benar-benar memiliki keahlian yang khusus dalam 

mengajak manusia dalam memiliki sifat yang bisa menjadi suri tauladan 

yang baik (Aziz, 2004). 

2. Mad’u (Obyek Dakwah) 

Mad’u sebagai penerima dakwah adalah masyarakat atau orang 

yang didakwahi, yakni diajak ke jalan Allah agar selamat dunia dan 

akhirat. Masyarakat sebagai objek dakwah sangat heterogen, misalnya 

ada masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, 
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pegawai, buruh, artis, anggota legislative, eksekutif, karyawan, dan 

lainnya (Saputra, 2011). 

3. Maddah (Materi Dakwah) 

Materi dakwah adalah pesan-pesan atau segala sesuatu yang harus 

disampaikan oleh subyek kepada obyek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran 

Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits  (Saputra, 2011). 

 
2.1.4. Materi Dakwah Islam 

Secara global materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (Tiga) 

bagian yakni: 

1. Masalah Keimaan (Aqidah) 

Aqidah adalah pokok kepercayaan dalam agama Islam. Aqidah 

Islam disebut tauhid dan merupakan inti dari kepercayaan. Tauhid adalah 

suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam, aqidah 

merupakan I’tiqad bathiniyyah yang mencakup masalah-masalah yang 

erat hubungannya dengan rukun iman. Dalam bidang aqidah banyak 

pembahasannya yang tertuju pada masalah-masalah yang dilarang 

sebagai lawannya, misalnya syirik (menyekutukan adanya Tuhan), ingkar 

dengan adanya Tuhan dan sebagainya. 

2. Masalah Keislaman (Syariat) 

Syariat adalah seluruh hukum dan perundang-undangan yang 

terdapat dalam Islam, baik yang berhubungan dengan manusia dengan 

Tuhan, maupun antar manusia sendiri. Dalam Islam, syariat berhubungan 

erat dengan amal lahir (nyata), dalam rangka menaati semua peraturan 

atau hukum Allah, guna mengatur hubungan antara manusia dengan 
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Tuhannya dan mengatur antara sesama manusia. Masalah-masalah yang 

berhubungan dengan syari’ah tidak hanya ibadah kepada Allah, akan 

tetapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pergaulan hidup antar 

sesama manusia juga diperlukan. Misalnya, hukum jual beli, berumah 

tangga, bertetangga, warisan, kepemimpinan dan amal-amal salih 

lainnya. Demikian juga larangan-larangan dari Allah seperti meminum 

minuman keras, mencuri, berzina, dan membunuh, serta masalah-

masalah yang menjadi materi dakwah Islam (nahyi an-munkar). 

Pengertian syariah mempunyai dua aspek hubungan yaitu 

hubungan antara manusia dengan Tuhan (vertikal) yang disebut ibadah, 

dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia (horizontal) yang 

disebut muamalat. 

3. Masalah Budi Pekerti (Akhlakul Karimah) 

Akhlak (sebagai materi dakwah) merupakan hal yang sangat 

penting, ia berfungsi tolok ukur keimanan dan keislaman seseoran. 

Ajaran akhlak atau budi pekerti dalam Islam termasuk ke dalam materi 

dakwah yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat penerima 

dakwah. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dalam kehidupan 

manusia. Dengan akhlak yang baik dan keyakinan agama yang kuat 

maka Islam membendung terjadinya dekadensi moral. 

 
2.1.5. Media Dakwah Islam 

Media menurut bahasa (etimologi), berasal dari Bahasa Latin yaitu 

“median”, yang berarti alat perantara. Secara istilah media adalah segala 

sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat (perantara) untuk mencapai suatu 



 

13 
 

tujuan tertentu. Dengan demikian media dakwah adalah segala sesuatu yang 

dapat dijadikan sebagai alat agar sampai pesan-pesan dakwah. Seperti 

mimbar, surat kabar, radio, televisi, film, dan internet. 

Sedangkan jika dilihat dari penyampaian pesan dakwah, dibagi 

menjadi tiga golongan yaitu: 

1. The spoken words (berbentuk tulisan) 

Pesan dakwah ini termasuk dalam kategori ini adalah alat yang 

mengeluarkan bunyi. Karena hanya dapat ditangkap oleh telinga dan 

biasa disebut dengan the audial media dan dapat dipergunakan dalam 

kehidupan sehari-hari seperti telepon, radio, dan lain-lain. 

