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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Abdurahman (2018), dakwah secara etimologis adalah undangan 

atau seruan, sedangkan secara syar’i adalah seruan kepada orang lain agar 

melakukan kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran atau juga bisa 

didefinisikan dengan usaha untuk mengubah keadaan yang rusak dan tidak Islami, 

menjadi baik sesuai dengan Islam.   

Dakwah merupakan kewajiban syar’i karena berasal dari Allah SWT. 

Aktivitas dakwah adalah aktivitas yang agung dalam pandangan Islam sebab 

melalui dakwah kebenaran Islam bisa sampai kepada manusia di penjuru dunia 

apalagi seruan dakwah akan dinilai sebagai sebaik-baik ucapan sehingga kita 

mengetahui bahwa Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, tabi’in, dan tabiut tabi’in 

senantiasa berlomba-lomba untuk menjadikan aktivitas dakwah sebagai aktivitas 

utama mereka. Hal itu terbukti dengan mereka berani mengorbankan apa yang 

mereka miliki berupa harta benda bahkan nyawa demi tetap bisa berdakwah di 

jalan Allah SWT bersama Rasulullah. 

Oleh karena itu, Islam mewajibkan setiap muslim untuk menyampaikan 

dakwah baik secara individu (QS. An-nahl :125), secara kelompok (QS. Ali Imran 

: 104) bahkan secara yang lebih luas yakni bangsa dan negara dengan dakwah dan 

jihad.  Seruan dakwah adalah seruan untuk mengajak manusia kepada kebaikan 

sehingga dengan cara/uslub apapun Islam membolehkan manusia secara individu 
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atau kelompok untuk menggunakan media apa saja dalam berdakwah selama 

media/sarana tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam termasuk di 

dalamnya dengan media youtube.            

Seiring dengan berkembangnya zaman dan juga pemikiran manusia semakin 

maju dimana mereka mampu menciptakan teknologi berupa alat-alat yang dapat 

menunjang berbagai aktivitas manusia maka potensi untuk menyebarluaskan 

informasi dan pengetahuan termasuk berdakwah semakin cepat dan mudah.  

Apalagi Saat ini dunia telah memasuki era digital dimana media elektronik 

telah mengalami perkembangan yang luar biasa, semua hal yang kita ingin tahu 

bisa kita dapatkan melalui media elektronik dengan sangat cepat dan mudah. 

Media saat ini bisa kita temukan dalam berbagai macam bentuk mulai media cetak 

seperti buku, Koran, buletin, komik, dll, maupun media elektronik seperti televis, 

radio, internet, HP.  Juga termasuk di dalamnya berbagai macam jejaring sosial 

media seperti  facebook, twiter, youtube, whatsapp, dll. Semua media yang ada ini 

sangat bermanfaat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. 

Setya Watie (2011) menyatakan bahwa ”Muncul dan berkembangnya internet 

membawa cara komunikasi baru di masyarakat. Media sosial hadir dan merubah 

paradigma berkomunikasi di masyarakat saat ini. Komunikasi tak terbatas jarak, 

waktu, ruang. Bisa terjadi di mana saja, kapan saja, tanpa harus tatap muka. 

Bahkan media sosial mampu meniadakan status sosial, yang sering kali sebagai 

penghambat komunikasi. Dengan hadirnya Twitter, Facebook, google+ dan 
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sejenisnya, orang-orang tanpa harus bertemu, bisa saling berinteraksi. Jarak tak 

lagi menjadi masalah  dalam berkomunikasi”.  

Dilansir dari media online Kompas.com, bahwa pengguna media internet di 

Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat  15,5 

persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan dengan pada januari 2020 lalu.  Total 

jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, 

penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. (https:// 

tekno.kompas.com/ read /2021 /02/23/ 16100057/ jumlah- pengguna-internet-

indonesia-2021-tembus-202-juta. diakses pada tanggal 28 Juni 2021). Hal ini 

menunjukan bahwa peran internet termasuk di dalamnya media sosial telah 

menjadi sesuatu yang vital di mata masyarakat era digital sekarang ini. 

