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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembang zaman, tentu akan  menghasilkan sesuatu yang baru dan semakin 

canggih. Bila dahulu kala, cara kuno untuk berkomunikasi dengan sesorang yang berada dari 

kejauhan menggunakan surat-menyurat atau biasa yang disebut dengan surat kabar. Surat kabar 

ini media massa yang paling tua dan kuno apabila dibandingkan dengan media massa lainnya 

yang jauh lebih canggih. Di Indonesia sendiri, keberadaan surat kabar melewati begitu banyak 

periode yakni masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, menjelang kemerdekaan dan awal 

kemerdekaan, zaman orde lama dan juga tentunya zaman orde baru (Ardianto, 2004: 101). 

Mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern, Indonesia juga merupakan salah satu 

negara yang memerhatikan tentang kemajuan negaranya salah satunya dalam hal teknologi agar 

tidak tertinggal menjadi salah satu negara yang tidak mengikuti perkembangan zaman modern. 

Hal yang dimaksud ini tidak lain adalah internet. Menurut Laquey dalam buku Komunikasi 

Massa suatu pengantar ( Ardianto, 2004) asal muasal internet tercipta dari suatu ledakan pada 

tahun 1969 yakni dengan lahirnya Arpanet yang memiliki fungsi awal yang sangat sederhana 

yaitu untuk mencoba menggali suatu teknologi dengan alasan agar dapat terhubung antara 

peneliti dengan berbagai sumber daya yang jauh dan kemudian Arpanet berhasil 

menghubungkan berbagai macam jaringan hingga berevolusi menjadi suatu organisme yang 

mencakup puluhan juta orang.  
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Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta membuktikan bahwa kehadiran 

internet sangat berperan sangat penting di mayoritas penduduknya. Mayoritas penduduk 

Indonesia juga sangat menyadari bahwa internet menjadi salah satu kebutuhan yang wajib 

dikarenakan berbagai informasi yang diinginkan akan dengan sangat mudah untuk diakses. 

Segala informasi yang diinginkan tidak hanya dapat diakses melalui jaringan komputer saja yang 

mengharuskan penggunanya hanya duduk diam dirumah atau dikantor, melainkan mengakses 

menggunakan smartphone yang tentu saja dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan 

sangat praktis untuk dibawa kemana saja agar memudahkan pengguna mengakses informasi 

dimanapun dan kapan-pun yang diinginkan. Smartphone yang digunakan untuk mengakses 

internet, tentu saja juga harus terhubung dengan jaringan internet WiFi atau bisa juga 

menggunakan kuota yang mudah ditemukan di counter atau tempat penjualan perdana dan pulsa. 

Jaringan internet yang tersedia juga semakin memadai dan inilah alasannya mengapa Indonesia 

termasuk negara ke enam sebagai salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia.  

Selain sebagai media untuk  mengakses informasi, internet juga menjadi salah satu media 

yang paling penting untuk berkomunikasi terutama berkomunikasi yang memiliki hubungan 

jarak jauh melalui fasilitas media sosial yang telah disediakan oleh internet salah satunya seperti 

Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, Instagram dan masih banyak lagi. Dari fitur media sosial 

yang diberikan internet ini, orang yag memiliki hubungan jarak jauh juga akan sangat terbantu 

untuk berkomunikasi dan mendapatkan berbagai macam informasi. Di media sosial ini ada 

banyak yang mengaplikasikankegiatannya sehari-hari dan kemudian di unggah atau di upload ke 

dalam media sosial. Media sosial juga bisa menjadi ajang pencari rezeki bagi siapa saja yang 

ingin membuka bisnis online dan memanfaatkan berbagai fitur dari media sosial karena 

jangkauan dari media sosial ini sangatlah luas sehingga berpotensi untuk mendapatkan calon 
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konsumen yang berasal dari berbagai daerah entah itu lokal maupun mancanegara. Manfaat yang 

didapat dari menggunakan media sosial memang terbukti sangat banyak terlebih jika 

menggunakannya dengan cara bijak. Informasi yang diakses di internet sangatlah luas dan 

beraneka macam, sehingga adakalanya memiliki pengontrol diri agar memanfaatkan media sosial 

dengan sebaik-baiknya misalnya dengan tidak lupa mengakses informasi seputar pesan 

kerohanian seperti dakwah.  