2. The printed writing (berbentuk tulisan) 

Pesan dakwah ini yang termasuk di dalamnya adalah barang-

barang cetak, gambar-gambar tercetak, lukisan-lukisan, tulisan-tulisan 

(buku, surat kabar, majalah, brosur dan sebagainya) 

3. The Audio Visual (berbentuk gambar hidup) 

Pesan dakwah merupakan penggabungan dari kedua golongan 

di atas, yang termasuk dalam kategori ini adalah film, video, DVD, 

CD, dan sebagainya (Illahi, 2010). 

 
2.1.6. Metode Dakwah Islam 

Metode dakwah adalah cara atau strategi yang harus dimiliki oleh 

da’i, dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya, hal ini Telah ditegaskan 

dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi: 
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 äí ÷Š $# 4’n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑõ3Ïtø: $$ Î/ Ïπsà Ïãöθ yϑø9 $#uρ ÏπuΖ|¡ptø: $# ( Οßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ ÉL ©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß |¡ôm r& 4 ¨βÎ) 

y7 −/u‘ uθ èδ ÞΟ n=ôãr&  yϑÎ/ ¨≅ |Ê  tã Ï& Î#‹ Î6y™ ( uθèδ uρ ÞΟ n=ôãr& t Ï‰tGôγ ßϑø9 $$ Î/ ∩⊇⊄∈∪     

Terjemahnya: 
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl/16: 125) 
 
Dari ayat tersebut, terlukiskan bahwa ada tiga metode yang menjadi 

dasar dakwah yaitu: 

1. Hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi 

sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada kemampuan mereka, 

sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka 

tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. 

2. Mauidhah hasanah, adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-

nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, 

sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh 

hati mereka. 

3. Mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan 

membantah dengan cara sebaik-baiknya dengan tidak memberikan 

tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi mitra 

dakwah (Saputra, 2011). 

Berdasarkan hal itu, maka dengan menguasai metode dakwah, maka 

pesan-pesan dakwah yang disampaikan seorang da’i kepada mad’u sebagai 

penerima atau objek dakwah akan mudah dicerna dan diterima dengan baik. 
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2.2. Kajian Tentang Media Sosial Youtube  

2.2.1. Pengertian Media Sosial Youtube 

Kehadiran media dengan segala kelebihannya telah menjadi bagian 

hidup manusia. Perkembangan zaman menghasilkan beragam media, salah 

satunya media sosial. Media sosial merupakan media di internet yang 

memungkinkan pengguna untuk mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, 

bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan 

membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan media 

digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya 

berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga 

muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada 

dasarnya, beberapa ahli yang meneliti internet melihat bahwa media sosial di 

internet adalah gambaran apa yang terjadi di dunia nyata, seperti plagiarisme 

(Nasrullah, 2016). 

Menurut Mandiberg dalam Lutfiana (2018), media sosial adalah 

media yang mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan 

konten (user generated content). Menurut Shirky dalam Rahmawati (2014), 

media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan 

kemampuan pengguna untuk berbagai (to share), bekerja sama (to 

cooperate) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang 

semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi. Menurut 

Boyd dalam Haryanto (2015) menjelaskan media sosial sebagai kumpulan 

perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk 

berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan dalam kasus tertentu saling 
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berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user 

generated content (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan 

oleh editor sebagaimana di institusi media massa. Menurut Van Dijk dalam 

Setiadi (2016) media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada 

eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun 

berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium 

(fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus 

sebagai sebuah ikatan sosial. Menurut Meike dan Young dalam Gumilar 

(2015) mengartikan media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi 

personal dalam arti saling berbagi di antara individu (to be shared one toone) 

dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan 

individu. Berdasarkan hal itu maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

media sosial merupakan sebuah media online dimana setiap penggunanya 

bisa bebas untuk saling berbagi atau berpartisipasi baik ituinformasi maupun 

hiburan yang mampu mendukung adanya interaksi sosial. 

Youtube adalah sebuah media online yang berfokus pada video 

sharing yang hadir dalam dunia maya atau digital internet (Fadhal, 2012). 

