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ABSTRAK 

 

Agustinanda, Reza. 2019. Pesan Dakwah Emha Ainun Nadjib Dalam Video Yang 

Berjudul “Yang Bikin Sulit Hidupmu Itu Apa?” Di Situs Youtube DG 

COLLECTION Analisis Semiotika. Skripsi. 

JurusanKomunikasidanPenyiaran Islam 

FakultasUshuluddinAdabdanDakwahInstitut Agama Islam 

NegeriPonorogo. Pembimbing Drs. H. Agus Romdlon S, M.HI. 

 

Kata Kunci: Analisis wacana, pesan dakwah, youtube. 

 Dalam kehidupan masyarakat, komunikasi dakwah kadang kala 

masih dianggap sebatas aktivitas sederhana yang menggunakan suara seperti 

tabligh, ceramah, istighotsah dan lain-lain. Padahal komunikasi dakwah 

mempunyai keragaman fenomena yang apabila dicermati mengandung makna yang 

luas dari sisi komunikator, pesan, media dan efek.Kini internet dapat digunakan 

sebagai media dakwah sekaligus penunjang kegiatan dakwah.Dakwah selama ini 

identik dengan ceramah melalui lisan. Namun di zaman modern, seperti sekarang 

ini, dakwah haruslah  dikemas  dengan  menarik.  Video streaming youtube 

merupakan salah satu media  dakwah  yang  efektif  dan  diminati oleh banyak 

masyarakat. Selain akses yang mudah  dan dijangkau, dan dapat diulang serta  

disimpan  jika  ingin  melihat  video  kembali.  Vidio  yang  di  unggah oleh Emha 

Ainun Nadjib di akun youtube DG COLLECTION,  mempunyai pesan dakwah di 

dalam ceramahnya. 

 Rumusan masalah yang dirumuskan penulis adalah, bagaimana penanda dan 

pertanda serta pesan dakwah yang terkandung di dalam video ceramah Emha Ainun 

Nadjib “Yang Bikin Sulit Hidupmu Iyu Apa?”. Dalam menulis karya ilmiah ini, 

penulis memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui makna penanda dan petanda serta 

pesan dakwah di dalam video ceramah Emha Ainun Nadjib “Yang Bikin Sulit 

Hidupmu Iyu Apa?”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Penulis berusaha memahami gagasan yang terdapat dalam 

objek yang diteliti. Penelitian ini adalah analisis terhadap video, maka dari itu 

penulis menggunakan metode content analysis (analisis isi). 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah penanda dan pertanda serta pesan 

dakwah yang disampaikan Cak Nun dalam video ialah mengenai ibadah seputaran 

menuntut ilmu, aqidah meliputi iman kepada malaikat Allah dan akhlak mengenai 

hablum minannas di dalam video ceramah Emha Ainun Nadjib “Yang Bikin Sulit 

Hidupmu Iyu Apa?”. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dakwah merupakan kegiatan rutinitas dalam keseharian karena dakwah 

adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seruruh umat muslim. Dakwah juga 

dapat dikatakan sebagai gejala sosial yang terjadi pada seseorang atau 

masyarakat mengenai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Allah SWT. 

Dakwah adalah suatu penyampaian pesan dari da’i kepada mad’u untuk 

selalu senantiasa berada di jalan Allah. Tapi ada satu hal yang perlu digaris 

bawahi bahwa dakwah tidak senantiasa berdiri didepan mimbar dihadapan orang 

banyak. Dakwah bisa dilakukan melalui tulisan, karya ilmiah, poster, video 

ceramah, dan lain-lain. 

Zaman sekarang teknologi sudah berkembang pesat, dimana banyak 

sekali orang-orang dan para da’i yang memanfaatkan berbagai macam media 

sebagai sarana berdakwah. Termasuk media sosial atau media online. 

Sekarang adalah era dimana kita dihadapkan dengan Mudahnya 

mengakses informasi membuat hampir seluruh elemen masyarakat dari anak-

anak hingga orang tua saat ini telah menggunakan media sosial. Fungsi media 

sosial antara lain adalah, mengakses informasi, memudahkan pekerjaan dalam 

dunia bisnis dan ekonomi sekaligus menyampaikan pesan. Perkembangan media 

sosial sangat membantu masyarakat dalam memenuhi dan mendapatkan 

kebutuhan. Tidak mengherankan jika media sosial menjdai fenomenal. 

Whatsapp, facebook, twitter, instagram, youtube dll adalah beberapa jenis media 



 

 

sosial yang diminati banyak khalayak. Media-media tersebut memiliki arti 

sebagai medium internet yang memungkinkan penggunaan mereprentasikan 

dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan 

pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.1 

Kemajuan  teknologi  dari  tahun  ke  tahun  merupakan  sesuatu  yang  

tidak  dapat dihindari. Bahkan di zaman modern seperti sekarang ini 

perkembangan teknologi sangat  bepengaruh  terhadap  kehidupan.Keberadaan 

media sosial menjadi sangat penting karena mempunyai jangkauan yang sangat 

luas yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.2 

Komunikasi dakwah kadang kala masih dianggap sebatas aktivitas 

sederhana yang menggunakan suara seperti tabligh, ceramah, istighotsah dan 

lain-lain. Padahal komunikasi dakwah mempunyai keragaman fenomena yang 

apabila dicermati mengandung makna yang luas dari sisi komunikator, pesan, 

media dan efek. 

