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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi visual merupakan salah satu cara yang paling efektif

untuk menyampaikan gagasan. Para ilmuwan yakin bahwa kesan visual

menerima 25 kali perhatian lebih besar daripada kesan yang diterima oleh

telinga. Di samping itu, indera penglihatan sendiri merupakan alat tercepat

guna mencatat imaji dalam otak manusia. Manakala kesan audio dan visual

digabungkan seperti halnya dalam film, maka penggabungan itu

menimbulkan dampak yang kuat dalam komunikasi.1

Media massa seperti media cetak, radio, dan televisi (TV) telah

memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan output yang maksimal. Namun

dalam konteks saat ini, media massa ( cetak, TV, dan radio) yang tergolong

dalam kategori media konvensional tersebut kini makin berkurang

penggunanya. Saat ini semakin banyak orang yang memilih menikmati

konten media melalui internet. Terbukti dengan menurunnya jumlah

penggunaan media secara konvensional (Koran, radio, dan TV) sejak tahun

2005. Penurunan tersebut tidak terlepas dari imbas naiknya tren penggunaan

akses internet yang menunjukan peningkatan penetrasi mencapai 132,7 juta

orang Indonesia telah mengakses internet. 2

1H, Fraizer Moore., HUMAS Membangun Citra dengan Komunikasi, (Bandung:
PT.Remaja Rosda Karta,2004), h.54

2 Https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-
dunia/0/sorotan_media. di unduh 2017/02/13.
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Internet merupakan teknologi yang menyimpan segudang fasilitas dan

layanan yang patut dipahami dan dikuasai oleh siapapun dizaman modern.

Namun internet bagaikan hutan rimba. Penjelajah yang belum berpengalaman

tentu membutuhkan peta dan pemahaman baik konsep maupun teknis

aksesnya agar tidak tersesat dan dapat menikmati kegiatan penjelajahan.3

Salah satu media online yang banyak digemari saat ini adalah

Youtube. Youtube telah menjadi fenomena yang mendunia yang merupakan

situs video sharing yang berfungsi sebaga sarana untuk berbagi video secara

online. Situs ini memfasilitasi penggunanya untuk memposting video yang

diakses oleh pengguna lain diseluruh dunia. Youtube merupakan database

video yang paling popular di dunia internet, dan merupakan situs video yang

menyediakan berbagai informasi berupa “gambar bergerak” dan bisa

diandalkan.

Dalam hal pengguna Youtube adalah pihak yang aktif dalam proses

komunikasi, pengguna Youtube berusaha untuk mencari informasi atau

tayangan yang paling baik dalam usaha pemenuhan kebutuhannya. Hal

tersebut sesuai  dengan teori Uses and Gratifications bahwa audiens aktif

untuk menentukan media mana yang harus dipilih untuk memenuhi

kebutuhannya. Pendekatan teori Uses anda Gratifications mempengaruhi

fungsi komunikasi massa (Youtube) dalam melayani pengguna Youtube.

Penggunaan teori ini dapat dilihat dari kasus video musik personal.  Kita

menyeleksi musik tidak hanya karena kita cocok dengan lagunya, tetapi juga

3Budi Sutedjo Dharma Oetomo, Pengantar Teknologi Informasi Internet: konsep dan
aplikasi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), h. 32.
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untuk motif-motif yang lain, misalnya untuk kepuasan diri, atau sekedar

hiburan.

Keuntungan lain dari media internet Youtube adalah memberikan

informasi secara cepat, jangkauannya yang luas dan tentunya tidak dibatasi

oleh ruang dan waktu. Dimanapun dan kapanpun kita bisa mengakses internet

sesuai kebutuhan kita. Maka banyak kalangan masyarakat yang

memanfaatkan media ini. Entah sebagai pencari informasi ataupun sebagai

pemberi informasi. Tidak ketinggalan juga para pendakwah yang kerap

memanfaatkan media online sebagai media dakwah. Hingga saat ini aktifitas

dakwah dikalangan umat muslim masih tetap berlangsung dan perhatian pada

dakwah semakin besar. Dakwah tidak lagi dilakukan sebatas pemberian

khutbah dimasjid/mushalla, kantor-kantor, sekolah dan lembaga formal

lainnya. Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi informasi

penyebaran dakwah Islamiyah tersebar melalui media teknologi, khususnya

media social Youtube. Dengan trend digital life, sesungguhnya kemudahan

dari Allah SWT. untuk  nasyrul fikrah semakin terbuka lebar.4

Permasalahan ini menjadi keuntungan sekaligus tantangan untuk

dunia dakwah islam, bagaimana dakwah bisa dikemas secara menarik,

menghibur tapi tidak kehilangan unsur dan nilai dakwah itu sendiri.

