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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dakwah merupakan kegiatan menyampaikan pesan-pesan baik dari Da'I kepada 

mad'u atau jamaah baik di atas mimbar maupun melalui perantara media. Dalam proses 

penyampaian pesan, terdapat beberapa komponen agar pesan tersebut dapat diterima 

dengan efektif. Komponen-komponen tersebut adalah adanya komunikator (da'i) yang 

menyampaikan pesan-pesan melalui media kepada komunikan (mad'u) sehingga 

menimbulkan efek perubahan ke arah yang lebih baik. Menurut Basit1, ada dua bentuk 

pesan dakwah efektif yaitu pesan yang bersifat informatif dan pesan yang bersifat 

persuasif. Kedua pesan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan, mengubah 

sikap dan perilaku individu, kelompok atau masyarakat. Dakwah kurang efektif apabila 

tidak terjadi perubahan pada objek dakwah setelah dakwah disampaikan. 

Arus informasi yang dibentuk dari berkembangnya teknologi saat ini membuat 

masyarakat berada dalam era globalisasi. Era globalisasi memiliki dampak yang dapat 

menimbulkan perubahan-perubahan pada masyarakat, tidak terkecuali pada dakwah. 

Kemajuan teknologi pada era ini yang membuat dakwah konvensional kehilangan 

kekuatannya. Dakwah yang biasanya memakai cara konvensional yakni hadir dan 

bertatap muka langsung dengan para da'i, kini berkembang dengan sebutan dakwah 

online yaitu kita bisa melihat kajian para da'i tanpa hadir dan bertatap muka langsung. 

Kemajuan teknologi saat ini bisa dijadikan sebagai wasilah dakwah. Hadirnya internet 

sebagai media baru yang bisa di akses kapanpun dan dimana pun telah memungkinkan 

pengembangan aktivitas dakwah secara online. Seiring berkembangnya alat teknologi 

komunikasi inilah, para da'i, ustadz dan lembaga dakwah memiliki inisiatif untuk 
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mengunggah video-video dakwah yang telah dilakukan secara konvensional di internet. 

Penggunaan media online sebagai media dakwah Islam merupakan upaya untuk 

memanfaatkan perkembangan teknologi. 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya “Menuntut ilmu 

itu suatu kewajiban kepada setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah). Pada sabda Rasulullah 

di atas telah menerangkan pada kita bahwa kita sebagai orang Islam wajib menuntut 

ilmu terutama ilmu syar'i. Jika kita menuntut ilmu maka jalan kita menuju surga 

menjadi lebih dekat dikarenakan pahala menuntut ilmu sama dengan jihad di jalan 

Allah. Sebagaimana hadist lain yang artinya “Siapa yang menempuh jalan untuk 

mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim, 

no. 2699). Dari hadist-hadist di atas menjelaskan bahwa tidak ada batasan dalam 

mencari ilmu syar'i, dengan kata lain dakwah dapat dilakukan dengan cara online 

maupun konvensional.  

Berdakwah secara online dinilai sangat efektif dewasa ini. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Usman2 terhadap 200 responden menemukan bahwa  

rata-rata penggunaan smartphone untuk online yang terkoneksi dengan internet lebih 

dari 18 jam sehari, hal tersebut juga termasuk dengan penggunaan smartphone untuk 

mengirim pesan dan telepon. Sedangkan tingkat efektivitas penggunaan media online 

sebagai sarana dakwah menunjukkan bahwa penggunaan smartphone merupakan hal 

yang umum saat ini, sehingga peluang dakwah melalui media online menjadi sangat 

terbuka. Sebanyak 47% responden dengan tingkat intensitas sangat sering 

menggunakan smartphone mereka untuk mencari informasi tentang agama, bahkan 

100% pemilik smartphone memiliki aplikasi untuk pengingat ibadah seperti aplikasi 
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Athan, Islamic Finder serta aplikasi qur’an dan terjemah, dan aplikasi lain seperti do’a 

sehari-hari, aplikasi penghitung dzikir, penunjuk arah kiblat, dan lain-lain. 