Kini internet dapat digunakan sebagai media dakwah sekaligus 

penunjang kegiatan dakwah. Metode yang digunakan pada dakwah di internet 

adalah dakwah bil lisan, yaitu penyampaian pesan-pesan kepada mad’u atau 

audiens. Banyak sekali dakwah melalui media internet, salah satunya melalui 

tayangan video di youtube. Banyak sekali konten video di youtube terdapat pesan 

dakwah. Salah satunya adalah Emha Ainun Nadjib. 

                                                           
1Rulli Nasrullah, Media Sosial Prespektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi: 

(Simbiosa Rekatama Media, 2015), 11 
2Fathul Bahri An-Nabiry , Meniti Jalan Dakwah: Bekal Perjuangan Para Da’i (Jakarta : 

AMZAH, 2008), 235-237 



 

 

Emha Ainun Nadjib atau biasa di sapa Caknun adalah seorang da’i yang 

bisa kita jumpai di youtube. Caknun adalah salah satu dari sekian banyak 

penceramah yang ada di youtube. Peneliti memilih video ceramah Caknun 

karena bahasa yang digunakan dan keluwesannya dalam berceramah menjadi 

daya tarik tersendiri bagi audiens untuk melihat dan mencermati pesan-

pesannya. Salah satu video yang ditonton para audien adalah video yang berjudul 

“Yang Bikin Sulit Hidupmu Itu Apa?”. 

Dalam video tersebut terdapat pesan dakwah tentang menunut ilmu. 

Caknun menyampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk 

menuntut ilmu.Banyak pengalaman dan contoh riil yang diberikan sehingga 

mudah untuk ditangkap dan diresapi oleh audien. Hampir semua pesan yang 

disampaikan adalah menggunakan bahasa jawa. Cara penyampaiannya pun tidak 

melulu tentang teks, juga disertai dengan guyonan-guyonan sehingga audiens 

tidak merasa jenuh. 

Dalam berceramah, Caknun menggunakan bahasa yang sangatlah unik 

dan mudah dipahami oleh orang-orang yang kemudian mudah untuk 

diaplikasikan. Banyak sekali orang yang mengambil sebagian dari kalimat 

Caknun untuk dijadikan quote dan kemudian disebarkan melalui media sosial. 

Kedua, dalam berceramah Caknun selalu berbicara tentang nilai 

kemanusiaan. Tidak ada yang salah dan benar dimata Caknun, yang ada 

hanyalah bagaimana kita selalu belajar menjadi orang yang baik. Dan didalam 

setiap videonya selalu terdapat pesan dakwah yang dapat diambil dalam 

perspektif moral dan agama Islam. Cak Nun juga memberikan pandangan yang 



 

 

berbeda dan sangat menarik untuk dikaji dalam perpektif pesan dakwah. Itulah 

salah satu hal yang menjadi daya tarik bagi audiens untuk melihat videonya. 

Sekaligus menjadi daya tarik peneliti untuk menganalisis video tersebut. 

Ketiga,Caknun selalu mempraktekkan dengan gerakan dalam setiap apa 

yang ia katakan untuk memperjelas apa maksud yang ingin diutarakan. 

Konten video yang diteliti penulis yang berjudul “Yang Bikin Sulit di 

Hidupmu Itu Apa?” oleh Emha Ainun Nadjib dengan menggunakan teori 

Ferdinand De Sausure. Dalam video tersebut penulis mencoba menggali pesan-

pesan penting dalam konteks pesan dakwah. Dengan pendekatan semiotika, 

peneliti ingin menggali tanda yang diberikan oleh Caknun serta makna dibalik 

tanda tersebut. 

Semiotik Ferdinand de Saussure adalah ilmu tentang tanda-tanda. 

Sebagai suatu pengantar untuk menuju dunia semiotika, yang merupakan 

penjelasan personal, tentang semiotika dan teori semiologis, serta penerapan 

teori-teori  ini pada media massa, budaya populer, seni, dan budaya pada 

umumnya.3 

Dalam teori ini semiotik dibagi menjadi dua bagian yaitu penanda 

(signifier) dan petanda (signified). Penanda dilihat sebagai bentuk atau wujud 

fisik dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur, sedang pertanda dilihat 

sebagai makna yang terungkap melalui konsep, fungsi dan nilai-nlai yang 

terkandung didalam karya arsitektur. 

 

                                                           
3 Richard Harland, Superstrukturalis (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), 174. 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan 

permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan dalam latar 

belakang diatas, maka rumusan masalahanya adalah  

1. Apa makna penanda dan petanda dalam video ceramah Emha Ainun Nadjib 

“Yang Bikin Sulit Hidupmu Itu Apa?” menurut teori analisis semiotika 

Ferdinand De Sausure? 

2. Pesan dakwah apa yang bisa diambil dalam video ceramah Emha Ainun 

Nadjib “Yang Bikin Sulit Hidupmu Itu Apa?” menggunakan teori analisis 

semiotika Ferdinand De Sausure? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  maka  tujuan  ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui makna penanda dan petanda dalam video ceramah 

Emha Ainun Nadjib “Yang Bikin Sulit Hidupmu Itu Apa?” menurut teori 

analisis semiotika Ferdinand De Sausure? 

