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BAB III 

KOMUNIKASI DAKWAH DALAM MEDIA YOUTUBE 

 

A. Komunikasi Dakwah 

1. Pengertian Komunikasi Dakwah 

Komunikasi adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan secara 

sederhana, dengan demikian komunikasi itu dapat dipahami sebagai 

kegiatan menyampain pesan atau ide, arti dari satu pihak kepihak yang 

lain, dengan tujuan untuk tujuan komunikasi yaitu menghasilkan 

kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan tersebut.
1
 

When we communicate, we are trying to establish a comoness with 

someone. That is we are trying to share information, an idea or an 

attitude, Communication always requires at least three elements- The 

Source, The Message, and Destination.
2
 

Artinya: Ketika kita berkomunikasi, kita sedang mencoba menjalin 

keakraban dengan seseorang. Artinya kita mencoba untuk berbagi 

informasi, ide atau sikap,  Komunikasi selalu membutuhkan setidaknya 

tiga elemen- Sumber, Pesan, dan Tujuan. 

                                                           
1
 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 4. 

2
 Wilbur Schramm, The Process and Effect of Mass Communications (Urbana: University 

of Illinois Press, 1955), hlm. 3. 
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Dakwah merupakan suatu proses penyampaian (tabligh) pesan-

pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang 

lain memenuhi ajakan tersebut.
3
  

1)  Unsur-unsur dakwah 

a. Da’i (Pelaku Dakwah) Orang yang melakukan seruan dan ajakan 

(dakwah) biasa kita kenal dengan istilah “da’i”. Namun, mengingat 

bahwa proses memanggil atau menyeru tersebut juga merupakan 

proses penyampaian (tabligh) pesan-pesan tertentu, maka ia juga 

dikenal dengan sebutan “mubaligh” yakni orang yang berfungsi 

sebagai komunikator. 

b. Mad’u (Mitra Dakwah) adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah. 

Mereka adalah orang-orang yang telah memiliki atau setidak-tidaknya 

telah tersentuh oleh kebudayaan asli atau kebudayaan selain islam. 

Karena itu mad’u senantiasa berubah karena perubahan aspek sosial 

kultural, sehingga mad’u ini akan senantiasa mendapatkan perhatian 

dan tanggapan khusus bagi pelaksanaan dakwah. 

c. Maddah (Materi dakwah) adalah isi pesan atau materi yang 

disampaikan da’i kepada mad’u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang 

menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. 

d. Wasilah (media dakwah) adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad’u. Untuk 

menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan 

                                                           
3
 H. Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 31. 
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berbagai wasilah. Hamzah Ya’qub membagi wasilah dakwah menjadi 

lima macam, yaitu: lisan, tulisan, lukisan, audio visual, dan akhlak. 

e. Thoriqah (Metode) Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata, 

yaitu “meta” (melalui) dan “hodos” (jalan atau cara). Dengan demikian 

kita dapat diartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus 

dilalui untuk mencapai tujuan.
4
 

2)  Metode dakwah 

Dalil tentang metode dakwah: 

Surat An-Nahl ayat 125 

ْم ب الَّت ي ه َي أَْحَسن  ۚ إ نَّ اْدع  إ لَٰى  ْله  َظة  اْلَحَسنَة  ۖ َوَجاد  ْكَمة  َواْلَمْوع  َسب يل  َرب  َك ب اْلح 

ينَ  ْهتَد   َربََّك ه َو أَْعلَم  ب َمْن َضلَّ َعْن َسب يل ه  ۖ َوه َو أَْعلَم  ب اْلم 

Artinya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 

yang mendapat petunjuk. (Surat An-Nahl ayat 125)
5
 

Ayat di atas menunjukkan tiga metode yang menjadi dasar dakwah 

yaitu: 

 

                                                           
4
 Dunia Pengertian, “Pengertian Dakwah Serta Tujuan,” accessed June 14, 2022, 

https://www.duniapengertian.com/2018/07/pengertian-dakwah-serta-tujuan-dan.html. 

5
 https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-125. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022, jam 03:38 

WITA 

https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-125
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a. Hikmah 

Hikmah yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan 

kondisi sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada kemampuan 

mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya 

mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. 

b. Mauidhah hasanah 

Mauidhah hasanah adalah berdakwah dengan memberikan 

nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih 

sayang,lemah-lembut , sopan, santun, sehingga nasihat dan ajaran Islam 

yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. 

c. Mujadalah 

Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar 

pikiran, dan membantah dengan cara sebaik-baiknya, argumentasi yang 

kuat, mengemukakan dalil aqli (logika) dan naqli (nash Quran dan 

hadits), dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula 

dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah. 

