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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi di Indonesia semakin melesat beberapa tahun terakhir. Ini 

semua mengakibatkan berubahnya pola berfikir dan berperilaku manusia. Contohnya 

saja dalam berkomunikasi masyarakat cenderung memanfaatkan teknologi, seperti sms, 

telepon, bahkan sekarang beralih ke internet atau media sosial. 

Seperti yang diungkapkan oleh  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII), pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tahun 1998 

hanya 500 ribu orang yang menggunakan internet, namun dimulai pada tahun 2012 

pengguna internet meroket menjadi 63 juta orang. Angka itu bahkan diprediksi akan 

terus meningkat menjadi 139 juta orang pada tahun 2015. (Sinaga, 2014) 

Karena dengan menggunakan media sosial informasi dengan mudah menyebar ke 

seluruh dunia hanya dengan beberapa detik setelah pengunggah menekan tanda atau 

tombol kirim. Kebiasaan baru ini bisa juga dilihat dari banyaknya provider dalam 

negeri yang saling bersaing menggencarkan progam baru mereka yaitu banting harga 

paket data internet, bukan lagi banting harga paket sms maupun telepon.    

Sedangkan keadaan muslim di Indonesia, menurut hasil survei Gallup di 

dunia pada tahun 2009, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara paling religius. 

Gallup menemukan bahwa 99 persen orang Indonesia menilai agama merupakan hal 

penting dalam kehidupan keseharian mereka. Selain itu terjadinya cara berpikir yang 

semakin terbuka pada muslim Indonesia terhadap berbagai perubahan yang ada, 
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seperti teknologi dan fesyen. Cara berpikir yang semakin terbuka itu didorong oleh 

tingginya wawasan/pengetahuan dan koneksi sosial yang luas.  (Yuswohady, 2014: 

5). 

 Kecenderungan pemanfaatan teknologi oleh muslim Indonesia salah satunya 

penggunaan media sosial, dimana dengan mudah membagikan informasi yang menurut 

mereka menarik atau sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka ini, dimanfaatkan oleh 

da’i-da’i di Indonesia untuk berkomunikasi atau menyebarkan pesan dakwah melalui 

media sosial. Contohnya saja  AA’ Gym yang telah memiliki tiga juta lebih pengikut di 

fanspage Facebook resmi beliau, atau ustad Felix Siauw yang sudah memiliki satu juta 

lebih di akun Twitternya @felixsiauw  dan ustad Yusuf Mansur dalam akun Twitternya 

@Yusuf_Mansur yang telah memiliki dua juta lebih pengikut. Bukan hanya para da’i 

secara individual namun juga komunitas yang berjalan di bidang dakwah pun juga 

memanfaatkan hal ini.  

Bahkan bukan hanya dengan menggunakan kalimat dakwah, namun lebih 

memanfaatkan teknologi komputer, yaitu desain komunikasi visual, agar lebih menarik 

semua kalangan dari yang muda hingga yang tua. Salah satu penggagas yang sudah 

mendapatkan satu juta lebih pengikut dalam grub Facebooknya yaitu Muslim Desainer 

Community Chapter Malang atau yang biasa disebut NgalaMDC. NgalaMDC, 

terbentuk pada tanggal 29 September 2014. Dengan menggunakan Dakwah Movement 

sebagai motto mereka, NgalaMDC mempopulerkan dakwah melalui desain komunikasi 

visual. NgalaMDC adalah komunitas cabang dari MDC yang terlahir pada tanggal 4 

Oktober 2013 di Surakarta. Selain itu karya dari NgalaMDC sendiri telah banyak 

dipercaya oleh pengusaha muslim di Malang salah satunya pemilik Perumahan Permata 

Jingga, JADE, dan MUI kota Malang, sebagai salah satu ladang dakwah mereka, yaitu 

https://twitter.com/felixsiauw
https://twitter.com/Yusuf_Mansur
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dengan cara mempublikasikan hasil desain poster dakwah komunitas NgalaMDC  

dengan media BillBoard.  

Kegiatan dari NgalaMDC ini sangatlah menarik untuk dilakukan penelitian lebih 

lanjut, karena bisa dikatakan kegiatan berdakwah dengan menggunakan desain 

komunikasi visual masih teramat baru di Indonesia. Selain itu dititik beratkan bahwa 

karya dari komunitas ini sudah tersebar di daerah kota Malang dan menjadi kepercayaan 

MUI kota Malang serta pengusaha di kota Malang. Juga dengan media sosial karya 

mereka dapat tersebar dengan mudah. Sedangkan penggunaan media sosial dan desain 

komunikasi visual secara bersamaan dapat menimbulkan kesalah pahaman dalam 

menyampaikan pesan kepada komunikan. Dilihat dari singkatnya pesan yang di 

sampaikan walau di dukung dengan gambar yang ada. Serta peneliti mendapati karya 

desain dakwah yang tidak sesuai dengan sasaran yang menimbulkan fitnah karena salah 

persepsi, hingga di gunakan sebagai dokumentasi berita online sekelas BBC Indonesia, 

yang memberitakan tentang anak-anak muda yang makin radikal. Menimbang bahwa 

sasaran dakwah dengan penggunaan media sosial adalah untuk masyarakat umum, dan 

juga didukung oleh pernyataan pengurus NgalaMDC yang juga menyatakan sasaran 

dakwah mereka adalah masyarakat umum. Berarti mereka seharusnya menggunakan 

metode pendekatan bil hikmah. Seperti dalam surah Qs. An-Nahl, 125 yang berbunyi: 

