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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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orang banyak agar mereka mendapatkan kebahagian di dunia dan di

akhirat”

b. Definisi dakwah yang menekankan pada proses penyebaran pesan dakwah

dengan mempertimbangkan pengunaan metode, media, dan pesan yang

sesuai dengan situasi dan kondisi mad’u (khalayak dakwah).

Penggagasnya adalah Ghalwusy, dia mengemukakan bahwa dakwah dapat

didefinisikan sebagai berikut: “menyampaikan pesan islam kepada

manusia di setiap waktu dan tempat dengan berbagai metode dan media

yang sesuai dengan situasi dan kondisi para penerima pesan dakwah

(khalayak dakwah).

c. Definisi dakwah yang mementingkan sistem dalam menjelaskan

kebenaran, kebaikan, petunjuk ajaran, menganalisis problem kebatilan

dengan berbagai pendekatan, metode dan media agar kebahagiaan hidup di

dunia dan di akhirat. Definisi semacam ini dikemukakan oleh Al-Mursyid

sebagai berikut: “sistem dalam menegakkan kebenaran, kebaikan, petunjuk

ajaran, memerintahkan perbuatan ma’ruf, mengungkapkan media-media

kebatilan dan metode-metodenya dengan macam-macam pendekatan dan

metode serta media dakwah”.2

Dari beberapa definisi diatas yang di kemukakan oleh beberapa para

ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah pada dasarnya merupakan

suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan disengaja untuk memberikan

motivasi dengan metode, media tertentu kepada individu atau kelompok

2 Mansur dkk, Problematika Dakwah Kontemporer (Makassar : Membumi Publishing,
2009), h. 89-90
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(sasaran dakwah) oleh pelaku dakwah (da’i) untuk mencapai tujuan diatas

yaitu, bahagia di dunia dan akhirat.

Menurut Prof. Toha Yahya Umar, bahwa pengertian dakwah dapat

dibagi menjadi dua :

1. Pengertian umum. Dakwah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berisi

cara-cara, tuntunan, bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia

untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, pendapat, dan

pekerjaan tertentu.

2. Pengertian khusus. Dakwah adalah mengajaka manusia dengan cara

bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah SWT.

untuk kemaslahatan dan kebahagian mereka di dunia akhirat.3

Berdasarkan kesimpulan di atas menurut lughawi dakwah dapat

dirumuskan bahwa segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan berencana

dalam wujud sikap, ucapan dan perbuatan yang mengandung ajakan dan

seruan baik langsung dan tidak langsung ditujukan kepada orang perorang,

masyarakat maupun golongan supaya tergugah jiwanya, terpanggil hatinya

kepada ajaran islam untuk selanjutnya mempelajari dan menghayati serta

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.4

Jadi dakwah merupakan suatu aktifitas yang membahas masalah-

masalah umat dan suatu proses upaya mengubah suatu situasi kepada situasi

lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam, atau proses mengajak manusia

kejalan Allah SWT. yaitu al-Islam.

3 Barah Lubis, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: CV.Tursina, 1992), h.18
4 Akhmad Sukardi, Dakwah Teknik Berpidato (Kendari : CV Shadra, 2009), h. 1
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Sebagaimana yang telah disebutkan diatas beberapa definisi dakwah

yang semuanya itu bermuara sama, yaitu mengajak kepada kebaikan. Hal ini

tidak akan tercapai tanpa adanya sesuatu koordinasi yang kuat dari beberapa

unsur yang mendukung kegiatan dakwah tersebut.

2. Subjek Dakwah (Da,i)

Didalam subjek dakwah ada yang disebut dengan (ulama, da’i,

mubaligh), subjek tersebut melaksanakan tugas-tugas dalam berdakwah.

Pelaksanaan tugas dakwah bisa dilakukan perorangan ataupun berkelompok.

Seorang da’i atau subjek dakwah mempunyai peran penting dalam proses

pelaksanaan dakwah, kepandaian atau kepiawaan kan menjadi daya tarik

tersendiri bagi para objek dakwah. Setiap da’i memiliki kekhasan masing-

masing, tergantung pada wawancara keilmuwan, latar belakang pendidikan,

dan pengalaman kehidupannya.