Salah satu media yang sangat terkenal dan digemari oleh sebagian besar 

masyarakat adalah media social youtube dimana media ini menjadi media yang 

memuat berbagai macam informasi dan sebagai sarana menyalurkan pengetahuan 

dan kreativitas dengan fitur-fitur yang tersedia. Bahkan youtube tidak hanya 

memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video ataupun menonton, akan tetapi 

memberikan kompensasi kepada setiap orang yang disebut content creator dengan 

memiliki ratusan bahkan jutaan subscriber, sehingga itu membuat media sosial 

youtube bisa terkenal luas seperti saat ini.  

Oleh sebab itu, youtube dinobatkan sebagai media sosial terpopuler untuk 

masyarakat Indonesia. Youtube berhasil menjaring 170 juta pengguna atau 93,8 

persen dari total keseluruhan populasi 181,9  juta pengguna internet berusia 16-64 
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tahun. Berdasarkan riset yang dilakukan Hootsuite dan We Are Social per Januari  

2021, senin(15/2/2021), pengguna internet berusia 16-64 tahun paling banyak 

menghabiskan waktunya menonton video online di perangkat mereka. Tercatat 

98,5 persen dari 181,9 juta populasi memilih beraktivitas di internet dengan 

menonton video online atau streaming. Artinya, 179,1 juta orang di Indonesia telah 

memanfaatkan internet untuk menonton videi online. Selain itu, 74,3 persen dari 

total populasi atau 135,1 juta orang telah menghabiskan waktunya di internet untuk 

menonton vlog atau video blog. Sementara layanan streaming lain seperti music 

telah menjangkau 84 persen pengguna atau 152 juta masyarakat Indonesia. 

(http://www.suara.com  tekno/2021/02/15/153000/ youtube-rajai-media-sosial-di-

indonesia di akses tanggal 30 juni 2021). Hal ini menunjukan bahwa media 

youtube sangat relevan jika digunakan untuk menyampaikan dakwah termasuk 

dalam bentuk film animasi. 

Saat ini terdapat banyak sekali film yang diproduksi dengan memiliki pesan-

pesan dakwah di dalamnya mulai dari film aksi, horor, ataupun animasi, mulai 

yang berdurasi panjang sampai yang berdurasi pendek seperti film dokumenter. 

Salah satu animasi yang saat ini juga menggunakan media youtube sebagai 

sarananya adalah film animasi riko the series. Riko the series adalah serial animasi 

anak yang diciptakan oleh Teuku Wisnu, Arie Untung dan Yuda Wirafianto 

bergenre hiburan pendidikan dan dianimasikan oleh garis sepuluh. Dirilis pada 9 

Februari 2020 pada kanal youtube dengan durasi 4-6 menit per episodenya pada 
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musim pertama. (http://id.m.wikipedia.org/ wiki/  Riko_the _series di akses 

tanggal 29 Juni 2021 pukul 08:14) 

Film animasi Riko The Series di publikasikan oleh kanal youtube Riko The 

Series yang saat ini telah memiliki 1,19 juta subscriber. Ini menunjukan adanya 

ketertarikan masyarakat untuk menonton tayangan Riko the Series yang tayang 

melalui youtube. Tidak hanya melalui youtube saat ini animasi  Riko the series 

telah ditayangkan melalui media televisi. Film Riko The Series yang di kemas 

dengan judul cerita yang menarik, dalam satu tayangan di tonton oleh ratusan 

sampai jutaan orang. Film Riko the series “adab sebelum ilmu” episode 15 season 

2 yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti telah di tonton sebanyak 1,1 juta 

kali dalam kurun waktu enam bulan. Film Animasi Riko The Series umumya 

menyajikan program yang tidak hanya sekedar hiburan tetapi juga memasukkan 

pengetahuan tentang agama sehingga film ini tidak hanya sekedar menarik dari sisi 

tampilan tetapi penuh dengan edukasi dan inspirasi berkaitan dengan agama. 

Edukasi melalui film seperti itu juga sangat relevan dengan kondisi saat ini apalagi 

dengan cerita yang menarik yang disukai anak-anak.      

Film Riko The Series yang berjudul ”adab sebelum ilmu” menurut peneliti 

adalah film yang menarik dan bisa menginspirasi orang terutama para orang tua 

yang sedang mendidik anak sebab adab dalam belajar merupakan sesuatu yang 

penting untuk diajarkan kepada anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan.  