2. Untuk mengetahui Pesan dakwah dalam video ceramah Emha Ainun 

Nadjib “Yang Bikin Sulit Hidupmu Itu Apa?” menggunakan teori analisis 

semiotika Ferdinand De Sausure. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pesan 

dakwah di media sosial. 



 

 

b. Selain itu juga dapat diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan 

untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam menentukan judul skripsi ini, penulis juga melakukan telaah 

terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan, sekaligus sebagai 

perbandingan dengan penelitian ini. Penulis tidak menemukan penelitian 

terdahulu yang membahas tentang judul penelitian ini. Namun, penulis 

menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini.  

Pertama, “Pesan Dakwah Emha Ainun Nadjib Di Situs Youtube 

CAKNUN.COM Tanggal 5 Juni 2017 (Analisis Wacana)” membahas tentang 

rumusan teori yang diambil  dari peristiwa dakwah Emha Ainun Nadjib di media 

online. Skripsi ini milik Farid Zulian Dwi Saputra yang diajukan kepada 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya tahun 2017. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan 

hasil temuan yang di analisis menggunakan teori semiotika Van Dijk adalah 

pesan akidah, yakni sholat khusyu’.4 Perbedaan dengan karya ilmiah penulis 

adalah dalam teori, dalam hal ini penulis menggunakan teori analisis semiotika. 

                                                           
4“Pesan Dakwah Emha Ainun Nadjib Di Situs Youtube CAKNUN.COM Tanggal 5 Juni 

2017 (Analisis Wacana)”, skripsi karya Farid Zulian Dwi Saputra,  Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017. 



 

 

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Siti Maziyaturrodhyanah “Analisis 

Pesan Dakwah Terhadap Tekas Syair “Surga-Mu” Karya Band Ungu” 2008. 

Mahasiswi IAIN Walisongo (Semarang). Dalam penilitian ini penulis membahas 

nilai dan pesan dakwah yang terdapat pada syair lagu dan mendeskripsikan pesan 

dakwah yang terkandung didalamnya menjadi pesan aqidah, syari’ah dan 

akhlaq. Data yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan pendekatannya 

menggunakan pendekatan semiotik dan metode penelitian yang dipakai adalah 

content analysis (analisis isi).5 Perbedaan dengan karya ilmiah peneliti adalah 

penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Ketiga,  penelitian yang diteliti oleh Ismayani “Pesan Dakwah Dalaam 

Film AKU KAU DAN KUA” (Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure)” 

2017. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Dalam penelitian 

ini penulis membahas tentang pesan dakwah yang ada dalamnya yakni pesan 

aqidah dan ketaqwaan. Data yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan 

pendekatannya menggunakan pendekatan semiotik dan teori penelitian yang 

dipakai adalah Ferdinand De Sausure. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 

terdapat pesan dakwah yakni akhlak, meliputi hubungan dengan sesama manusia 

dan peneliti mencoba mengaitkan masalah tersebut dengan masalah lain yang 

sejalur untuk dijadikan sebagai bahan persamaan dan perbandingan.6 Perbedaan 

karya ilmiah ini dengan karya ilmiah penulis adalah dalam objek penelitian, 

                                                           
5 “Analisis Pesan Dakwah Terhadap Tekas Syair “Surga-Mu” Karya Band Ungu”, 

skripsikarya Siti Maziyaturrodhyanah Mahasiswi IAIN Walisongo Semarang tahun 2008. 
6 “Analisis Dakwah Dalam Film AKU KAU DAN KUA”, skripsi karya IsmayaniMahasiswi 

Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar tahun 2017. 



 

 

dalam hal ini penulis menggunakan objek penelitian berupa video tayangan di 

youtube. 

F. Landasan Teori 

1. Dakwah 

Secara bahasa, dakwah berasal dari kata (دعا– يدعوا)  yang berarti 

memanggil, mengundang, minta tolong kepada, berdoa, memohon, mengajak 

kepada sesuatu, mengubah kepada perkataan, perbuatan, dan amal. Arti-arti 

tersebut bersumber dari kata-kata dakwah yang ada didalam Al-Qur’an, 

bahkan Al-Qur’an menggunakan kata-kata dakwah masih bersifat 

umum.7Ada tiga cakupan dalam melaksanakan kegiatan berdakwah yaitu Bi 

al-Hikmah, al-Mau’idzatil Hasanah, dan al-Mujadalah Bi al-Lati Hiya 

Ahsan.8 

a. Al-Hikmah 

  Jika dikaitkan dengan hukum Al-Hikmah berarti berarti 

mencegah dari kedzaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah maka 

berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam 

melaksanakan tugas dakwah.9 

b. al-Mau’idzatil Hasanah 

  Mau’izhah hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang 

mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, 

berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan 

                                                           
7 Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2013), 43-44. 
8 Muhammad Munir, Metode Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2003), 6-7 
9 Ibid, 8 



 

 

pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia 

dan akhirat.10 

c. al-Mujadalah Bi al-Lati Hiya Ahsan. 