Seorang da’i harus mengetahui keberagaman audiens. Seorang da’i

ibarat seorang dokter yang harus mampu mendiagnosis penyakit dan

mengobati pasien, ia tidak cukup memberitahu obat tetapi juga harus

mengetahui cara pengobatannya. Para da’i berinisiatif untuk menyampaikan

pesan dakwahnya, maka dari kacamata komunikasi, para da’i tersebut

merupakan komunikator dalam kegiatan dakwah.

Untuk itu da’i harus memiliki kriteria-kriteria yang harus dimilikinya

diantarannya :

a. Mempunyai pengetahuan yang luas,

b. Berakhlak yang baik dan mulia,
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c. Mempunyai kemampuan membaca medan dakwah,

d. Mampu menerapkan apa-apa yang disampaikan dalam kehidupan sehari-

hari.

3. Objek Dakwah atau Mad’u

Yang dimaksud objek dakwah ialah: mad’u atau sasaran didalam

dakwah, yaitu orang-orang yang diseru atau pun diajak ke jalan Allah SWT.

Ada beberapa tipe dan variasi mad’u dalam tubuh umat Islam, yaitu

golongan istimewa yakni Sobiqun bil-Khoirot (yang berlomba dengan

kebaikan), Zhaliman linafsihi (menzholimi diri sendiri, yang fasiq, dan

berdoa), dan Muqtashid (biasa-biasa saja kurang istimewa).5

Karena terdapat bermacam-macam tipe dan variasi mad’u maka

diperlukan strategi yang efektif dan efisien dalam memperlakukan mad’u,

yaitu :

a. Berkomunikasilah dengan manusia sesuai kadar intelektualnya.

b. Berkomunikasilah dengan manusia sesuai dengan bahasa (budaya) mereka.

c. Berkomunikasilah dengan manusia sesuai dengan kondisi sosiologinya.

d. Tepat guna dalam dalamkomunikasi tersebut merupakan perintah

e. Allah SWT. yang sesuai dengan Al-Qur’an sebagai “Qaulan Sadidan”

(perkataan yang benar dan tepat).

5 Shomad, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Makalah Seminar 1992), h.8
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4. Materi Dakwah

Materi dakwah adalah agam Islam6. Materi dalam kegiatan dakwah

meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang diajarkan Allah

dalamal-Qur’an melalui Rasul-Nya. Ajaran tersebut tidak hanya berupa teori,

akan tetapi juga perbuatan para da’i sehingga audience akan menganggap

bahwa da’i tersebut patut dicontoh.

Pada hakekatnya, pesan-pesan yang disampaikan dalam proses

dakwah adalah bersumber pada al-Qur’an dan al-Hadits. Statement ini sesuai

dengan apa yang dikatakan oleh Toto Tasmara bahwa pesan dakwah adalah

semua pernyataan yang bersumberkan al-Qur’an dan as-Sunnah baik tertulis

atau dengan pesan-pesan (risalah), dan disampaikan oleh seseorang dalam

upaya mengubah manusia agar berpegang teguh pada aturan Allah dengan

menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Islam.7

Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Ali-Imran/3 : 110

                
               
    

Terjemahnya :
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

6 Sa’id Al-Qahthani, Menjadi Da’i Yang Sukses, (Jakarta: Qisthi Presss, 2005), h.81
7 Toto Asmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), h. 43.
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baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.8

Berdasarkan firman Allah tersebut, sifat utama dakwah Islamiyah

adalah menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, hal ini

dilakukan seorang da’i dalam upaya mengaktualisasikan ajaran Islam. Kedua

sifat ini mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya yaitu

merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, seorang da’i tidak

akan mencapai hasil da’wahnya dengan baik kalau hanya menegakkan yang

ma’ruf tanpa menghancurkan yang munkar.