Didunia perfilman Indonesia yang mengisahkan tentang dakwah dan

Islam serta problematikannya sudah banyak kita temui. Apalagi sejak Ayat-

ayat Cinta berhasil ditonton sekitar 3,5 juta orang pada tahun 2008. Namun,

4 http://adesmedia.blogspot.co.id/2013/02/dakwah-dalam-cyber-mediasosial-
network.html?m=1. di unduh 2017/02/13.
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kesuksesan film-film Islami itu tidak awet. Jumlah penontonnnya terus

menurun. Film Ketika Cinta Bertasbih pada tahun 2009 meraih 3,1 juta

penonton, Sang Pencerah ditonton oleh 1,2 juta orang. Dengan kondisi

penonton Film Indonesia seperti itu, DAQU Movie nekat memproduksi film

pendek berdurasi sekitar 7 menit 27 detik dichanel Youtube mereka.

DAQU Movie merupakan sebuah Production House yang dibentuk

oleh Yayasan Darul Qur’an milik  ustad Yusuf Mansyur untuk membuat

video-video yang bernafaskan DAQU Method (Islami). DAQU Movie

mempunyai komunitas film yang bersifat tertutup bernama Film Maker

Muslim yang hingga saat ini memiliki hampir 40 orang anggota yang berisi

Sineas-sineas dan Aktor Aktris. Pada tanggal 18 Juni 2016 lalu Video

Ramadhan Halal web series inspirasi yang tayang seminggu sekali menjelang

berbuka puasa selama bulan Ramadhan telah ditayangkan dichanel Youtube

milik DAQU Movie.5

Web series Inspirasi Ramadhan halal yayasan Darul Qur’an ini

merupakan salah satu dari sekian banyak film yang menayangkan tentang

relasi gender suami istri dalam perspektif  Islam. Sebelumnya sudah ada film

Ayat-Ayat Cinta yang menceritakan tentang bagaimana keikhlasan dan

keimanan perempuan diuji dalam hal ini mampu memberikan izin kepada

suaminya untuk berpoligami 6. Perempuan Berkalung Sorban dalam film ini

mengisahkan tentang perjalan hidup  seorang wanita  bernama Annisa yang

berkarakter cerdas,  berani dan berpendirian kuat yang hidup dan dibesarkan

5 http://daqumovie.com/modul.php?fl=ct_tentangdqmovie. di unduh 2017/02/13.
6 http;//ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/ayat-ayat_cinta.diunduh 2017/05/15
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di lingkungan dan tradisi Islam yang konservatif, di Pesantren Salafiah Putri