Tetapi seiring dengan perubahan ini, ternyata masih banyak orang yang salah 

dalam menggunakan media. Sebab konten-konten dakwah yang tersebar di internet 

tidak di unggah secara keseluruhan, melainkan video dakwah tersebut di edit  hingga 

menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sehingga pesan yang di sampaikan ustadz 

atau da'i tidak menyentuh dan tidak menimbulkan kesadaran pada diri mad'u. Padahal 

tujuan dari dakwah adalah menimbulkan perubahan ke arah yang lebih baik seperti 

yang telah dijelaskan peneliti di atas. 

Dakwah online telah banyak dilakukan oleh ustadz-ustadz dan lembaga dakwah 

di Indonesia. Seperti kanal youtube milik Ustadz Khalid Basalamah bernama Khalid 

Basalamah Official, Felix Siauw, Lentera Islam, Ammar TV, Cordova Media, Teras 

Dakwah, Ustadz Adi Hidayat Official dan sebagainya. Masing-masing kanal Youtube 

tersebut juga memiliki akun Instagram, Facebook, Twitter bahkan Telegram. Selain 

jumlah jamaah ustadz tersebut yang banyak mengikuti dakwah secara konvensional, 

mereka juga memiliki banyak jamaah atau pengikut online yang konsisten melihat serta 

mengambil pelajaran dari akun-akun dakwah tersebut. Contohnya kanal Youtube milik 

ustadz Khalid yang memiliki 1,09 juta subscriber, kanal Youtube Ammar TV memiliki 

1,69 juta subscriber, Yuk Ngaji Jogja memiliki 2,63 ribu subscriber dan Teras Dakwah 

memiliki 70,2 ribu subscriber.3 Pengikut Instagram akun-akun dakwah tersebut juga 

sangat banyak. Contohnya akun Instagram Ustadz Felix Siauw memiliki 4,2 juta 

pengikut, akun instagram milik Ustadz Khalid Basalamah dengan 1,3 juta pengikut, 

akun instagram milik Ustadz Adi Hidayat dengan jumlah 2,3 juta pengikut, serta akun 
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dakwah lain yang eksis di media online.4 Hal tersebut menunjukkan bahwa peminat 

dakwah online sangat banyak di era digital ini. 

Hal yang mendasari diadakannya penelitian di Teras Dakwah karena di Teras 

Dakwah adalah salah satu lembaga dakwah dan sosial di Yogyakarta yang memiliki 

dakwah secara konvensional maupun dakwah online dengan mengunggah video-video 

kajian mereka di internet. Teras Dakwah memiliki tim khusus yang dibentuk bernama 

TD Media yang berperan aktif mempromosikan kegiatan baik yang akan dilaksanakan 

maupun yang telah dilaksanakan secara kreatif dan inovatif. Ustadz dan Ustadzah 

pengisi kajian di Teras Dakwah juga hadir dari berbagai organisasi masyarakat Islam 

di Indonesia dan kalangan profesional seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, 

MIUMI, Wahdah Islamiyyah dan lain-lain. Serta dibandingkan dengan komunitas 

dakwah lainnya di Yogyakarta, Teras Dakwah memiliki jumlah pengunjung kajian 

terbanyak baik secara konvensional dan online.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah perbandingan efektivitas dakwah konvensional dan dakwah online di Teras 

Dakwah? 

2. Adakah pengaruh efektivitas pada dakwah konvensional dan dakwah online di 

Teras Dakwah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbandingan efektivitas dakwah konvensional dan dakwah 

online di Teras Dakwah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pada dakwah konvensional dan dakwah 

online di Teras Dakwah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Teori 

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan teori yang terkait dengan 

efektivitas pesan dakwah. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga 

dakwah untuk meningkatkan nilai pemahaman mad'u baik secara konvensional dan 

online melalui kajian-kajian yang menambah pengetahuan Islam secara istiqomah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing 

diuraikan dalam sub bab. 

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian,  rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu dan 

 landasan teori yang relevan dengan tema skripsi. 
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Bab III : Pada bab ini, peneliti menuliskan secara rinci tentang metode yang 

 digunakan saat penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari desain penelitian, 

operasional konsep, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas 

dan realibilitas instrumen serta analisis data. 

Bab IV : Pada bab ini, peneliti menuliskan hasil penelitian dan pembahasan sesuai 

 dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. 

Bab V : Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan penelitian dan saran-saran. Kesimpulan akan memuat secara 

ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Peneliti mendapatkan kesimpulan berdasarkan komparasi efektivitas 

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan 

hasil penelitian dan uraian langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak 

terkait dengan hasil penelitian. 

  