Lisan merupakan nikmat Allah yang sangat besar pengaruhnya. Kecil

bentuknya tapi peran dan akibatnya sangat besar. Seperti pisau, bisa

bermanfaat jika bisa menggunakan dengan baik tetapi sebaliknya bisa

membahayakan bila salah dalam menggunakannya. Seseorang bisa mulia dan

juga bisa hina dan dibenci karenannya. Dengan lisan bisa beribadah atau

sebaliknya bisa juga maksiat. Sebagai orang beriman kita harus mampu

menyelaraskan antara ucapan dan pebuatan. Al-Qur’an dan Al-Hadits Nabi

merupakan tuntunan yang sarat dengan ketentuan untuk meraih kebahagiaan,

keseimbangan, juga kemajuan, dan ketentraman hidup dunia akhirat.

5. Media Dakwah

Media dakwah sebagai alat perantara bermanfaat untukmenyampaikan

pesan dakwah kepada khalayakya. Sedangkan menurut Wardi Bahtiar, media

8 Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penafsir dan
Penterjemah Alquran, 1995), h. 92.
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dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi

dakwah, pada zaman modern seperti televise, radio, internet, dan lain-lain.9

Keberadaan media tersebut adalah sifatnya sebagai penunjang artinya,

karena kondisi tertentu dakwah dapat dilaksanakan menggunakan media

sebagai alat bantu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa alat komunikasi apapun yang

halal bisa digunakan sebagai alat media dakwah. Ada beberapa pendapat

mengenai jenis-jenis media dakwah, menurut Mira Fauziyah membagi dunia

dakwah menjadi dua macam; media dakwah eksternal (media cetak, media

auditif, media visual, dan media auditif visual) dan media dakwah internal

(surat, telepon, pertemuan, wawancara, dan kunjungan). 10

6. Tujuan Dakwah

Proses penyelenggaraan dakwah dilaksanakan dalam rangka mencapai

nilai tertentu. Mengenai konteks tujuan dakwah ini para pakar memberikan

definisi yang berbeda-beda. Namun perbedaan pendapat tersebut hanyalah

dalam tataran redaksi bahasa.

Muhammad Natsir mengemukakan bahwa tujuan dakwah adalah:

1. Memanggil manusia kepada syariat untuk memecahkan persoalan

hidup, baik persoalan hidup perorangan ataupun rumah tangga,

berjamaah, bermasyarakat, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan

bernegara.

9 Peihananto, Internet sebagai Media Dakwah Alternatif pada Masyarakat Informasi,
(Surabaya: Jurnal Ilmu Dakwah, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel. Vol.4 no.2, 2001), h.8

10 Mira Fauziyah, Urgensi Media dalam Dakwah, (Yogyakarta: AK Group, 2006), h. 102.
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2. Memanggil manusia kepada fungsi hidup sebagai hamba Allah

SWT. di muka bumi, menjadi pelopor, pengawas, pemakmur,

pembesar kedamaian bagi umat manusia.

3. Memanggil manusia kepada tujuan hidup yang hakiki yaitu

menyembah Allah SWT. sebagai satu-satunya zat pencipta.

B. Deskripsi Media

1. Pengertian Media

Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah perantara,

tengah atau pengantar11. Dalam bahasa inggris media merupakan bentuk

jamak dari medium yang berarti tengah, antara, rata-rata. Jadi, media adalah

segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi

dan pesan. Banyak ahli dan juga organisasi yang memberikan batasan

mengenai pengertian media. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Syaiful Bahri Djamarah: media adalah alat bantu apa saja

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai

tujuan.

b. Menurut Schram: media teknologi pembawa pesan yang dapat

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.

c. Menurut National Education Asociation (NEA): media adalah

sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual,

termasuk teknologi perangkat kerasnya.

11 Ely dan Arsad, Media Pembelajaran, 2006, h. 3.
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d. Menurut Asociation of Education Comunication Technology

(AECT): media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan

untuk proses penyaluran pesan.