Zaman dahulu, berdakwah hanya dapat dilakukan disuatu tempat saja dan dihadiri oleh 

sekelompok atau lebih orang yang ingin mendengarkan dakwah. Seiring berkembangnya zaman, 

berdakwah tidak hanya dapat dinikmati dengan cara terjun langsungn ke masjid atau tempat 

diselenggarakan dakwah tersebut melainkan bisa langsung menikmati pesan dakwah dengan cara 

duduk manis dan memanfaatkan komputer atau smartphonen untuk kemudian membuka media 

sosial dan mengakses informasi dakwah. Ketika mengakses informasi pesan dakwah akan 

muncul berderet nama-nama Ustad yang terkenal dengan ciri khasnya masing-masing untuk 

kemudian menghadirkan pesan dakwah beragam macam yang dibutuhkankan oleh publik. Ada 

berbagai macam Ustad di media sosial yang berusaha meningkatkan kualitas dakwahnya agar 

dapat dikonsumsi oleh publik salah satunya adalah Ustad Hanan Attaki.  

Ustad Hanan Attaki berasal dari Kota Aceh namun tinggal dan berdakwah di Kota Bandung. 

Ustad ini menyebarkan pesan dakwahnya dengan memanfaatkan berbagai macam media sosial 

yaitu salah satunya menggunakan instagram. Video yang diunggah Ustad Hanan Attaki ini 

memiliki gambar, tulisan dan lengkap dengan voice over suara khas yang dimiliki oleh Ustad 

Hanan Attaki. Semua video dakwah diunggah kedalam akun instagramnya yang bernama 

@hanan_attaki. Bukan dilihat dari seberapa banyak jumlah followernya dbiandingkan Ustad 

lainnya tetapi kegigihan dari Ustad Hanan Attaki ini menciptakan suatu gerakan yang memiliki 
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target pemuda dan membuat suatu gerakan yang dapat membantu mendongkrak dakwah Ustad 

Hanan Attaki yaitu gerakan pemuda hijrah yang kemudian dijadikan sebagai nama di akun kedua 

Ustad Hanan Attaki yaitu @pemudahijrah hal ini dapat dilihat dari jumlah pemirsa dan komentar 

positif di setiap postingan video dakwah Ustad Hanan Attaki. Bahasa yang digunakan untuk 

berdakwah sangat cocok dengan gaya bahasa pemuda pada umumnya ketika ingin menegur, 

Ustad Hanan Ataki mencari perumpaan bahasa baru sebagai bahan untuk sindiran agar yang 

bersangkutan tidak merasa terintimidasi dan tersinggung dengan perkataan ceramah Ustad Hanan 

Attaki. Hal ini dilakukan karena Ustad Hanan Attaki berdakwah dengan memposisikan dirinya 

sendiri sebagai seorang yang masih butuh banyak hidayah sama seperti remaja pada umumnya 

dan mengajak pemuda-pemudi menuju kebenaran. 

Ustad Hanan Attaki dahulu juga sempat memiliki murid pung rock jalanan yang dimana 

terdapat tattoo disekujur tubuhnya juga kemudian menggunakan tindik untuk lelaki dimana hal 

ini seharusnya tidak diperbolehkan dalam agama islam. Bahkan saat ini tidak sedikit dari 

pengikutnya Ustad Hanan Attaki juga adalah pemuda yang bertato dan bertindik. Ustad Hanan 

Attaki selalu memiliki jalan untuk menyisipkan dakwah terhadap pemuda-pemuda pung rock 

agar pemuda pung rock itu dapat menerima wahyu yang disampaikan oleh Ustad Hanan Attaki. 