Youtube adalah situs atau website berbagi video (video-sharing) yang 

diciptakan atau dibuat oleh 3 orang pekerja PayPal, Youtube: Chad Hurley, 

Steve Chen, and Jawed Karim. Youtube merupakan salah satu fitur yang 

dimiliki oleh smartphone yang berbasis pada android dan IOS. Youtube 

memiliki berbagai macam fitur yang dapat dinikmati oleh penggunanya 

seperti video anotasi, autoplay, mengatur kecepatan vidoe sesuai keinginan, 

pratinjau video, menyimpan video secara offline, video yang sedang trending 
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dan lain-lain. Selain itu juga youtube dapat digunakan untuk mecari 

penghasilan melalui google adsense dengan mengunggah video kedalam 

youtube hingga tayang 10.000 kali setelah itu kita dapat bekerja sama dengan 

google adsense. 

 
2.2.2. Karakteristik Media Sosial Youtube 

Media sosial memliki beberapa karakter yang tidak dimiliki oleh 

beberapa jenis media lainnya. Ada batasan maupun ciri khusus yang hanya 

dimiliki oleh media social. Berikut beberapa karakteristik media sosial yaitu 

(Nasrullah, 2016): 

1. Jaringan 

Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam 

jaringan atau internet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan 

diantara penggunanya sehinga kehadiran media sosial memberikan media 

bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi. 

2. Informasi 

Informasi menjadi hal yang penting dari media sosial karena dalam 

media sosial terdapat aktifitas memproduksi konten hingga interaksi yang 

berdasarkan informasi. 

3. Arsip 

Bagi pengguna media sosial arsip merupakan sebuah karakter yang 

menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun 

dan melalui perangkat apapun. 
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4. Interaksi 

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar 

pengguna. Fungsinya tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan 

maupun memperbanyak pengikut diinternet. Bentuk sederhana yang 

terjadi di media sosial dapat berupa memberi komentar dan lain 

sebagaiannya. 

5. Simulasi Sosial 

Media sosial memiliki karakter sebagai media berlangsungnya 

masyarakat di dunia virtual (maya). Ibarat sebuah Negara, media sosial 

juga memiliki aturan dan etika bagi para penggunanya. Interaksi yang 

terjadi di media sosial mampu menggambarkan realitas yang terjadi akan 

tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi yang terkadang berbeda sama 

sekali. 

6. Konten oleh Pengguna 

Karakteristik ini menunjukan bahwa konten dalam media sosial 

sepenuhnya milik danjuga berdasarkan pengguna maupun pemilik akun. 

Konten oleh pengguna ini  menandakan bahwa di media sosial khalayak 

tidak hanya memproduksi konten mereka sendiri melainkan juga 

mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain. 

7. Penyebaran 

Penyebaran adalah karakter lain dari media sosial, tidak hanya 

menghasilkan dan mengonsumsi konten tetapi juga aktif menyebarkan 

sekaligus mengembangkan konten oleh penggunanya (Nasrullah, 2016). 
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2.2.3. Sejarah Perkembangan Media Sosial Youtube  

Youtube adalah situs web berbagi video daring terbesar di dunia. 

Dibuat oleh tiga mantan karyawan Paypal pada Februari 2005 untuk 

membuat media sosial dimana pengguna bisa mengunggah video. Awalnya, 

situs ini di pegang secara independen oleh ketiga pemiliknya yaitu Steve 

Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim. Setelah didirikan, Youtube mendapat 

suntikan modal pertamanya dari seorang investor yaitu Sequoia Capital 

sebesar $ 11,5 juta di bulan November 2005 – April 2006. Dengan tambahan 

modal yang cukup besar, Youtube mulai berkembang secara pesat dari bulan 

Juli 2006, ada lebih dari 65.000 video baru yang di upload setiap hari di 

Youtube, dan ada 100 juta video yang di tonton per harinya. 