  Al-Mujadalah berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan 

oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang 

mengharuskan lahirnya permusuhan diantara keduanya. Sedangkan 

menurut Sayyid Muhammad Thantawi ialah suatu upaya yang 

bertujuan untuk mrngalahkan pendapat lawan dengan cara 

menyajikan argumentasi dan bukti yang kuat.11 

 Selain itu secara umum dakwah islam dapat dikategorikan dalam tiga 

macam, yakni: 

a. Dakwah bil lisan 

   Yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang 

dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, disjusi, 

nasihat, dan lain-lain. 

b. Dakwah bil hal 

 Dakwah dengan perbuatan nyata dimana aktivitas dakwah 

dilakukan dengan melalui keteladanan dan tindakan nyata. 

c. Dakwah bil qalam 

    Yaitu dakwah melalui tulisan yang dilkakukan dengan 

keahlia menulis di surat kabar, buku, majalah, maupun internet. 

                                                           
10 Ibid 
11 Ibid 



 

 

 

2. Pesan Dakwah 

a. Pengertian Pesan  

Pesan  adalah  sesuatu  yang  disampaikan  pengirim  kepada  

penerima.12Sementara Astrid mengatakan bahwa pesan adalah, ide, 

gagasan, informasi, dan opini  yang  dilontarkan  seorang  komunikator  

kepada  komunikan  yang  bertujuan untuk  mempengaruhi  komunikan  

kearah  sikap  yang  diinginkan  oleh komunikator.13 

b. Pengertian Pesan Dakwah 

Pesan  dakwah  adalah  setiap  pesan  komunikasi  yang  

mengandung  muatan nilai-nilai  keilahian,  videologi,  dan kemaslahatan  

baik  secara  tersirat  maupun tersurat.14 

Pada  prinsipnya,  pesan  apa  pun  dapat  dijadikan  sebagai  pesan 

dakwah selama tidak bertentangan dengan sumber utamanya,  yaitu Al-

Qur’an dan Hadist. Dengan demikian, semua pesan yang bertentangan 

terhadap Al-Qur’an dan hadist tidak dapat disebut sebagai pesan dakwah. 

Pesan dakwah memiliki 2 tujuan, yakni: 

a. Tujuan akidah, yaitu tertanamnya akidah yang mantap disetiap 

hati manusia sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam 

tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan.  

                                                           
12 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, (Bandung;PT.Remaja Rosdakarya 2010),h 101 
13 Susanto Astrid, Komunikasi dalam teori dan praktek, (Bandung:Bina Cipta,1997), hal.7 
14 Asep Kusnawan, et-el. Komunikasi Penyiaran Islam, (Bandung: Benang Merah Press, 

2004),hal.4 



 

 

b. Tujuan hukum, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur 

dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat tercela.15 

Pada dasarnya dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Secara 

umum dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Pesan akidah, meliputi iman kepada Allah, iman kepada 

malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada rosul-

rosul-Nya, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha-qadar.  

b. Pesan syariah meliputi ibadah thaharah, shalat, zakat, puasa, dan 

haji serta muamalah. Hukum perdata meliputi: hukum niaga, 

hukum nikah, dan hukum waris. Hukum publik meliputi: hukum 

pidana, hukum negara, hukum perang dan damai.  

c. Pesan akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap makhluk yang 

meliputi akhlak terhadap manusia, diri sendiri, tetangga, 

masyarakat lainnya, akhlak terhadap bukan manusia, flora, fauna, 

dan sebagainya.  

Secara umum, materi dakwah diklasifikasikan menjadi tiga masalah 

pokok, yaitu: 

a. Masalah Akidah ( keimanan) 

Aspek akidah adalah yang akan membentuk moral (akhlak) 

manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi 

dalam dakwah Islamadalah masalah aqidah atau keimanan.Ciri-

                                                           
15 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 103. 



 

 

ciri yang membedakan aqidah dengan kepercayaan agama 

lain,yaitu: 

1) Keterbukaan melalui persaksian (syahadat) 

2) Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan 

bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam. 

3) Ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal 

perbuatan. Orang yang memiliki iman yang benar (hakiki) 

akan cenderung untuk berbuat baik dan akan menjauhi 

perbuatan jahat, karena perbuatan jahat akan berkonsekuensi 

pada hal-hal yang buruk. Iman ialah yang berkaitan dengan 

dakwah Islam dimana amar ma‟ruf nahi mungkar 

dikembangkan yang kemudian menjadi tujuan utama dari 

suatu proses dakwah.16 

Adapun materi akidah ini meliputi, iman kepada Allah, iman 

kepada malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman 

kepadarasul-Nya, man kepada hari akhir, iman kepada qadla 

danqadar.Dalam bidang akidah ini bukan saja pembahasanya 

tertuju padamaslah-maslah yang wajib diimani, akan tetapi materi 

dakwah jugameliputi masalah-masalah yang dilarang sebagai 

lawannya, misalnyasyirik (menyekutukan adanya Tuhan), ingkar 

dengan adanya Tuhan dan sebagainya.17 

                                                           
16 Muhammad Munir, Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta:Kencana, 2012), 26. 
17 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta:Amzah, 2009),  90. 



