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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kini semua bidang kehidupan semakin bergantung pada informasi. Seperti apa 

yang disebutkan Kuswandi (2008:11), Informasi sudah menjadi kebutuhan 

manusia yang esensial untuk mencapai tujuan. Melalui informasi manusia dapat 

mengetahui peristiwa yang terjadi disekitarnya, memperluas pengetahuannya, 

sekaligus memahami kedudukan serta perannya dalam masyarakat. Teknologi 

informasi yang terus berkembang menjadikan semuanya terasa lebih mudah dan 

instan, manusia pun semakin dimanjakan oleh hal tersebut. Teknologi membentuk 

individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan teknologi 

tersebut mengarahkan manusia bergerak dari satu abad teknologi ke teknologi 

yang lain (Nurudin, 2011: 184). Salah satu bentuk kemudahan yang dimunculkan 

dalam dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) adalah terciptanya 

internet, berkembangnya internet memudahkan manusia dalam berinteraksi.  

Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu 

media elektronik dengan media lainnya. Dengan adanya internet, interaksi dengan 

sesama tidak lagi terbatasi oleh ruang dan waktu yang bersamaan. Kemudahan, 

kecepatan serta keefektifan inilah yang semakin hari semakin dimanfaatkan dan 

diandalkan oleh semua orang. Melalui internet, semua orang dapat menciptakan 

ruang interaksi tersendiri khususnya di media sosial. Media sosial memberi ruang 

pengguna untuk menciptakan konten dan aplikasi. Media sosial merupakan media 
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yang bebas, setiap orang bisa berinteraksi dengan bertukar ide dan informasi 

dengan orang lainnya baik yang jangkauannya dekat maupun jauh.  

Sebagian besar negara di dunia sudah terkena arus kemajuan teknologi begitu 

pula dengan Indonesia. Dalam situs Katadata dinyatakan dengan hasil survey dari 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa Indonesia 

menempati peringkat kedua pengguna internet terbesar sedunia sampai tahun 

2017 dengan jumlah 143.3 juta jiwa. Berdasarkan hasil data dari WeAreSocial.net 

dan hootsuite 2017, perkembangan penggunaan internet di Indonesia terbilang 

sangat pesat, yakni tumbuh 51% dalam kurun waktu satu tahun. Dengan angka 

pertumbuhan yang jauh melampaui angka pertumbuhan penggunaan internet di 

dunia, yakni 10%. Selain itu dijelaskan pula tentang media sosial yang aktif 

digunakan oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2017 dan yang tertinggi adalah 

Youtube dengan presentase penggunaan sebesar 43% (Katadata, 2018). 

Gambar 1.1 Grafik Media Sosial Paling Populer di Indonesia Tahun 2017 

Sumber: databoks.katadata.co.id 

 

Dari data diatas telah dinyatakan bahwa media sosial atau platform-platform 

digital adalah media yang sering sekali diakses masyarakat Indonesia. Hal ini 
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dijadikan peluang bagi perusahaan atau penyedia jasa untuk menawarkan produk 

atau jasanya kepada khalayak secara tepat sasaran. Terbukti dari banyaknya iklan 

yang beredar di facebook, instagram, youtube dan media sosial lainnya. Konten-

konten lainnya pun juga tersebar di media sosial seperti konten politik, ekonomi, 

sosial serta keagamaan seperti dakwah atau kajian islami secara online pun mulai 

marak. Dari data diatas pula, Youtube menduduki peringkat teratas karena banyak 

digemari oleh masyarakat dengan berbagai keunggulannya. Selain memliki 

berbagai macam keunggulan, youtube juga terkadang merugikan karena adanya 

informasi yang belum tentu kebenarannya.  

Media sosial atau platform digital memang akan lebih baik jika digunakan dari 

sisi kebermanfaatannya, seperti misalnya dipergunakan untuk mengunggah video-

video yang menunjukkan bakat, hobi, tips bermanfaat ataupun memberikan 

informasi keagamaan salah satunya adalah berdakwah. Sebagai hamba Allah 

SWT yang menganut agama Islam akan lebih teladan jika melakukan hal positif 

seperti saling mengajak sesama dalam kebaikan. Dakwah sendiri mirip dengan 

tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW yang berusaha menyebarkan ajaran 

agama Islam kepada seluruh umat manusia secara universal dan membawa misi 

dakwah untuk memperingatkan dan menunjukkan manusia ke jalan yang benar. 