Perkembangannya youtube semakin pesat, youtube berhasil menarik 

minat dari peusahaan Googl.inc. Bulan Oktober 2006 Google.inc 

mengakuisisi Youtube dengan nilai transaksi sebesar $1,65 miliar. Saat itu, 

menurut penyedia data market internet ‘ComScore’, situs Youtube 

merupakan penyedia video daring online terbesar di Amerika Serikat dengan 

market share 43 persen dan lebih dari 6 milliar video dilihat di bulan Januari 

2009. Format berkas atau file FLV (Flash Video) yang mudah dijangkau 

dimana mana itu sebagai standar pengodean video yang di upload oleh para 

user. Cara ini membuat Youtube semakin mudah diakses oleh masyarakat 

secara instan di internet. Ditambah dengan kemudahan mengakses situs 

Youtube melalui smartphone, masyarakat membuat Youtube menjadi 

tontonan alternatif selain televisi. 
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Situs ini memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk 

mengunggah konten mereka sendiri seperti video klip, klip TV, hingga video 

blogging dengan teknologi HTML dan Adobe Flash Video. Pengguna situs 

ini tidak hanya masyarakat biasa tetapi juga media korporat semacam BBC, 

CBS, VEVO dan berbagai macam organisasi lainnya. Pengguna tak terdaftar 

dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah 

video dalam jumlah tak terdaftar. Video-video yang berisi konten ofensif 

hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih 

(Wikipedia.org). Youtube memiliki beberapa fitur yang dapat menunjang 

para pemakainya, yaitu Teknologi Video yang meliputi a) Playback, b) 

Pengunggahan, c) Kualitas dan codec d) Video 3D e) Keteraksesan konten, 

f) Platformg, g) Lokalisasi. 

 
2.2.4. Fungsi Media Sosial Youtube Dalam Dakwah Islam 

Media sosial adalah salah satu contoh dari sebuah media berbasis 

online dengan memiliki banyak pengguna yang tersebar hingga ke seluruh 

penjuru dunia. Media sosial umumnya dimanfaatkan untuk saling berbagi 

dan berpartisipasi. Tak jarang, media sosial juga digunakan sebagai sarana 

untuk melakukan interaksi sosial. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam 

mengakses sosial media yang dapat dilakukan kapan pun dan dimanapun. 

Selain pernyataan diatas, berikut adalah beberapa fungsi media sosial 

lainnya (Puntoadi 2011): 

1. Mencari Berita, Informasi Dan Pengetahuan 

Media sosial berisi jutaan berita, informasi dan juga pengetahuan 

hingga kabar terkini yang malah penyebaran hal-hal tersebut lebih cepat 
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sampai kepada khalayak melalui media sosial dari pada media lainnya 

seperti televisi. 

2. Mendapatkan Hiburan 

Kondisi seseorang atau perasaan seseorang tidak selamanya dalam 

keadaan yang baik, yang ceria, yang tanpa tanpa ada masalah, setiap 

orang tentu merasakan sedih, stress, hingga kejenuhan terhadap suatu hal. 

Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi segala perasaan 

yang bersifat negarif tersebut adalah dengan mecari hiburan dengan 

bermain media sosial. 

3. Komunikasi Online 

Mudahnya mengakses media sosial dimanfaatkan oleh para 

penggunanya untuk bisa melakukan komunikasi secara online, seperti 

chating, membagikan status, memberitahukan kabar hingga menyebarkan 

undangan. Bahkan bagi pengguna yang sudah terbiasa, komunikasi 

secara online dinilai lebih efektif dan efisien. 

4. Menggerakan Masyarakat 

Adanya permasalah-permasalah kompleks seperti dalam hal politik, 

pemerintahan hingga suku, agama, ras dan budaya (SARA), mampu 

mengundang banyak tanggapan dari khalayak. Salah satu upaya untuk 

menanggapi berbagai masalah tersebut adalah dengan memberikan 

kritikan, saran, celaan hingga pembelaan melalui media sosial. 

5. Sarana Berbagi 

Media sosial sering dijadikan sebagai sarana untuk berbagi 

informasi yang bermanfaat bagi banyak orang, dari satu orang ke banyak 
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orang lainnya. Dengan membagikan informasi tersebut, maka diharapkan 

banyak pihak yang mengetahui tentang informasi tersebut, baik dalam 

skala nasional hingga internasional. 