 

 

b.  Masalah Syari’ah 

Hukum atau syari’ah sering disebut sebagai cermin peradaban 

dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna 

maka peradaban mencerminkan dirinya dalam hukum-

hukumnya.  Matri dakwah yang bersifat syari’ah ini sangat luas 

dan mengikat seluruh umat Islam.  

Disamping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial 

dan moral, materi dakwah ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang benar dan kejadian secara cermat terhadap hujjah 

atau dalil-dalil dalam melihat persoalan pembaruan, sehingga 

umat tidak terperosokkedalam kejelekan, karena yang diinginkan 

dalam dakwah adalahkebaikan.Adapun materi syari‟ah ini 

meliputi: ibadah (dalam arti kas), rukunIslam (syahadat, shalat, 

zakat, puasa, haji), mu’amalah (dalam arti luas),al Qanunul Khas 

(hukum perdata) dan al Qanunul ‘Am (hukum publik). 

c. Masalah Akhlak 

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, 

jamak dari khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, dan 

tingkah laku atau tabiat.Sedangakan secara terminologi, 

pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi 

temperature batin yang memengaruhi perilaku 

manusia.18Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak 

                                                           
18 Rini Setiawati, Ilmu Dakwah, (Lampung:PUSKAMLA,2009), 28 



 

 

Islampada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang 

merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya.19 

Materi akhlak ini diorientasikan untuk dapat menentukan 

baik dan buruk, akal, dan kalbu berupaya untuk menemukan 

standar umum melalui kebiasaan masyarakat. Karena ibadah 

dalam Islam sangat erat kaitannyadengan akhlak. Pemakaian akal 

dan pembinaan akhlak mulia merupakan ajaran Islam. Ibadah 

dalam Al-Qur’an selalu dikaitkan dengan takwa. Berarti 

pelaksanaan perintah Allah SWT. dan menjauhi larangannya. 

Perintah Allah SWT, selalu berkaitan dengan perbuatan-

perbuatan yang tidak baik. Kebaikan dan kebahagiaan, bagi Ibnu 

Maskawih, adalah terletak pada kemampuan untuk 

mengaktualisasikan secara sempurna.  

3. Semiotika Ferdinand de Saussure 

Semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti “tanda”. 

Tanda pada masa itu masih bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada 

adanya hal lain. Secara terminologis, semiotik adalah cabang ilmu yang 

berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi tanda. 

Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas obyek-obyek, 

peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda.  

                                                           
19 Ibid., 29. 



 

 

Ahli sastra Teew mendefinisikan semiotik adalah tanda sebagai tindak 

komunikasi dan kemudian disempurnakannya menjadi model sastra yang 

mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman 

gejala susastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat mana 

pun.20 

Semiotik merupakan cabang ilmu yang relatif masih baru. 

Penggunaan tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dipelajari 

secara lebih sistematis pada abad kedua puluh. Dalam  penelitian ini, peneliti 

menggunakan teori semiotika milik Ferdinand De Sausure.  

Dalam teori ini semiotik dibagi menjadi dua bagian yaitu penanda 

(signifier) dan pertanda (signified). Penanda dilihat sebagai bentuk atau 

wujud fisik dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur, sedang pertanda 

dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep, fungsi dan nilai-nlai 

yang terkandung didalam karya arsitektur.  

Eksistensi semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan 

petanda berdasarkan konvensi, biasa disebut dengan signifikasi. Semiotika 

signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam 

sebuah sistem berdasarkan aturan atau konvensi tertentu. Kesepakatan sosial 

diperlukan untuk dapat memaknai tanda tersebut. 

Menurut Saussure, tanda terdiri dari: Bunyi-bunyian dan gambar, 

disebut signifier atau penanda, dan konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan 

                                                           
20 Mahi M.Hikmat, Metode Penelitian: dalam perspektif ilmu komunikasi dan 

sastra(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 106. 



 

 

gambar, disebut signified. Saussure meletakkan tanda dalam kontek 

komunikasi manusia dengan melakukan pemilahan dengan melakukan apa 

yang di sebut signifier (penanda) dan signified (petanda). Signifier adalah 

bunyi yang bermakana atau coretan yang bermakna (aspek material), yakni 

apa yang dikatakan atau apa yang ditulis dan dibaca. Signified adalah 

gambaran mental, yakni pikiran atau konsep aspek mental dari bahasa. 

Saussure mengambarkan tanda yang terdiri dari signifier (penanda) dan 

signified (petanda), sebagai berikut: 

                                                   Sign 

 

                                             Composed of 

 

                         Signifier                             Signification                Referent 

                    

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Penulis berusaha memahami gagasan yang terdapat 

dalam objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat analisa terhadap video, 

maka dari itu penulis menggunakan metode content analysis (analisis isi). 

Menurut Barelson, yang kemudian diikuti oleh Kerlinger, analisis 

isi didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari dan 



 

 

menganalisis komunikasi secara sistematik, obyektif, kuantitatif dan 

kualitatif terhadap pesan yang tampak.21 

Penelitian dengan menggunakan analisis isi digunakan untuk 

memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam 

bentuk lambang yang berdokumentasi atau dapat didokumentasikan. 

Metode ini dapat dipakai untuk menganalisis semua bentuk komunikasi 

diantaranya menganalisis teks dalam suatu video. 