Selain itu, Ustad Hanan Attaki ini juga pernah mengadakan dakwah langsung yang dihadiri oleh 

orang-orang bertatto yang memiliki badan besar namun hal tak terduga justru dirasakan oleh 

Ustad Hanan Attaki yaitu orang-orang yang bertatto ini justru memiliki rasa iba yang mendalam 

terbukti dari tangisan yang lebih besar dan mendalam justru berasal dari sekelompok orang-

orang bertatto dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki tatoo. Hal ini membuat 

peneliti ingin meneliti dengan subyek yang hampir sama yaitu Komunitas Tatto di Malang. 

Komunitas tattoo di Malang merupakan suatu komunitas yang berdiri sejak 20 Februari 2004 dan 
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memiliki anggota resmi yaitu sebanyak 45 orang. Komunitas tattoo ini anggotanya bermata 

pencaharian sebagai seni rajah dan juga penindik tubuh. Komunitas ini mengadakan rapat 

keaktifan anggota seminggu sekali dan rapat besar anggota tiga bulan sekali atau disaat akan ada 

event dan perlombaan. Komunitas ini sangat kecanduan dengan media sosial instagram karena 

bagi komunitas ini penjualan terbaik dan penyebaran bisnis terbaik terdapat di instagram oleh 

sebab itu anggota komunitas ini menggunakan media sosial instagram lebih dari empat jam 

dalam sehari. Dalam penggunaannya di instagram, mayoritas anggota tattoo ini juga mengikuti 

akun instagram milik Ustad Hanan Attaki dan berusaha memahami tentang akidah keislaman 

dengan cara menonton video dakwah dari Ustad Hanan Attaki. 

Hal yang unik dari komunitas ini adalah meskipun tergabung sebagai anggota komunitas 

tattoo di Malang, anggotanya mayoritas adalah muslim dan hanya 2 orang yang non muslim. 

Banyak pandangan orang lain tentang orang yang bertatoo adalah orang yang sangat jauh dari 

agama karena tentu saja terdapat asumsi pro dan kontra bahwa tinta tatto yang melekat ditubuh 

manusia tidak akan bisa tembus ke kulit sehingga mandi wajib dan wudhu tidak akan sah dan 

tidak dapat menunaikan ibadah sholat meskipun ada juga dari beberapa ulama bahwa sah sholat 

meski terdapat tinta tattoo di sekujur tubuhnya.  

Dari fenomena yang terjadi seperti yang disebutkan oleh peneliti, ingin diketahui bahwasana 

apakah terpaan video dakwah Ustad Hanan Attaki yang mereka follow berpengaruh terhadap 

pemahaman akidahnya dan oleh sebab itu maka penelitian ini mengangkat judul Pengaruh 

Terpaan Video Ustad Hanan Attaki Dalam Akun Instagram @hanan_attaki Terhadap 

Pemahaman Akidah (Studi Pada Komunitas Tatto di Malang).  
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang terdapat diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Adakah pengaruh terpaan video dakwah Ustad Hanan Attaki dalam Akun Instagram 

@hanan_attaki terhadap pemahaman akidah komunitas tatto di Malang? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan video dakwah Ustad Hanan Attaki dalam Akun 

Instagram @hanan_attaki terhadap pemahaman akidah komunitas tattoo di Malang? 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan penelitian yang diturunkan dari rumusan masalah antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh terpaan video dakwah Ustad Hanan Attaki dalam 

Akun Instagram @hanan_attaki terhadap pemahaman akidah komunitas tatto di 

Malang. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan video dakwah Ustad Hanan Attaki 

dalam Akun Instagram @hanan_attaki terhadap pemahaman akidah komunitas tatto di 

Malang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

A. Secara Akademis 

a. Memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

dengan spesifikasi Ilmu komunikasi.  
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b. Dapat menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu mencari pengaruh terpaan 

video dakwah Ustad Hanan Attaki di Instagram terhadap pemahaman akidah 

komunitas tatto di Malang.  

c. Dapat menjadi masukan bagi peneliti sejenis selanjutnya.  
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d. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil dan pengaruh yang positif 

dalam hal kerohanian sebagai pengontrol pergaulan pemuda setelah menonton video 

dakwah yang disajikan oleh Ustad Hanan Attaki di media sosial Instagram.  

 