 

أَْعلَُم بَِمْه َضلَّ  أُْدُع إِلَي َسبِْيِل َربَِّك بِالِحْكَمِة َوالَمْىِعظَِة الَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُه إِنَّ َربََّك ُهىَ  

  –٥٢١–َعْه َسبِْيلِهِ َوُهَى أَْعلَُم بِالْمتَِدْيَه  

“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 
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Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS: An-

Nahl (16): 125) 

Seperti firman Allah SWT yang telah dipaparkan diatas, bahwasanya penting 

bagi setiap manusia melakukan segala sesuatu hal yang baik dan sesuai dengan 

petunjuk-Nya agar tidak tersesat pada jalan yang salah. Maka dengan begitu sudah 

sangat banyak ulama yang ingin meneruskan tugas rasul dengan ikut menyerukan 

perintah dan larangan Allah SWT sesuai yg tertulis dalam kitab suci Al-Qur’an.  

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya pemeluk agama 

Islam. Dalam situs Badan Pusat Statistik (BPS) setelah dilakukan Sensus 

Penduduk pada tahun 2010 tercatat dari 237 juta jiwa keseluruhan penduduk 

Indonesia, 207 juta jiwa nya adalah pemeluk agama Islam atau 87% yang bisa 

diartikan kemudian bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia merupakan 

seorang Muslim dan sisanya terbagi oleh kelima agama lainnya seperti Kristen, 

Katolik, Hindu, Budha dan Konghu Chu (bps.go.id). 

Tidak dapat dipungkiri dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia, 

maka sajian informasi keagamaan di berbagai media di Indonesia juga mengarah 

pada informasi Islam. Beberapa media dengan segmentasi pembaca/penonton 

muslim sudah banyak bermunculan dan berkembang hingga kini. Media cetak 

seperti Nur, Hidayatullah, Kompas Islam dan lainnya. Selain media cetak media 

elektronik seperti televisi pun sudah banyak sekali tayangan islami baik reality 

show maupun sinetron antara lain Berita Islami Masa Kini, Dai Cilik, Islam Itu 

Indah, Pesantren Rock n Roll, Para Pencari Tuhan dan lain sebagainya. Tidak 

berhenti di kedua media tersebut, informasi Islam sudah merambah ke dunia 

internet yang mana saat ini banyak diakses masyarakat Indonesia bahkan Dunia. 
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Para ulama Indonesia memanfaatkan internet untuk menyebarluaskan dakwahnya, 

mereka mengunggah video dakwahnya di channel youtube masing-masing atau 

media sosial lainnya. Peran youtube banyak dimanfaatkan para ulama untuk 

menyalurkan dakwah secara tepat sasaran karena sampai saat ini youtube masih 

banyak dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu 

keuntungan tersendiri bagi masyarakat karena tanpa mendatangi suatu kota 

tertentu masyarakat sudah dapat mendengarkan dakwah sang ulama dengan hanya 

mengakses youtube. 

Dakwah merupakan salah satu aktifitas komunikasi, maka di dalam dakwah 

juga terlibat beberapa komponen komunikasi yang memicu keberhasilan dakwah 

itu sendiri. Joseph De Vito (1996) dalam Suprapto (2009:7) mengemukakan 

komunikasi adalah transaksi, hal tersebut dimaksudkan bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses dimana komponen-komponen saling terkait. Bahwa para 

pelaku komunikasi beraksi dan bereaksi sebagai satu kesatuan dan keseluruhan. 

Komponen komunikasi yang terlibat dalam aktifitas dakwah yakni da’i sebagai 

orang yang menyampaikan dakwah (komunikator), mad’u sebagai penerima pesan 

dari dakwah tersebut (komunikan) dan maddah yaitu isi dakwah yang 

disampaikan atau disalurkan (pesan). Aktifitas komunikasi dakwah terdapat pada 

channel youtube “Shift” salah satunya.  

Shift merupakan salah satu channel youtube yang berisikan konten tentang 

dakwah Islam milik gerakan pemuda hijrah dengan motto andalan yang tertulis di 

bionya yaitu  “Banyak main, Banyak manfaat, Banyak pahala, Sedikit dosa”. Shift 

merupakan akun yang berisikan dakwah Islam dari beberapa da’I guna mengajak 

para pemuda Indonesia untuk berhijrah. Awal mula bergabungnya Shift di 
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youtube pada 20 September 2017 dan hingga kini 31 Juli 2018 tercatat ada 

158,440 subscribers, 137 video, dan 5,819,359 views dari total keseluruhan video. 

Dari semua video yang telah diposting di channel Shift terdapat dakwah dari 

beberapa ulama atau ustadz antaranya Ustadz Hanan Attaki, Ustadz Imam 

Nuryanto, Ustadz Nasrullah, Ustadz Nur Ihsan Jundulloh, Ustadz Rizal Abu 

Mikyal.   