Al-huda di Jawa Timur. Di pensantren itu mengajarkan bagaiaman menjadi

seorang perempuan yang harus tunduk dan patuh  pada laki-laki, sehingga

Annisa beranggapan bahwa ajaran Islamhanya membela laki-laki dan

menempatkan wanita dalam posisi lemah dan tidak seimbang7. Dan Ketika

Cinta Bertasbih yang menceritakan tentang seorang perempuan cerdas, tegas

dalam mengambil keputusan yang menjadi bagian dari kepribadian Anna

Athafunnisa. Meskipun dibesarkan dan hidup di dalam Pesantren namun dia

tidak bergantung pada ayah dan ibunya yang notabene adalah pengasuh

Pesantren ternama di Kertosuro. Dalam suatu adegan Anna tampil sebagai

wanita yang tegas dan berani dalam bersikap untuk menceraikan suaminya

Furqan, karena diduga terjangkit virus HIV/AIDS. Anna digambarkan dalam

film ini  bukanlah perempuan yang lemah, dia tampil mendobrak karakter

perempuan Jawa yang pasif 8. Menurut Fakih, salah satu bentuk ketidakadilan

gender terjadi dilingkungan rumah tangga. Dalam satu rumah tangga yang

terbentuk dari pernikahan menciptakan adanya pembagian kerja, yaitu

pembagian peran yang jelas antara suami istri9. Namun dalam proses

pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antara anggota

keluarga dalam banyak rumah tangga sehari-hari mesih seringkali

menunjukan ketidakadilan gender. Web series Ramadhan Halal ini

menceritakan tentang hubungan suami istri, bagaimana membina rumah

7 Sivia Riskha Fabriar, “Potret Perempuan dalamFilm Perempuan Berkalung Sorban”
Semarang, Sawwa 9, no. 1 (Oktober 2013): h. 29

8 http://umifatia.wordpress.com/2012/12/23/analisis+novel+ketika+cinta+bertasbih-
1/.diunduh.2017/05/015.

9 M. Fakih, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
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tangga yang harmonis, cara menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah

tangga, pembagian kerja dan tanggung jawab.

Web Series Ramadhan Halal menayangkan sampai 4 episode ditiap

minggu dalam bulan ramadhan 2016. Episode yang ditayangkan pada setiap

minggunya mengangkat tema yang berbeda. Pada episode 1 mengangkat tema

kemulian sedekah, pada episode 2 Ramadhan halal mengambil tema tentang

rumah tangga surgawi, sementara pada episode 3 memilih menggunakan tema

mars dan venus, dan diepisode terakhir temanya adalah akhir yang berkah.10

Video Ramadhan Halal diperankan oleh actor dan aktris yang

memang masih asing didunia entertainment Indonesia. Meskipun begitu

kemampuan akting mereka tidak perlu diragukan lagi. Sebagai pemeran

utama ada Zainab Diyah Hasanah yang diperankan oleh Resa Rere (pemeran

film Tausiyah Cinta) adalah seorang yang pintar, manja kepada suami,

penyayang, sabar, disini Ressa berhasil memerankannya. Yaser Abdullah

(Ryan Qory)  dideskripsikan sebagai seorang yang pintar, penyabar,

penyayang,  dan memiliki ilmu agama yang baik untuk membimbing istrinya.

Web series Inspirasi Ramadhan Halal memiliki banyak pesan-pesan

Islami, dan  pelajaran-pelajaran yang bisa dijadikan rujukan untuk setiap

pasangan suami istri, sebab itu peneliti memilih judul “Pesan Dakwah

Melalui Media Sosial Youtube (Analisis Semiotik Film pendek Ramadhan

Halal Yayasan Darul Qur’an) untuk dijadikan bahan penelitian.

10 http:/rrdanrq.blogspot.co.id/2016/07/ramadhan-halal.html?m=1. di unduh 2017/02/13.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahn di atas, maka dapat

dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa saja pesan-pesan dakwah yang ada dalam Film pendek Ramadhan

Halal Yayasan Darul Qur’an ?

2. Bagaiamana relasi gender suami istri yang ada dalam Film pendek

Ramadhan Halal Yayasan Darul Qur’an ?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai atau

yang diharapkan penulis antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pesan-pesan dakwah yang  ada

dalam Film pendek Ramadhan Halal Yayasan Darul Qur’an.

2. Untuk mengetahui dan mendekripsikan relasi gender suami istri dalam

Film pendek Ramdhan Halal Yayasan Darul  Qur’an.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan  kontribusi

pengetahuan dalam bidang keilmuwan komunikasi dan ilmu dakwah.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmiah

secara berbeda bahwa film dan video  sebagai media komunikasi dapat

dimanfaatkan oleh setiap individu untuk menyampaikan dakwah.
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c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pehaman tentang

relasi suami istri dalam al-Qur’an melalui film dan video.