 َسبِيلِِه َوهُوَ هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك 

 [521أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن ]النحل: 

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” 

 



4 
 

Dalam menerapkan suatu metode dakwah, etika menuntut agar seorang dai 

memperhatikan standar kebaikan apa yang perlu diacu dalam dakwahnya. Misalnya 

dalam mauizhah, dikatakan baik bila dengan nasihat itu mampu mengenai sasaran. 

Namun, karena cenderung menasehati dan mudah menyulut emosi baik dari yang 

menyampaikan maupun yang menerimanya, maka mauizhah sangat perlu untuk 

mengingatkan kebaikannya (Quraish Shihab dalam Uman Suherman, 2011, 29 dan 

dikutip oleh Tajiri 2015, 32). 

Kesalahan presepsi ini di takutkan akan membuat sasaran dakwah semakin 

menjauh, dan tentu saja menyebabkan kurang efektifitasnya strategi dakwah. Seperti 

etika dakwah yang mengharuskan dakwah sebisa mungkin di sampaikan dengan 

sebaik-baiknya, atau secara lemah lembut, agar sasaran dakwah tidak semakin menjauh. 

seperti  dalam QS. Al-Imran, 159 yang berbunyi: 

َةَبحَ  اَمَِبف ٍَ نَ    َ ََلَ      ََمُهَ  ََِتنَ  ِِ   َْ ََُتنَ   اِظَ   ََ نَ  ْاَوضَْفَلِ ََََِْالِ  اَظِف َِ    َِ َتمُهَ  اََفعُ   َةِلَِ َْ آَ   َْ ت َْ َْ َ ضِ   ََمُهَ  

اُهَ  ٍَ ِْ َمف َْ ِْ  اِيَ   ََ نَ  اَذَِإِ     َِرَ ََ َت َْ َِتَ   اَع اَآََل َْ َُنَ  ُُِّبلْ  َِ  َِّنِ  ِِل   اِ  َ  . ََُِبآََل

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah swt-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan 

ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, dan 

apabila kamu telah membulatkan tekad maka berdakwahlah kepada Allah swt, 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.  

Kurang tepatnya pemilihan metode dakwah tersebut, memperlihatkan bahwa masih 

ada beberapa penggiat dakwah melaui desain komunikasi visual yang belum paham 

dalam penerapan etika dakwah. Maka penerapan standar etika dalam berdakwah 

menjadi sangat menarik untuk diteliti dalam karya komunitas NgalaMDC ini. Karena 
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jelas bahwa untuk berdakwah perlu di pahami etika dalam melaksanakannya agar 

dakwah lebih efektif. Selain itu selama hasil penelusuruan peneliti hingga saat ini, 

belum mendapati penelitian yang sejenis. Oleh karena itu, penelitian dengan judul 

“Etika Dakwah dalam Pesan Berbentuk Desain Komunikasi Visual (Analisis Isi 

Kuantitatif pada Desain Komunikasi Visual dalam Grup FB “Muslim Desainer 

Community Chapter Malang”)”, perlu dilakukan dengan memfokuskan hasil karya 

dari NgalaMDC di grup facebook mereka. Peneliti memilih memfokuskan pada grup 

facebook mereka karena peneliti telah mengamati dan mendapatkan informasi bahwa 

dalam grub facebook NgalaMDC, menampung karya mereka paling lengkap dan selalu 

ter-update.    

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumusakan permasalahan sebagai berikut ; 

1. Berapa besar persentase penerapan etika dakwah dalam pesan berbentuk desain 

komunikasi visual pada “Muslim Desainer Community Chapter Malang” yang 

terfokus dalam karya yang terkumpul di grup facebook NgalaMDC dengan 

etika dakwah yang ada? 

2. Apa sub kategori etika dakwah yang paling banyak dilanggar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumasan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui besar persentase penerapan etika dakwah dalam pesan 

berbentuk desain komunikasi visual pada “Muslim Desainer Community 

Chapter Malang” yang terfokus dalam karya yang terkumpul di grup facebook 

NgalaMDC dengan etika dakwah yang ada 
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2. Untuk mengetahui sub kategori etika dakwah mana yang paling banyak   

dilanggar.  

D. Manfaat penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian secara akademis, diharapkan dapat memberi manfaat untuk 

pengembangan ilmu komunikasi, khususnya adalah komunikasi strategi 

dakwah.  

b. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian secara praktis, diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis. Menyajiakan pandangan baru 

mengenai komunikasi dakwah. Dan hasil dari penelitian, dapat digunakan 

sebagai kritik bagi da’i dan komunitas dakwah agar melakukan kegiatan 

dakwah sesuai kaidah atau etika dakwah untuk menambah efektifitas dalam 

berdakwah.  

 

 

  