Sesunggunya menuntut ilmu merupakan amalan taqarrub kepada Allah yang 

paling utama yang akan mendekatkan seorang hamba dengan Rabb-nya. Ia 

http://id.m.wikipedia.org/%20wiki/%20%20Riko_the%20_series
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termasuk bentuk ketaatan yang paling utama yang akan mengangkat kedudukan 

seorang muslim serts meninggikan posisinya di sisi Allah. Allah telah 

memerintahkan para hambanya untuk mencari ilmu, belajar, berfikir, dan 

merenung. Dan dia memperingatkan mereka dari kebodohan dan mengikuti hawa 

nafsu. Allah telah menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya pada 

hari kiamat adalah ilmu yang didalamnya seorang hamba mengikhlaskan(niat) 

hanya untuk Allah, mencari keridhoan-nya, berhias dengan adab-adab Islami dan 

berakhlak dengan akhlak Nabi yang mana akhlak beliau adalah Al-Qur’an. 

Al-Qorni & Karzun (2008) perhatian Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلص untuk mendidik para 

sahabat beliau tidak kalah penting dengan perhatian beliau dalam mengajar 

mereka. Perhatian beliau untuk mendidik dan membersihkan jiwa mereka 

tidak kalah penting dengan perhatian beliau untuk menjabarkan dan 

menjelaskan hukum-hukum Islam kepada mereka. Karena, ilmu tanpa adab 

tidak akan bermanfaat. Dan ilmu yang tidak disertai dengan jiwa yang bersih 

dan suci terkadang akan menjadi hujjah keburukan atas pemiliknya pada hari 

kiamat. Yaitu disaat harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang 

yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. (h. 6). 

 

Setelah melakukan pengamatan awal tentang pentingnya dakwah 

menggunakan media  seperti youtube maka peneliti ingin mengkaji bagaimana 

pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam sebuah film animasi bernuansa Islami 

dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes.  

Oleh karena itu, film animasi Riko the series ini menarik peneliti  untuk 

mengetahui pesan-pesan menarik dalam bentuk dakwah yang ada dalam film 

tersebut sehingga film tersebut mampu eksis tidak hanya di youtube  tetapi juga di 

media lain seperti televisi, sehingga peneliti ingin membahas hal itu dari aspek 

semiotika atau tanda-tanda yang terdapat dalam film tersebut. Berdasarkan uraian 
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di atas maka peneliti ingin mengangkat judul “Pesan Dakwah Melalui  Media 

Youtube (Analisis Semiotik Film Animasi Riko The Series Episode Adab 

Sebelum Ilmu).” 

1.2 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini fokus pada film animasi Riko The Series episode Adab sebelum 

ilmu. 

2. Penelitian ini fokus mengamati pesan dakwah yang terkandung dalam film 

animasi Riko The Series episode Adab Sebelum Ilmu. 

1.3 Rumusan masalah 

1. Bagaimanakah gambaran film animasi Riko The Series episode adab sebelum 

ilmu? 

2. Bagaimana pesan dakwah yang terkandung dalam film animasi Riko The 

Series episode adab sebelum ilmu? 

3. Bagaimana Respon penonton terhadap film animasi Riko The Series?  

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gambaran umum film animasi Riko The Series episode 

“Adab Sebelum Ilmu”. 

2. Untuk mengetahui pesan-pesan dakwah dalam film animasi Riko The Series 

episode ”Adab Sebelum Ilmu”. 

3. Untuk mengetahui respon penonton terhadap film animasi Riko The Series 

episode ”Adab Sebelum Ilmu”. 
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1.5 Definisi Operasional 

1. Pesan Dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk 

pesan berupa perkatan dan tingkah laku yang mengajak untuk mengerjakan 

yang baik dan mencegah dari perbuatan yang buruk.  

2. Media youtube adalah situs media digital popular masa kini yang dapat di 

gunakan untuk mengunggah, mendownload, serta membagikan (share) video 

di seluruh penjuru negeri. 

3. Analisis Semiotika adalah studi mengenai tanda dan bagaimana tanda-tanda 

itu bekerja. Analisis semiotika film ini dimaksudkan untuk mengetahui 

maksud atau pesan yang disampaikan di dalam film melalui bahasa, tindakan 

fisik, tanda-tanda dan simbol. 

4. Animasi Riko The Series “adab sebelum ilmu” adalah serial animasi anak dari 

sekian banyak episode yang ditayangkan di channel youtube Riko The Series. 

Animasi Riko The Series merupakan animasi anak yang bernuasa Islam 

dengan cerita yang menarik seputar kehidupan anak-anak.  

  