2. Data dan Sumber Data 

Data adalah suatu kumpulan informasi atau juga keterangan-

keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau 

juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.22Data dalam penelitian ini 

berupa data digital video. 

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan menjadi data 

primer dan data sekunder. Data primer dalah data yang diperoleh langsung 

dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang 

dicari. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak 

langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder 

biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.23 

 

 

                                                           
21 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2011), 175. 
22 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 22. 
23 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 



 

 

a. Data primer 

Data  Primer  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  

dengan menggunakan  teknik  dokumentasi.  Data  primer  ini  

yang  diperoleh  atau  di download dari situs youtube. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data pendukung dari data 

utama. Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku 

referensi, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, serta 

beberapa situs internet yang mendukung penelitian. 

c. Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data penelitian penelitian 

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal 

itu pada bagian jenis ini datanya dibagi kedalam kata-kata dan 

tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.24 Adapun 

sumber data dalam penelitian ini dari video Emha Ainun Nadjib 

“Yang Bikin Sulit Hidupmu Itu Apa?”, dan data tambahan dari 

buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian, serta 

beberapa situs internet yang dapat mendukung keabsahan dan 

penelitian.  

 

                                                           
24 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosadakarya, 2017), 157. 



 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan gabungan. Teknik pengumpulan  data  pada  

penelitian  ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan 

dokumentasi saja. 

 

a. Observasi 

Metode observasi  merupakan  cara  yang  sangat  baik  untuk  

mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam 

lingkungan  atau  ruang, waktu dan keadaan tertentu. Dalam 

penelitian ini menggunkan penelitian non pertisipatif (pasif) yakni 

dalam melakukan pengamatan peneliti tidak terlibat secara  aktif. 

Artinya peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek 

penelitian dan tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung. 

Peneliti hanya mengamati interaksi sosial yang mereka ciptakan,  

baik dengan sesama subjek penelitian maupun dengan pihak luar. 

Melalui observasi penulis akan berupaya mengamati video Emha 

Ainun Nadjib didalamnya.25 

b.  Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi yang berupa informasi yang merupakan  

catatan penting baik dari perorangan maupun organisasi atau 

                                                           
25 Djunaidi Ghony, Metode penelitian kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 



 

 

lembaga.26 Teknik pengumpukan data sekunder mengenai objek  

penelitian yang didapatkan dari sumber tertulis, seperti arsip, 

dokumen resmi, buku, tulisan-tulisan pada situs internet, yang  dapat 

mendukung analisa penelitian tentang simbol-simbol dan pesan-

pesan yang terdapat dalam video tersebut. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul penulis melakukan 

analisis pesan dakwah terhadap video Emha Ainun Nadjib yang berjudul 

“Yang Bikin Susah Hidupmu Itu Apa?”. 

5. Analisis Data  

Setelah semua data terkumpul malalui pengumpulan data, maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa 

data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif artinya penelitian 

ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari individu dan prilaku yang dapat diamati.27Dari data terkumpul 

maka dijelaskan dalam bentuk uraian-uraian pokok dan dirangkai dengan 

teori-teori yang ada sekaligus sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan 

dalam permasalahan diatas, sehingga mendapatkan kesimpulan. 

6. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk mengecek keabsahan data pada penelitian ini, penulis 

menggunakan metode analisis semiotik Ferdinand de Saussure.  

                                                           
26 Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitati (Malang: UMM Press, 2004), 72. 
27 De Lexi j, Meoloeng, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1991), 3. 



 

 

Keabsahan data dilakukan dengan mengorganisir data, yang 

menjabarkannya kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceitakan kepada orang lain.28  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis semiotika model Ferdinand de Saussure. Bagi Saussure ciri utama 

tanda bahasa adalah tidak dapat dicari pada wicara, tetapi dalam 

hubungannya  dengan unsur-unsur luar bahasa, melalui sejenis konvensi 

sosial.29 

Semiologi/semiotik  adalah  ilmu  tentang  tanda  (hakikatnya,  

cirinya, perannya dan aturan mainnya). Berasal dari bahasa yunani 

“semion” yang berarti tanda. Semiotik dikembangkan dalam kajian-kajian 

filsafat, mistisme, seni, sastra, antropologi, media masa, psikoanalisis, 

biologi, pendidikan, komputer, dan lain sebagainya. Salah  satu  area  yang  

paling  penting  dalam  semiotika  Ferdinand  de Saussure  dalam studinya 

adalah tentang  Sign (tanda), Signifier (yang menandai), dan signified 

(yang ditandai).30 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi 

lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama 

lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                           
28 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2015), 334. 
29 Richard Harland, Superstrukturalis (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), 182. 
30 https://pakarkomunikasi.com/teori-semiologi-ferdinand-de-saussure  (diakses  pada  19  

Februari 2018 ). 1.  



 

 

Dalam Bab I (pertama) Pendahuluan berisi: Latar belakang masalah, 

Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Telaah pustaka, 

Metode penelitian, Sistematika pembahasan. 

Bab II (kedua) merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang 

pengertian dakwah dan macam-macam  pesan  dakwah,  media dakwah online 

dan Semiotila Ferdinand De Sausure. 