2. Jenis-jenis Media

Media massa adalah salah satu saluran komunikasi yang kemudian

semakin berkembang sehingga terbentuk dua konsep yang kini dikenal

dengan sebutan mainstream media dan new media.

a. Mainstream Media

1) Media cetak adalah sebagai media penyampai informasi yang memiliki

manfaat, dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak, yang

disampaikan secara tertulis. Seperti: Koran, majalah, tabloid, bulletin,

dan lain lain

2) Media elektronik adalah sebuah media penyampai pesan terhadap

khalayak, yang berbentuk elektronik. Seperti: televisi, radio, film,

video, dan lain lain.

Mainstream media biasanya merupakan komunikasi satu arah, dimana

khalayak lebih pasif dan sulit mendapatkan umpan balik secara langsung.

b. New Media

New media atau media baru adalah istilah yang dimaksudkan untuk

mencakup kemunculan digital, atau jaringan teknologi informasi dan

komunikasi di akhir abad ke-20. Teknologi  yang digambarkan sebagai media

baru adalah digital dan sering kali memiliki karakteristik dapat dimanipulasi,

bersifat jaringan, padat, mampat, interaktif dan tidak memihak.
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3. Film

Film bisa dikatakan sebagai suatu penemuan teknologi modern

yang paling disukai oleh penontonnya, sehingga melahirkan berbagai

kemungkinan. Film mempunyai berbgai arti yang saling terkait. Dalam fisik

dan tehnik, film berarti selaput halus. Film adalah termasuk dalam salah satu

bentuk mainstream media.

Film cerita ialah berisikan sebuah kisah manusia (roman) dari awal

sampai akhir menjadi keutuhan cerita dan dapat memberikan kepuasan emosi

pada penontonnya. Film cerita bisa disaksikan dibioskop, televise, atau

dipublish di media sosial seperti Youtube.

Film mempunyai suatu bentuk yang sangat khas dan membedakan

dari cabang seni lainnya. Dalam mempersepsi film terjadi suatu proses

psikologi yang menarik, terjadi identifikasi optis, emosional  dan imajiner.

Relitas yang terdapat pada film adalah realitas yang virtual. Kenyataan yang

ditampilkan film seperti kenyataan dalam cermin. Virtual ini menjadi sangat

kuat karena film itu memiliki struktur yang dibangun secara nalar dan

bermotif. Struktur itu memiliki dua segi seperti  dua sisi dari mata uang yang

sama, yaitu struktur “bathiniah” yang disebut plot dan struktur lahirnya

dibangun oleh shot, scene (adegan) dan sequence (sekwens).12

a. Unsur-unsur Film

Beberapa unsur yang terdapat dalamsebuah film adalah:

1) Title (judul).

12 D.A Perasi, Film/ Media/ Seni, (Jakarta: Perss FFTV-IKJ 2005), h. 8
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2) Credent Title (produser, karyawan, artis, dan lain-lain).

3) Tema Film.

4) Instrik yaitu usaha pemeranan film untuk mencapai tujuan.

5) Klimaks yaitu bentran antara kepentingan.

6) Plot (alur cerita).

7) Keterangan masalah yang masih terkatung-katng.

8) Million setting (latar belakang terjadinya peristiwa).

9) Sinopsis (ringkasan atau gambarann dengan cepat kepada orang yang

berkepentingan.

10) Trailer (bagian film yang menarik).

11) Charater (karakteristik pelaku).

b. Film Pendek

Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame.

Dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara

mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Seperti yang kita tahu

film pendek adalah bentuk film paling simple tapi juga paling kompleks. Film

pendek pada awal berkembangnya sempat dipopulerkan oleh komedia Charlie

Chaplin. Dalam sejarah film dunia,  istilah “film pendek” mulai popular sejak

decade 50an. Alur perkembangan terbesar film pendek dimulai  dari Jepang

dan Perancis; para penggagas Manifesto Oberhausen di Jerman dan Jean

Mitry di Perancis. Dikota Oberhausen sendiri,  kemudian muncul Oberhousen

Kurzfilmtage yang saat ini merupakan festifal film pendek tertua di dunia.