Perkembangan teknologi mendatangkan kemudahan bagi masyarakat 

Indonesia agar tetap bisa menyeru, mengajak, mengajar bagi mubaligh, 

ulama, pendidik dan dai, kemudian untuk penonton (viewer) bisa mengikuti 

penyampaian pesan dakwah melalui teknologi informasi dengan aplikasi 

media sosial youtube. Adanya youtube memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dibelahan bumi mana saja yang ingin mengikuti kajian dakwah 

pendidikan Islam disuatu tempat tidak perlu mengeluarkan biaya, waktu, dan 

jarak tempuh. 

Aplikasi youtube memudahkan masyarakat menjangkau informasi 

bisa secara bersamaan pada saat kegiatan berlangsung melalui streaming 

onkine di youtube atau secara tidak langsung (memutar kembali). Jika dilihat 

kebelakang bahwa dakwah yang dilaksanakan oleh para mubaligh, Ulama, 

pendidik, dai dan seluruh umat Islam (beriman) era terdahulu ketika dengan 

lisan yang dilaksanakan dilapangan luas dengan sangat kondisi terbatas. 

Kemudian perkembangan teknologi muncul radio, dan tape recorder mampu 

mengjangkau auidonya ke seluruh masyarakat yang berada pada frekuensi 

tertentu. Selanjutnya datang teknologi terbaru TV (media massa) jika 

dibandingkan dengan radio hanya berbentuk audio berbeda TV memiliki 

kemampuan menghasilkan gambar gerak (video) dan audio (suara). Itu 

semua bisa dinikmati oleh masyarakat luas untuk bisa melakukan dakwah 

pendidikan Islam. Tetapi teknologi terbaru yang satu yakni smartphone atau 
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laptop mampu mengganti posisi TV yang dulu digemari oleh masyarakat 

Indonesia. Kemudian didukung oleh jaringan internet dan juga lahir youtube 

sekitar 2006 mampu menggeser TV dengan penggunaan youtube. 

Youtube sebagai media dakwah pendidikan yang sampai saat ini 

masih dan sering dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Youtube tentunya 

memiliki perbedaan dalam menyeru, mengajarkan dakwah jika dibandingkan 

dengan dakwah konvensional yang telah dijelaskan diatas yakni memiliki 

ruang terbatas, dan membutuhkan biaya berlebih. Tetapi dengan media sosial 

youtube tidak memiliki batasan ruang, waktu dan siapapun dan kapanpun 

bisa dilakukan.Sehingga dengan adanya media sosial youtube yang ada 

sekarang ini para mubaligh, Ulama, pendidik, Da’i dan seluruh umat Islam 

(beriman) mampu mengintegrasikan media sosial sebagai media dakwa 

pendidikan Islam (Aziz, 2019). 

Media dakwah melalui youtube digunakan sebagai alat untuk 

mengajak, menyeru, dan mengajarkan dengan tujuan agar memudahkan 

dalam proses penyampaian pesan dakwah. Menurut Yaqub dalam (Aziz, 

2019) membagi sarana atau media sebagai waasilah dakwah menjadi lima 

macam yaitu: lisan, tulisan, audio, audivisual, dan akhlak. Kemudian secara 

umum media dibagi menjadi 3 berikut: a) Spoken words, yaitu jenis media 

dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi yang ditangkap dengan indra 

telinga, seperti radio, dan telepon. b) Printed writing, yaitu jenis media 

dakwah yang berbentuk tulisan, gambar, lukisan, dan sebagaimana yang 

dapat ditangkap dengan indra mata. c) The audiovisual, yaitu media yang 

berbentuk gambar hidup (gerak) dengan memiliki suara. Dalam Al-Qur’an 
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sebagai dasar utama umat Islam dijelaskan secara jelas kewajiban dalam 

berdakwah, sebagaimana dalam QS Ali Imron ayat 110 berbunyi: 

öΝçGΖä. u�ö�yz >π ¨Βé& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ šχöθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ì�x6Ζßϑø9 $# 

tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅tΒ#u ã≅÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ% s3s9 # Z�ö� yz Νßγ ©9 4 ãΝßγ ÷ΖÏiΒ šχθ ãΨÏΒ÷σßϑø9 $# 

ãΝèδ ç�sYò2r& uρ tβθ à)Å¡≈ x�ø9$# ∩⊇⊇⊃∪     

Terjemahan: 
 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S. Ali Imran/3: 110). 
 