Bab III (ketiga), merupakan Paparan Data dan Temuan Penelitian yang 

menguraikan tentang Objek penelitian.  

Bab IV (keempat), merupakan pembahasan isi pokok skripsi, 

menguraikan tentang pemaknaan video ceramah Emha Ainun Nadjib “Yang 

Bikin Sulit Hidupmu Itu Apa?” menggunakan teori semiotika Ferdinand De 

Sausure. 

Dan bab V (kelima) atau bab yang terakhir Penutup. Pada bab ini terdapat 

sub bab kesimpulan, kritik dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

DAKWAH, MEDIA DAKWAH ONLINE DAN SEMIOTIKA FERDINAND 

DE SAUSURE 

A. Dakwah 

1. Pengertian Dakwah 

Secara bahasa, dakwah berasal dari kata (دعا– يدعوا)  yang berarti 

memanggil, mengundang, minta tolong kepada, berdoa, memohon, 

mengajak kepada sesuatu, mengubah kepada perkataan, perbuatan, dan 

amal. Arti-arti tersebut bersumber dari kata-kata dakwah yang ada didalam 

Al-Qur’an, bahkan Al-Qur’an menggunakan kata-kata dakwah masih 

bersifat umum.31 

  Q.S. Ali Imran: 104: 

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروفِ  َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَـئِ َك ُهُم  نُكْم أُمَّ َوْلتَُكن ِمِّ

 اْلُمْفِلُحونَ 

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah 

dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”32 

Banyak definisi yang telah dibuat untuk merumuskan pengertian 

dakwah yang intinya adalah mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka 

berbahagia di dunia dan di akhirat.33 Dakwah merupakan usaha 

                                                           
31 Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2013), 43-44. 
32Q.S. Ali Imran: 104 
33 Syeikh Ali Mhfudh, Hidayah al-Mursyidin, Dar al-Ma’arif, Beirut, h.17. 
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mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan beragama 

dengan merealisasikan  ajaran islam secara penuh dan menyeluruh.34 

Dakwah merupakan sebuah sistem yang utuh. Ketika seseorang 

melakukan dakwah paling tidak ada tiga sub sistem yang tidak bisa 

dipisahkan yaitu da’i, mad’u, dan pesan dakwah. Akan jauh lebih efektif 

jika dakwah dilakukan dengan menggunakan metode, media dan 

menyusun tujuan dengan jelas. Oleh karena itu, keberhasilan dakwah tidak 

ditentukan oleh satu sub sistem saja, akan tetapi ada sub sistem-sub sistem 

lainnya yang mendukungnya. Paling tidak, ada tujuh sub sistem dalam 

mendukung proses keberhasilan dakwah yaitu: da’i, mad’u, materi, 

metode, media, evaluasi, dan faktor lingkungan. 

2. Pengertian Pesan Dakwah 

Pesan  adalah  sesuatu  yang  disampaikan  pengirim  kepada  penerima. 

Dan pesan disini merupakan seperangkat simbol verbal dan atau non 

verbal yang mewakili perasaan, nilai, dan gagasan. Pesan itu sendiri 

memiliki tiga komponen yaitu makna asimbol yang digunakan untuk 

menyampaikan makna dan bentuk, atau organisasi pesan.35 

Q.S. Al-Qashash: 87: 

َوََل يَُصد  نََّك َعْن آَياِت اللَِّه بَْعَد إِْذ أُنِزلَْت إَِلْيَك َواْدُع إَِلى َرِبَِّك َوََل تَُكونَنَّ ِمَن 

 اْلُمْشِرِكين 

                                                           
34 Ilyas Supena, Filsafat Ilmu Dakwah, (Yogyakarta:Penerbit Ombak (Anggota IKAPI) 

2013), 104. 
35 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 2010), 101. 



 

 

Artinya: “Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari 

(menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan 

kepadamu, dan serulah mereka kepada (jalan) Tuhanmu, dan janganlah 

sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan 

Tuhan.”36 

Adapun pesan itu menurut Onong Effendy, bahwa pesan itu adalah: 

“suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran 

dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa atau 

lambang-lambang lainnya disampaikan kepada orang lain”.37 

Pesan merupakan bagian dari unsur-unsur komunikasi. Dalam proses 

komunikasi, pengertian pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim 

kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau 

melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, 

informasi, nasihat atau propaganda.38 

Pesan  dakwah  adalah  setiap  pesan  komunikasi  yang  mengandung  

muatan nilai-nilai  keilahian,  videologi,  dan kemaslahatan  baik  secara  

tersirat  maupun tersurat.39 

Pesan yang dimaksud dalam komunikasi dakwah adalah yang 

disampaikan kepada mad’u. Dalam istilah komunikasi, pesan juga disebut 

dengan message, content, atau informasi. Berdasarkan penyampaiannya, 

                                                           
36Q.S. Al-Qashash: 87 
37 Effendy, 1993; 41 (smartconsulting, 2010) 
38 Hafied Cangara, ”Jurnal Hasil Riset,” dalam Ilmu Komunikasi, E-JURNAL 
39 Asep Kusnawan, et-el. Komunikasi Penyiaran Islam, (Bandung: Benang Merah Press, 

2004), 4. 