Sementara saingannya adalah festival du Court Metrage de Clermont-ferrand
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yang diadakan tiap tahun di  Paris. Sejak gerakan-gerakan ini muncul, film

pendek telah mendapatkan tempat di pemirsa film Eropa.

Film pendek Indonesia secara praktis mulai muncul dikalangan

pembuat film Indonesia sejak munculnya pendidikan sinematografi. Perhatian

para film-entthusiasts para era 70an dapat dikatakan cukup baik dalam

membangun atmosfir positif bagi perkembangan film pendek di Jakarta.

Bahkan dewan kesenian Jakarta mengadakan festival Film Mini setiap

tahunnnya mulai tahun 1974, akan tetapi sangat disayangkan festival Film

Mini ini berhenti pada tahun 1981 karena kekurangan dana.

Pada tahun 1975 muncul kelompok sinema delapan yang dimotori

Johan Teranggi dan Norman Benny. Kelompok ini secara simultan terus

mengkampanyekan pada masyarakat film pendek dapat digunakan sebagai

media ekspresi kesenian. Hubungan internasional mulai terbangun,

diantaranya dengan para film maker Eropa terutama dengan festival film

pendek Oberhausen, ketika untuk pertama kalinya film pendek Indonesia

berbicara dimuka dunia di tahun 1984. Keadaan ini memancing munculnya

forum film pendek di Jakarta, yang berisikan para seniman, praktisi film,

mahasiswa dan penikmat film dari berbagai kampus untuk secara intensif

membangun networking yang baik dikalangan pemerhati film.

Film pendek merupakan primadona bagi para pembuat film

independen. Selain dapat diraih dengan biaya yang relative lebih murah dari

film cerita panjang, film pendek memberikan ruang gerak ekspresi yang lebih
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leluasa. Meski tidak sedikit juga pembuat film yang hanya menganggapnya

sebagai  sebuah batu loncatan menuju film cerita panjang.

Film pendek pada hakikatnya bukanlah sebuah reduksi dari film cerita

panjang, ataupun sekedar wahana pelatihan belaka. Film pendek memiliki

karakteristiknya sendiri yang berbeda dengan film cerita panjang, bukan lebih

sempit dari pemaknaan, atau bukan lebih mudah. Sebagai analogi, dalam

dunia sastra , seorang penulis cerpen yang baik belum tentu dapat menulis

novel dengan baik, begitu juga sebaliknya seorang penulis novel, belum tentu

dapat memahami cara penuturan simpleks dari sebuah cerpen.

Sebagai sebuah media ekspresi, film pendek selalu termarjinalisasi

dari sudut pandang pemirsa karena tidak mendapatkan media distribusi dan

eksibisi yang pantas seperti yang didapatkan cerpen di dunia sastra.

Secara teknis, film pendek merupakan film-film yang memiliki durasi

dibawah 50 menit. Mseskipun banyak batasan lain yang muncul dari berbagai

pihak lain di dunia, akan tetapi batasan teknis ini lebih banyak dipegang

secara konvensi. Mengenai cara bertuturnya, film pendek memberikan

kebebasan bagi para pembuat dan pemirsannya, sehingga bentuknya menjadi

sangat bervariasi. Film pendek dapat saja yang berdurasi 60 detik, yang

penting ide dan pemanfaatan media komunikasinya dapat berlangsung efektif.

Yang menjadi menarik justru variasi-variasi itu menciptakan cara pandang-

cara pandang baru tentang bentuk film secara umum, dan kemudian berhasil

memberikan banyak sekali kontribusi bagi perkembangan sinema.
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Film pendek merupakan film dengan durasi pendek antara 1 menit –

30 menit, menurut standar festival internasional. Jenis-jenis film pendek

antara lain sebagai berikut:

1. Film Pendek Eksperimental

Film pendek yang digunakan sebagai bahan eksperimen atau ujicoba, di

Indonesia jenis film ini sering di kategorikan sebagai film indie.