Dakwah hukumnya adalah wajib bagi yang mengaku bahwa dirinya 

muslim (beriman), sehingga tidak benar bila orang beranggapan bahwa 

kewajiban dakwah itu hanya terletak dipundak pada mubaligh, pendidik, 

ulama’ dan da’i, tetapi kewajiban dakwah adalah bagi seluruh umat Islam. 

Dakwah adalah manisfestasi Iman yang mantap dan didukung tingkat 

kesadaran yang tinggi. Kontek dakwah berkaitan dengan ilmu pendidikan 

Islam adalah sebagai dasar-dasar menjalankan kehidupan bagi umat Islam. 

Maka tidak bisa dinilai dengan hitungan rupiah tetapi lebih dari pada jumlah 

rupiah. Sehingga kesempatan yang sangat baik ini perlu kita jadikan ladang 

amal kebaikan kita didunia dan diakhirat nanti dengan menyeru, mengajak, 

dan mengajarkan pendidikan Islam dengan menggunakan youtube. Youtube 

akan menjadi menjadi ladang pahala yang tidak terputus amal kebaikannya 

selama konten video tersebut ditonton dan disebarkan oleh pengguna. Ketika 

pengguna atau penonton men-share video, dan mengamalkan secara otomatis 
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akan pahala yang luar biasa. Berdakwah menggunakan yuotube bagaimana 

mata rantai kebaikan yang tidak pernah berhenti menyeru, mengajak, dan 

mengajarkan kebaikan bagi sang mubaligh, dan penontonnya. 

 
2.2.5. Kelebihan dan Kekurangan Media Sosial Youtube 

Media sosial youtube juga memiliki banyak pengaruh, berbagai 

dampak Media Sosial memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Hal ini 

yang seperti diuraikan oleh (Puntoadi 2011): 

1. Kelebihan Media Sosial Youtube 

a) Dapat menambah wawasan dalam arti ketika orang mengakses media 

sosial youtube pasti akan terjalin interaksi antarorang di dunia, dari 

situ wawasan akan bertambah. Media social akan dimengerti setiap 

orang seiring perkembangan zaman, orang dapat terpicu untuk 

mengenal lebih maju media social sesuai perkembangan zaman. 

b) Pemicu untuk membangun bisnis melalui media internet sehingga 

setiap orang bisa memiliki bisnis melalui media tersebut. Kenapa 

begitu? Karena dengan media online, setiap orang dapat 

mengembangkan bisnis yang ingin dipublikasikan melalui media 

online tersebut. 

c) Menambah pertemanan karena melalui media social orang tidak 

hanya memiliki teman yang ada di sekitar namun juga memiliki 

teman yang ada di media social karena terjadinya interaksi sehingga 

orang dapat memiliki teman di belahan bumi manapun. 

d) Mampu meningkatkan kreatifitas dalam media social karena setiap 

pengembangan terbaru dapat memicu diri untuk bisa lebih, misalnya 
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sebuah artikel yang menarik namun ada juga rasa untuk memiliki 

kreatifitas untuk lebih dari artikel yang menarik tersebut. Contoh lain 

ada sebuah media online yang isinya menarik namun orang mampu 

untuk mengembangkan kreatifitas. 

e) Membangun interaksi antarorang yang terdapat di media social 

tersebut. Dari interaksi melalui media tersebut orang dapat saling 

share agar menemukan hasil dari interaksi tersebut.6) Mampu 

menyebarkan informasi selain melalui search engine, dimana orang 

bisa menyebarkan/ share berbagai macam informasi. 

2. Kekurangan Media sosial youtube 

a) Terjadinya banyak kriminalitas yang terjadi melalui media social 

youtube. Contoh yang sederhana dari kriminalitas di media online 

yaitu penipuan dan banyak sekali yang terjadi kriminalitas selain 

penipuan dalam media social. 

b) Terjadinya menejem waktu yang tidak efisien ketika media social 

tersebut tidak digunakan secara maksimal, misalnya untuk digunakan 

sebagai nge-Game online. Mungkin membuat waktu tersita secara 

tidak efektif. 

c) Kencanduan dalam media online juga merupakan kekurangannya, 

karena kencanduan akan membahayakan diri. Contohnya tidak dapat 

memenejen waktu dengan baik dan diri akan terus terpacu untuk 

berkecimpung dalam media online. Alangkah baiknya agar dapat 

memanejemen waktu dengan baik, dan membiasakan diri.  

