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ABSTRAK 
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Dilatar belakangi dengan hadirnya media baru (new media), seiring dengan 

kemajuan teknologi komunikasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia. Youtube  menjadi salah satu media massa berbasis internet 

yang banyak digunakan oleh para da’i untuk mensyiarkan ajaran Islam.Habib 

Husein Ja’far adalah salah seorang pendakwah kekinian yang bergelut di media 

sosial khususnya YouTube. Dakwah yang diberikan terkadang jauh berbeda 

dengan dakwah pada umumnya karena fokus sasaran dari beliau adalah pemuda 

dengan pemikiran kekinian dan terkadang liberalis. Dakwahnya bertujuan untuk 

membangun pemikiran kepada para pemuda-pemuda yang terkadang tersesat dan 

lebih mengarah pada sebuah pemahaman tentang agama Islam, sehingga 

ceramahnya bagus untuk dinikmati oleh kalangan pemuda muslim dan orang-

orang yang mau belajar tentang pemahaman agana Islam.Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui komunikasi dakwah apa saja yang digunakan Habib Husein 

Ja’far Al-Hadar di channel youtube pemuda tersesat. Penelitian ini berjenis 

penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis. Subjek penelitian ialah Channel 

YouTube Pemuda Tersesat dengan objek penelitian yakni video dari konten yang 

dimuat dalam channel yutube Pemuda Tersesat. Data dikumpulkan dengan 

observasi dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian akan dianalisis  

dengan reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

komunikasi dakwah yang digunakan Habib Husein Ja’far ialah komunikasi 

langsung kepada para pemuda melalui toleransi dan logika. Dari 7 Video yang 

menjadi objek analisa diketahui bahwa beliau memiliki komunikasi yang efektif 

melalui media sosial terkait dengan pengetahuan Islam dan filsafat sesuai dengan 

kajian Al-Qur’an dan Sunnah. Dari komunikasinya ini mampu menarik jemaah di 

kalangan pemuda karena kajian yang diberikan mudah dipahami serta kekinian. 

Habib Husein Ja’far pada Channel YouTube Pemuda Tersesat mampu memahami 

kebutuhan pemuda sekarang dan mampu untuk menganalogikan masalah kekinian 

dengan komunikasi yang disampaikan. 