2. Film Pendek Komersial

Film pendek yang diproduksi untuk tujuan komersil atau memperoleh

keuntungan, contoh: iklan, profil perusahaan.

3. Film Pendek Layanan Masyarakat

Film pendek yang bertujuan untuk layanan masyarakat. Biasannya

ditayangkan di media massa (televisi).

4. Film Pendek Entertaiment / Hiburan

Film pendek  yang bertujuan komersil untuk hiburan. Film ini banyak kita

jumpai di televise, media sosial seperti Youtube, Fecebook, dan

Instagram.

4. Youtube

Youtube merupakan salah satu bentuk dari new media, yakni aplikasi

dari media sosial. Media social adalah sebuah media online, dengan para

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi
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meliputi blog, jejaring social. Di era globalisasi saat ini media online

merupakan media yang paling banyak di gemari oleh kebanyakan orang.13

Menurut  Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan

media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang

dibangun di atas dasar ideology dan teknologi  web 2.0 menjadi platform

dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda,

termasuk sosial network, forum internet, Weblogs, sosial blogs, micro

blogging, wikis, podcasts, gambar, video, ratting, dan bookmark sosial.14

Youtube merupakan salah satu website terpopuler era kini. Youtube

adalah sebuah situs web Video Sharing (berbagi video)  populer dimana para

pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis.

Umumya video-video di Youtube adalah klip music (video klip), film TV,

serta video buatan para penggunanya sendiri.

Youtube merupakan web video  sharing yang dibuat oleh tiga orang

mantan pegawai Paypal pada Februari 2005. Perusahaan ini berkantor pusat

di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan

HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna,

termasuk klip film, kli TV, dan video musik.

Kebanyakan konten di Youtube diunggah oleh indvidu, meskipun

perushaan-perusahaan media seperti Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah

mengunggah material mereka kesitus ini sebagai bagian dari program

13 https://science booth.com/2013/06/26/fenomena-youtube-sebagaimedia-massa-di-
zaman-modern/. di unduh 2017/02/13.

14 Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap
Pembentukan Brand Attachment. Tesis. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), h. 10.
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kemitraan Youtube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video dan

mengunduh video, sedangkan pengguna terdaftar dapat mengunggah video

dalam jumlah tak terbatas. Pada November 2006, Youtube, LLC dibeli oleh

Google dengan nilai US$1,65 milliar dan resmi beeroperasi sebagai anak

perusahaan Google.

Google akhirnya resmi meluncurkan Youtube versi Indonesia.

Tingginya jumlah penonton Indonesia di situs video online terbesar di dunia

itu yang menjadi alasan Google memboyong Youtube ke Indonesia.Adamm

smith, Director of Product Management Youtube Asia Pasific, saat

meresmikan Youtube Indonesia di FairGrounds, Jakarta, Kamis (14/6/2012).

Smith mengungkapkan, sekitar 70% penonton Youtube berasal dari luar

Amerika serikat, Indonesia menjadi salah satu pengguna Youtube terbesar di

Asia.

C. Analisis Semiotika

Definisi analisis menurut kamus  besar bahasa Indonesia “ Analisis

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu

sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertiaan yang tepat

dan pemahaman arti keseluruhan”.

Secara etimologis istilah semiotik berasal dari bahasa Yunani semeion

yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu  yang

atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat mewakili

sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, semiotik dapat

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederatan luas objek-objek,
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peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda15. Pengertian  paling

sederhana mengenai semiotika dapat diuraikan sebagai studi mengenai tanda

dan bagaimana tanda-tanda itu bekerja.16

Charles Sanders Peirce, seorang filsuf kebangsaan Amerika,

mengembangkan filsafat pragmatism sebagai kajian semiotik. Bagi Pierce

tanda “is something which stands to somebody for something in some respect

or capacity”. Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi desebut

ground. Pierce membedakan tiga konsep semiotik, yaitu: sintaksis semiotik,

semantik semiotik, dan pragmatik semiotik. Sintaksis semiotik mempelajari

hubungan tentang tanda, semantik semiotik mempelajari hubungan antara

tanda, objek, dan interpretasi, sedangkan pragmatik semiotik mempelajari

hubungan antara tanda, pemakai tanda dan pemakaian tanda.