2. Manfaat praktis

a. Diharapkan penelitian yang mengambil tema “ Pesan Dakwah melalui

Media Social Youtube (Analisis Semiotik Film pendek Ramadhan

Halal Yayasan Darul Qur’an) dapat mendorong para sutradara dan film

maker untuk menciptakan lebih banyak lagi film-film religi yang sarat

nilai-nilai keislaman.

b. Diharapkan penelitian ini dapat mendorong masyarakat penikmat film

Indonesia untuk menonton film-film yang bergenre religi karya-karya

anak bangsa.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang berbeda dalam

menafsirkan maksud dalam penelitian ini, maka peneliti akan memberikan

definisi operasional, sebagai berikut :

1. Pesan dakwah

Pesan dakwah yang penulis maksud adalah segala bentuk aktifitas

penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang

bijaksana untuk terciptanya individu dan masyarakat agar ajaran islam

diamalkan dalam kehidupan.

2. Media social Youtube

Media social Youtube yang penulis maksud adalah  saat ini Youtube telah

menjadi fenomena yang mendunia yang merupakan situs video sharing
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yang berfungsi sebagai sarana untuk berbagi video secara online. Karena

melihat banyaknya pengguna media social Youtube saat ini, maka banyak

orang dari berbagai macam kalangan memanfaatkan Youtube sebagai

sarana untuk mencari informasi dan memberi informasi.

3. Analisis Semiotik

Analisis Semiotik yang di maksud adalah studi analisis mengenai tanda

dan bagaimana tanda-tanda itu bekerja. Semiotik itu sendiri mengkaji

tentang makna-makna atau simbol-simbol, baik yang berupa bahasa

ataupun tanda fisik. Dalam analisis semiotik Film yakni bagaimana sang

sutradara menyampaikan maksud atau pesan yang akan disampaikan pada

penonton, melalui gambar atau melalui media audiovisual, sehingga

khalayak mengerti maksud film yang ditontonya.

4. Film pendek Ramadhan Halal Yayasan Darul Qur’an

DAQU Movie merupakan production house yang dibentuk oleh Yayasan

Darul Qur’an untuk membuat film-film maupun video-video yang

bernafaskan islam. DAQU Movie mempunyai komunitas film yang

bersifat tertutup bernama Film Maker  Muslim. Ramadhan Halal

merupakan salah satu film dakwah yang ditayangkan oleh Film Maker

Muslim. Serial Ramadhan Halal ini memiliki 4 episode yang tayang setiap

minggu di bulan Ramadhan 2016, yang menceritakan tentang

permasalahan-pemasalahan serta penyelesaian masalah-masalah dalam

rumah tangga secara Islami sesuai ajaran Rasulullah Saw.
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Berdasarkan definisi operasional di atas penulis menyimpulkan bahwa

media sosial Youtube merupakan media yang cukup efektif dalam

penyampaian dakwah pada era globalisasi ini, salah satu contohnya

pemanfaatannya adalah dengan membuat film pendek yang betemakan

dakwah seperti pada Film pendek Ramadhan Halal Yayasan Darul Qur’an.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Dakwah

1. Definisi Dakwah

Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da’a,

yad’u, da’watan, yang berarti memanggil, menyeru,  mengundang, atau

mengajak1. Dakwah merupakan bentuk masdar (kata kebendaan) dari kata

da’a. Sehingga kata dakwah itu sendiri lebih cenderung memiliki arti ajakan

dan seruan. Sedangkan secara terminology, pengertian dakwah menurut Drs.

Masdar Helmy ialah mengajak dan menggerakan manusia agar menaati

ajaran-ajaran Allah. Termasuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar untuk

memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Secara definitif dakwah dirumuskan oleh para ahli dalam teks dan

konteks yang bervariatif. Hal ini terlihat dalam orientasi dan penekanan

bentuk kegiatanya, yang di kemukakan beberapa definisi dakwah ,

sebagaimana banyak dikemukakan banyak ahli :

a. Definisi dakwah yang menekankan proses pemberian motivasi untuk

melakukan pesan dakwah (ajaran Islam). Tokoh penggagasnya adalah

Syeikh Ali Mahfudz, dia mengungkapkan dakwah adalah : “Mendorong

manusia pada kebaikan dan petunjuk, memerintahkan perbuatan yang

diketahui kebenaranya, melarang perbuatan yang merusak individu dan

1Andy Darmawan, Ibda’I Bi Nafsika : Tafsir Baru Keilmuwan Dakwah,(Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2005), h. 35
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