Dalil tentang komunikasi dakwah: 

Surat Ali Imran ayat 159 
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal 

kepada-Nya. (Surat Ali-Imran Ayat 159)
6
 

Komunikasi dakwah adalah komunikasi suatu bentuk komunikasi yang 

khas dimana seseorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang 

bersumber atau sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, dengan 

tujuan agar orang lain dapat berbuat amal shaleh sesuai dengan pesan-

pesan yang disampaikan.
7
 

2. Tujuan Komunikasi Dakwah 

Gordon I. Zimmerman membagi dan merumuskan tujuan 

komunikasi menjadi dua kategori besar. Pertama, tujuan komunikasi 

adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan 

manusia untuk memberi makan dan pakaian pada diri sendiri, memuaskan 

kepenasaran pada diri manusia akan lingkungan dan menikmati hidup. 

Kedua, tujuan komunikasi adalah menciptakan dan menumpuk hubungan 

                                                           
6
 https://tafsirq.com/topik/surat+ali+imran+ayat+159. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022, 

jam 04:01 WITA 

7
 Mubasyaroh, “Dakwah Dan Komunikasi (Studi Media Massa Dalam Dakwah)”, hlm. 107. 

https://tafsirq.com/topik/surat+ali+imran+ayat+159
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dengan orang lain. Dengan demikian, memiliki fungsi isi, yang melibatkan 

pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas dan 

fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi bagaimana kita 

dengan orang lain. 

Sedangkan secara khusus, tujuan dakwah itu dapat dibedakan 

menjadi beberapa segi, yaitu sebagai berikut. 

a. Dari Segi Mitra Dakwah 

1) Tujuan perseorangan, yaitu terbentuknya pribadi muslim dengan 

iman yang kuat, berperilaku sesuai dengan hukum-hukum Allah 

Swt, dan berakhlak karimah. 

2) Tujuan untuk keluarga, yaitu terbentuknya keluarga bahagia, 

penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga. 

3) Tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat sejahtera 

yang penuh dengan suasana keislaman. 

4) Tujuan umat manusia diseluruh dunia, yaitu terbentuknya 

masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan 

dengan tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban, tidak 

adanya diskriminasi dan eksploitasi dan saling tolong menolong 

dan menghormati. 

b. Dari Segi Pesan 

1) Tujuan aqidah, yaitu tertanamnya akidah yang mantab disetiap hati 

manusia sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam tidak lagi 

dicampuri dengan rasa keraguan. 
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2) Tujuan hukum, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur 

dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat tercela. 

Dengan terpenuhinya persyaratan untuk terjadinya suatu 

komunikasi, seperti yang telah diungkapkan diatas, disimpulkan 

bahwa dakwah itu sendiri merupakan sebuah proses komunikasi. 

Dalam hal ini Jalaludin Rakhmat, mengungkapkan tujuan umum 

dakwah dalam konteks komunikasi adalah sebagai berikut. 

1) Memberitahukan (informatif). Ditujukan untuk menambah 

pengetahuan pendengar. Komunikasi diharapkan memperoleh 

penjelasan, menaruh minat, dan memiliki pengertian tentang 

persoalan yang dibicarakan. 

2) Mempengaruhi (persuasif). Ditujukan agar orang mempercayai 

sesuatu, melakukannya, atau terbakar semangat dan 

antusiasmenya. Keyakinan, tindakan, dan semangat adalah bentuk 

reaksi yang diharapkan. 

3) Menghibur (rekreatif). Bahasa yang disampaikan enteng, segar dan 

mudah dicerna. Diperlukan otak yang baik untuk membuat humor 

yang baik. Perhatian, kesenangan, dan humor adalah reaksi 

pendengar yang diharapkan di sini.
8
 

3. Peran Komunikasi Dakwah 

Peran komunikasi dakwah adalah sebagai berikut: 

                                                           
8
 Ilahi, Komunikasi Dakwah, hlm. 38-40. 
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a. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan 

memasukkan nilai-nilai persuasif Islam, sikap mental Islam, dan 

bentuk perilaku Islam. 

b. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan pendidikan 

Islam. 

c. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya 

pengetahuan. 

d. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang 

dialami diri sendiri  sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis 

untuk menciptakan kepribadian Islami (amar ma’ruf nahi mungkar). 

e. Komunikasi dapat meningkatkan apresiasi yang merupakan 

perangsang untuk bertindak secara riil. 

f. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan Islam dan 

tentang pengetahuan Islam dalam mengatasi perubahan. 

g. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi 

dalam membuat keputusan di tengah kehidupan masyarakat. 

h. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan masyarakat pada 

masyarakat yang awam kemasyarakatan yang memiliki pengetahuan 

dan wawasan kepada massa. 

i. Komunikasi dapat menciptakan umat menjadi loyal terhadap Islam. 

j. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program dan 

strategi dakwah. 
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k. Komunikasi dapat membuat dakwah menjadi proses yang berlangsung 

secara mandiri (self perpetuating). 

Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa kelangsungan atau peran 

komunikasi dakwah seperti halnya disebutkan diatas hanya sebagian untuk 

dimensi ide, teknik, dan imej. Dalam ukuran yang lebih luas, komunikasi 

dakwah yang berhasil harus juga memberikan jaminan bagi umat (mad’u) 

bahwa mereka di masa yang akan datang memiliki identitas sebagai suatu 

umat yang bahagia dunia akhirat.
9
 

B. Youtube Sebagai Media Dakwah 

Media sosial termasuk dalam kategori media baru atau new media. 

New media merupakan istilah untuk menggambarkan karakteristik media 

yang berbeda dari yang telah ada selama ini. Media seperti televisi, radio, 

majalah, koran digolongkan menjadi media lama / old media. Sedangkan 

media internet yang mengandung muatan interaktif digolongkan sebagai 

media baru/ new media.
10

 

Media sosial sendiri merupakan salah satu media yang digunakan 

untuk berkomunikasi dengan memanfaatkan jaringan internet serta 

memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. 

Menurut Boyd sebagaimana dikutip oleh Rulli Nasrullah (2015) 

                                                           
9
 Ilahi, Komunikasi Dakwah, hlm. 40-41. 

10
 Errika Dwi Setya Watie, “Komunikasi Dan Media Sosia,” The Messenger 3, no. 1 

(2011): 69–75, hlm. 69. 
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mengungkapkan bahwa media sosial merupakan kumpulan perangkat 

lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, 

berbagi, berkomunikasi dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau 

bermain.
11

 

Youtube merupakan salah satu situs website yang menggunakan 

internet untuk menjalankan fiturnya, dimana dengan youtube, seorang 

pengguna dapat memposting atau menampilkan video maupun animasi 

agar dapat dilihat dan dinikmati orang banyak.
12

 

Youtube dimanfaatkan pengguna sebagai media untuk melihat 

berbagai macam konten video, dapat digunakan oleh pengguna untuk 

aliran langsung. Tetapi media Youtube lebih mudah diakses dan lebih 

banyak konten video yang disajikan serta dapat menjadi media dakwah 

dalam bentuk video ceramah. 

Youtube adalah sebuah situs berbagi video (web video sharing) 

yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal yaitu Chad Hurley, Steve 

Chen dan Jawed Karim, pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan 

pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. 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, klip televisi, dan video musik. 

                                                           
11

 Rulli Nasrullah, Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), hlm. 5. 

12
 Putra, “Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube”, hlm. 260. 
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Selain itu, ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal 

pendek, dan video pendidikan.
13

 

Sejalan dengan perkembangan teknologi, metode dakwah pun 

mengalami perubahan dan semakin maju, tanpa menghilangkan esensi 

dakwah itu sendiri. Dakwah tidak hanya dilakukan secara konvensional 

dalam arti melalui pengajian- pengajian dan ceramah-ceramah di masjid 

atau forum tertentu. Kegiatan dakwah di era sekarang ini sudah 

memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah media 

Youtube.  

Salah satu yang memanfaatkan Youtube sebagai media dakwah 

adalah Habib Husein Ja’far, dengan  salah satu channel Youtube nya yaitu 

Pemuda Tersesat yang aktif di tahun 2021 tadi sukses membuat banyak 

orang menonton di setiap upload an video konten dakwah beliau yang 

membuat kita yang menonton tahu beberapa hal tentang ilmu keislaman 

yang sesuai dengan tema dakwah beliau. 

                                                           
13

 Edy Chandra, “Youtube: Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian 

Aspirasi Pribadi,” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Sen 1, no. 2 (2017): 406–417, hlm. 

407. 

 