Semiotik itu sendiri mengkaji tentang makna-makna atau simbol-

simbol, baik yang berupa bahasa (linguistik) dan tanda fisik. Istilah makna

dan simbol itu sendiri memiliki makna yang spesifik, seperti yang

dikemukakan oleh Raymond Firth (1973), tanda merupakan bagian dari

bahasa tersendiri yang, “…sangat penting bagi pengoprasian yang efisien

sehingga membuat (fabrikator) dan penafsir menggunakan kode yang

sama”.17

15 Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisisi
semiotic dan Analisis Framing, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 95.

16 Andri Masri, Strategi Visual, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. 166.
17 Susann Vihma & Seppo Vakena, Semiotik Visual dan Semantika Produk, (Yogyakarta:

Jalasutra, 2009), h.14.
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Pusat perhatian semiotika dalam kajian komunikasi itu sendiri

menggali apa yang tersembunyi dibalik bahasa, karena bahasa beroperasi

sebagai simbol yang mengartikan atau perepresentasikan makna yang ingin

dikomunikasikan oleh pelakunya. Kalau dalam film yakni bagaimana sang

sutradara menyampaikan maksud atau pesan yang akan disampaikan pada

penonton, melalui gambar atau bahasa ilmiahnya melalui medi audio visual,

sehingga khalayak mengerti maksud dari film yang ditontonya tersebut.

D. Teori Semiotik Roland Barthes

Roland Barthes lebih menekankan interaksi antara teks dan

pengalaman personal dan kultural pengguannya , interaksi antara konvensi

dalam teks dengan konvensi yang dialami da diharapkan oleh penggunannya.

Gagasan Barthes ini dikenal dengan “order  of signification”, mencakup

denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang

lahir dari pengalaman kultural dan personal).

Roland Barthes dalam teorinya Barthes mengembangkan semiotika

menjadi dua tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Kata

konotasi berasal dari bahasa latin connotare, “menjadi makna” dan mengarah

pada tanda-tanda kultural yang terpisah atau berbeda dengan kata(dan bentuk-

bentuk lain dari komunikasi). Kata melibatkan simbol-simbol, historis dan

hal-hal yang berhubungan dengan emosional. Roland Barthes, semiotikus

terkemuka dari Prancis dalam bukunya Mythologies (1972) memaparkan

konotasi kultural dari berbagai aspek kehidupan keseharian orang Prancis.
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Menurutnya, tujuannya untuk membawakan dunia tentang “apa yang terjadi

tanpa mengatakan”.

Sedangkan denotasi di pihak lain menunjukan arti literature atau yang

eksplisit dari kata-kata dan fenomena yang lain. Sebagai contoh boneka

Barbie menunjukan boneka mainan, yang dipasarkan pertama kali pada tahun

1959, dengan tinggi 11,5 inci, dengan ukuran 5,25 inci, tinggi pinggang 3

inci, dan pinggul 4,25 inci. Sementara konotasi dari Barbie, secara kontras

penuh dengan kontroversi18. Karena menurut sebagian orang bahwa boneka

Barbie tersebut adalah lambang atau simbol dari emansipasi wanita. Dibawah

ini kita bisa lihat ada gambar mengenai teori Roland Barthes.

Gambar 1. Peta Tanda Roland Barthes

Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu mitos yang

menandai suatu masyarakat. Mitos menurut Barthes terletak pada tingkat

kedua penandaan, jadi setelah terbentuk sistem sign-signifier-signified, tanda

tersebut akan menjadi penanda baru. Jadi, ketika suatu tanda yang memiliki

makna denotasi, maka makna denotasi tersebut akan menjadi mitos.