. 
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2.4. Penelitian Relevan 

Adapun yang menjadi penelitian relevan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hajar (2018) mengenai “Youtube Sebagai 

Sarana Komunikasi Dakwah Di Kota Makassar (Analisis Sosial Media)”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk bagaimana dai 

memanfaatkan Youtube sebagai sarana Komunikasi Dakwah, serta 

bagaimana kelebihan dan kelemahan Youtube sebagai sarana Komunikasi 

Dakwah. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan teori New Media sebagai pendekatan penelitian. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga 

tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Youtube sebagai salah 

satu sarana komunikasi dakwah oleh para dai cukup membantu dalam 

melaksanakan aktivitas dakwah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa penggunaan Youtube yang dirasakan oleh masing-masing Da’i 

dalam melaksanakan aktivitas dakwah lebih memperlihatkan kelebihan 

dari pada kekurangannya, sehingga menjadikan Youtube sebagai sarana 

komunikasi dakwah yang cukup efektif. 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas dan 

mengkaji mengenai pemanfaatan youtube dalam berdakwah, namun yang 

membedakan penelitian ini berfokus pada pemanfaatan youtube dari sisi 

komunikasi dakwah. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Samosir (2018) mengenai “Efektivitas 

Youtube sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (Studi Di Fakultas 

FISIP Universitas Bengkulu)”. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui efektivitas dari youtube sebagai media pembelajaran 

mashaiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif 

deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki 

tingkat penggunaan gadget yang tinggi dan selalu terhubung dengan 

internet. Mahasiswa hampir setiap hari membuka aplikasi youtube di 

gadget mereka. Youtube digunakan sebagai media pembelajaran yang 

bertujuan dalam menambah khasana ilmu pengetahuan dan mendukung 

tugas perkuliahan. Pembelajaran menggunakan youtube oleh mahasiswa 

FISIP dapat dikatakan efektif dilihat dari kegunaan, ketepatan, dan ruang 

lingkup dari media youtube. 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas dan 

mengkaji mengenai pemanfaatan youtube namun yang membedakan dari 

sisi objek pemanfaatannya yakni mahasiswa sedangkan penelitian penulis 

berfokus pada objek siswa madrasah. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mutrofin (2018) mengenai Dakwah 

Melalui Youtube: Tantangan Da’i di Era Digital. penelitian ini membahas 

tentang dakwah melalui media sosial. Hal ini berawal dari proses 

menyampaikan pesan dakwah yang cenderung monoton akan 

mengakibatkan kurang optimalnya pesan dakwah yang disampaikan oleh 

seorang da’i. Hal ini tentu sebuah tantangan yang harus dijawab agar 

pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat umum. 
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Metode ceramah yang selama ini masih banyak digunakan harus 

menemukan formulasi yang fresh sesuai dengan tuntutan zaman dan 

perkembangan teknologi yang sekarang menjadi kebutuhan setiap orang 

di masyarakat. Media sosial merupakan salah satu alat yang cocok untuk 

berdakwah di era modernisasi saat ini. Youtube misalnya. Dengan 

menggunakan youtube segala hal yang berkaitan dengan dengan apapun 

termasuk materi dakwah dapat dengan mudah diterima di kalangan 

masyarakat luas. Menggunakan teori media sosial Anthony Mayfield, 

dakwah melalui media sosial ini setidaknya mampu menjawab tantangan 

tersebut. 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas dan 

mengkaji mengenai pemanfaatan youtube hanya saja penelitian ini lebih 

melihat pada aspek tantangan penceramah di youtube dalam 

menyampaikan ceramahnya. 
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Pemanfaatan media 
sosial youtube dalam 
mengakses informasi 
dakwah Islamiyah: 
1. Akidah 
2. Syariah 
3. Muamalah 

 
 
 

Faktor pendukung dan 
penghambat (kendala) 

 

Wawasan Keagamaan Siswa 
akan meningkat 

Rekomendasi 

MAN Insan Cendekia 

Kota Kendari 

2.5. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir 

 

”Pemanfaatan Media Sosial Youtube Dalam Memperkaya Wawasan 

Keislaman Siswa MAN Insan Cendekia Kota Kendari” 

 

 
            
       
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