Dalam era sekarang ini, mengkonsumsi informasi melalui internet sudah 

menjadi kebutuhan. Begitu pula dengan informasi keagamaan yang banyak 

dibutuhkan masyarakat Indonesia. Informasi keagamaan dibutuhkan setiap 

muslim sebagai pedoman kehidupan yang nyata, karena dengan mendalamnya 

informasi keagamaan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi juga kualitas 

hidup beragama seseorang tersebut. Dakwah Islam yang berisikan tentang 

informasi keislaman serta ajakan beragama yang baik sudah banyak tersebar di 

internet. Per 2018 sudah tercatat lebih dari 100 channel youtube yang berisi 

tentang video dakwah islam, dan terdapat sekitar lebih dari 8000 unggahan video 

dakwah dari keseluruhan channel dalam bentuk ceramah para da’i atau hanya 

video grafis berbentuk tulisan yang bersifat dakwah Islami.  

Namun, berbagai dakwah yang tersebar di berbagai channel youtube termasuk 

di channel “Shift” tidak mengurangi perilaku negatif yang cenderung melenceng 

dari syariat agama Islam dan dilakukan oleh orang-orang seusia mahasiwa. 

Padahal channel-channel tersebut sudah berupaya memenuhi kebutuhan informasi 

agama, memotivasi dan memberi pandangan kepada khalayak mana yang 

seharusnya dilakukan dan mana yang tidak. Berbagai macam perilaku yang tidak 

diperbolehkan masih saja dilakukan salah satunya terjadi di kalangan peneliti 
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sendiri. Banyak teman saya dari pesantren yang langsung melepas hijabnya 

sesudah lulus dari pesantren dan hingga kini memakai pakaian yang serba mini 

untuk keluar rumah dan bertemu dengan teman laki-lakinya yang lain, bahkan 

menyebarkannya ke media social pribadinya padahal ia sudah tau apa hukumnya 

melakukan demikian.  

Tidak hanya masalah itu, fenomena banyaknya video, gambar, iklan, game 

yang mengarah pada pornografi sering juga bermunculan di media sosial atau 

situs internet lainnya. Seperti yang dikatakan dalam data bahwa pada 2018 lalu 

Kominfo mendapatkan aduan konten negatif dari masyarakat sebanyak 826 ribu 

aduan. Dari total tersebut, 805 ribu (97,5%) merupakan konten yang mengandung 

unsur pornografi dan sisanya 16 ribu (1,96%) merupakan konten perjudian 

(databoks.katadata.co.id). Masih banyak permasalahan-permasalahan kecil yang 

terkadang dilakukan mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya.   

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, mulai dari dakwah pada 

channel youtube “Shift” yang berkaitan erat dengan perilaku menyimpang 

mahasiswa saat ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh media 

terhadap tingkat religiusitas seseorang dengan judul “Pengaruh Terpaan 

Dakwah Pada Channel “Shift” terhadap Tingkat Religiusitas” (Studi pada 

Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Malang). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh dari terpaan dakwah pada channel “Shift” terhadap 

tingkat religiusitas?  
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2. Seberapa besar pengaruh terpaan dakwah pada channel “Shift” terhadap tingkat 

religiusitas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menguji adanya pengaruh terpaan dakwah pada channel “Shift” terhadap 

tingkat religiusitas 

2. Menghitung besarnya pengaruh terpaan dakwah pada channel “Shift” terhadap 

tingkat religiusitas 

    

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Akademis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian di bidang ilmu 

komunikasi dakwah yang menjelaskan tentang besarnya arus globalisasi dan 

dampak dari perkembangan teknologi komunikasi yang dapat merubah cara 

memperoleh dan mengkonsumsi informasi dengan cepat melalui internet, 

sehingga mempengaruhi tngkat religiusitas seseorang. Selain itu, dapat 

berkontribusi sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan 

penelitian sejenis  

2. Aspek Praktis 

a. Peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan dan kompetensi yang relevan. Selain itu 

dapat menambah pengalaman bagi peneliti tentang penggunaan media 

daring sebagai media untuk mendapatkan informasi dan belajar.  
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b. Mahasiswa dan Umum 

Hasil studi ini diharapkan dapat menambah motivasi bagi semua orang 

untuk selalu mengkonsumsi informasi yang berguna bagi diri sendiri dan 

pandai dalam memilah informasi. Dapat dijadikan pula sebagai tambahan 

bahan pertimbangan dalam penggunaan media daring di berbagai situasi dan 

kondisi. 