18 Arthur Asa Berger, Media Analysis Techniques, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, 1999), h. 15.
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Sisnifier

Signified
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Mitos
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Salah satu wilayah penting yang ditambah Barthes dalam studinya

tentang tanda adalah peran pembaca (the reader). Konotasi, walaupun

merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat

berfungsi.  Barthes secara lugas mengulas apa yang sering disebutnya sebagai

sistem pemaknaan tataran kedua, yang dibangun di atas sistem lain yang telah

ada sebelumnya, sistem kedua ini oleh Barthes disebut konotatif, yang dalam

buku Mythologies-nya secara tegas ia bedakan dari denotatif atau sistem

pemaknaan tataran pertama.

Gambar 2. Peta Tanda Roland Barthes

Dennotative Sign (tanda denotative) Connotative Sign (tanda

konotatif)

Denotative Signifier

(penanda denotative)

Connotative signifier

(pemamda konotatif)

Dennotative Signified

(petanda denotative)

Connotative Signified

(petanda konotatif)

Berdasarkan peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3)

terdiri atas penanda(1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan,

tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Jadi, dalam konsep Barthes

tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya.

Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam pengertian

secara umum serta denotasi dan konotasi yang dipahami oleh Barthes.
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E. Penelitian Terdahulu

Penelitan terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasil penelitian

dari peneliti sebelumnya dalam kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian

terdahulu yang diambil dalam penlitian ini adalah:

Pertama, penelitian dari Hendra Harahap, Skripsi, Universitas

Sumatra Utara, 2011, Medan. Judul: “ Representasi Feminisme Dalam Film

(Analasis Semiotika Feminisme Dalam Film  Sex and The City 2)”.

Penelitian ini menggunakn metode semiotika khususnya kode-kode televisi

John Fiske. Subtema yang digunakan untuk menganalisa film tersebut adalah

feminisme dalam dunia kerja, feminisme dalam hubungan dengan pasangan

dan keluarga, feminisme dengan dunia sosial. Hasil penelitian ini menunjukan

bahwa dalam proses encodingnya yang menghasilkan sebuah teks film,

faktor-faktor di luar maksud pembuat film dapat berperan membentuk muatan

ideologinya. Lalu, kesimpulan dalam penelitian ini adalah pada akhirnya

ditemukan bahwa film dapat menjadi representasi atas 8 realita sosial dari

kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang,

sebagai manusia yang sederajat yang disebut feminisme.

Kedua, penelitian dari Nova Dwiyanti, Skripsi, Universitas Islam

Negeri Sumatra Utara, 2016, Medan. Judulnya: “Analisis Semiotik Citra

Wanita Muslimah Dalam Film Assalamualaikum Beijing”. Penelitian ini

mempresentasikan Citra wanita melalui penggambaran melalui kecintaan,

kesetiaan, pengorbanan serta pengabdian seorang wanita muslimah yang
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menjadi unsur dari simbol muslimah dan simbol teknis berupa scene, shot,

visual, audio, maupun dialog.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti

terdahulu akan menjadi bahan dan referensi bagi penelitian ini.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat

deskriptif analisis,yaitu penelitian yang memberikan gambaran secaa objektif,

dengan menggambarkan pesan-pesan secara simbolis dalam web series

Ramadhan Halal Yayasan Darul Qur’an.

Metode yang digunakan dalam penelitin ini ialah analisis deskriptif

yang kemudian menggunakan model semiotik Roland Barthes. Semiotika

merupakan suatu studi ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda dalam

suatu konteks scenario, gambar, teks, dan adegan di  sebuah film dan video

menjadi sesuatu yang bisa dimaknai1. Semiotika berakar dari studi klasik dan

skolastik atas seni logika, retorika dan poetika.

B. Objek Penelitian dan Unit Analisis

Adapun objek penelitian ini ialah film web series Ramadhan Halal

Yayasan Darul Qur’an. Sedangkan unit analisisnya adalah potongan gambar

atau visual yang terdapat dalam video yang berkaitan dengan rumusan

masalah penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

1 Kurniawan 2001, Semiologi Roland Barthes, (Magelang: Yayasan Indonesia, 2001),
h.49.
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