 

 

pesan dakwah dapat disampaikan lewat tatap muka atau dengan 

menggunakan sarana media.40 

Pesan dakwah adalah apa yang disampaikan didalam proses kegiatan 

dakwah. Ada tiga dimensi yang saling terkait dengan istilah pesan dakwah, 

Pertama, pesan dakwah menggambarkan sejumlah kata atau imajinasi 

tentang dakwah yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata. Pada konteks 

ini pesan dakwah mengandung dua aspek yaitu isi pesan dan lambang. Isi 

pesan adalah pikiran, sedangkan lambangnya adalah kata-kata atau bahasa. 

Tanpa bahasa, pikitam sebagai isi pesan tidak mungkin didakwahkan. Oleh 

karena itu bahasa melekat pada pikiran sehingga bahasa tidak mungkin 

dilepaskan dari pikiran. 

Kedua, pesan dakwah berkaitan dengan makna yang diterima oleh 

seseorang. Makna tidak tergantung pada pesan saja, melainkan juga pada 

interaksi antara  pesan dengan pemikiran dan perasaan penerima pesan. 

Sementara, pemikkiran dan perasaan menerima pesan dibangun di atas 

lingkungan sosial dan budaya yang bisa jadi berbeda-beda. 

Ketiga, penerimaan pesan dakwah yang dilakukan oleh mad’u atau 

objek dakwah. Semua pesan dakwah memiliki pekuang terbuka untuk 

dimaknai dan dipahami secara berbeda oleh penerima yang berbeda. 

Meskipun demikian, ada kesepakatan bersama antara pengirim dan 

penerima yang memungkinkan proses dakwah terjadi.  

                                                           
40 Ibid. 



 

 

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian pesan dakwah tidak bisa 

dilepaskan dari ketiga dimensi tersebut. Pesan dakwah tidak hanya 

mengandung kata-kata saja, tetapi juga mengandung makna dan dimensi 

penerimaan pesan dakwah oleh mad’u.41 

Komunikasi dakwah terdiri atas isi pesan, akan tetapi lambang yang 

digunakan bisa bermacam-macam seperti, bahasa, gambar, visual, dan 

sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, pesan komunikasi dakwah yang 

disampaikan kepada mad’u dengan menggunakan gabungan/ kolaborasi 

lambang, seperti pesan komunikasi melalui, retorika, surat kabar, film, 

atau televisi. Karena bagaimanapun juga komunikasi dakwah adalah 

komunikasi yang menggambarkan bagaimana seorang komunikator 

dakwah menyampaikan dakwah lewat bahasa atau simbol-simbol tertentu 

kepada mad’u yang menggunakan media.42 

3. Macam-macam pesan dakwah 

Pada  prinsipnya,  pesan  apa  pun  dapat  dijadikan  sebagai  pesan 

dakwah selama tidak bertentangan dengan sumber utamanya,  yaitu Al-

Qur’an dan Hadist. Dengan demikian, semua pesan yang bertentangan 

terhadap Al-Qur’an dan hadist tidak dapat disebut sebagai pesan dakwah. 

Pesan dakwah memiliki 2 tujuan, yakni: 
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a. Tujuan akidah, yaitu tertanamnya akidah yang mantap disetiap 

hati manusia sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam 

tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan.  

b. Tujuan hukum, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur 

dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat tercela.43 

Pada dasarnya dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Secara 

umum dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Pesan akidah, meliputi iman kepada Allah, iman kepada 

malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada rosul-

rosul-Nya, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha-qadar.  

b. Pesan syariah meliputi ibadah thaharah, shalat, zakat, puasa, dan 

haji serta muamalah. Hukum perdata meliputi: hukum niaga, 

hukum nikah, dan hukum waris. Hukum publik meliputi: hukum 

pidana, hukum negara, hukum perang dan damai.  

c. Pesan akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap makhluk yang 

meliputi akhlak terhadap manusia, diri sendiri, tetangga, 

masyarakat lainnya, akhlak terhadap bukan manusia, flora, fauna, 

dan sebagainya.  

Secara umum, materi dakwah diklasifikasikan menjadi tiga 

masalah pokok, yaitu: 
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a. Masalah Akidah ( keimanan) 

Aspek akidah adalah yang akan membentuk moral 

(akhlak) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan 

materi dalam dakwah Islam adalah masalah aqidah atau 

keimanan. Ciri-ciri yang membedakan aqidah dengan 

kepercayaan agama lain,yaitu: 

1) Keterbukaan melalui persaksian (syahadat) 

2) Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan 

bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam. 

3) Ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan 

amal perbuatan. Orang yang memiliki iman yang benar 

(hakiki) akan cenderung untuk berbuat baik dan akan 

menjauhi perbuatan jahat, karena perbuatan jahat akan 

berkonsekuensi pada hal-hal yang buruk. Iman ialah yang 

berkaitan dengan dakwah Islam dimana amar ma’ruf nahi 

mungkar dikembangkan yang kemudian menjadi tujuan 

utama dari suatu proses dakwah.44 

Adapun materi akidah ini meliputi, iman kepada Allah, 

iman kepada malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, 

iman kepadarasul-Nya, man kepada hari akhir, iman kepada 

qadla danqadar.Dalam bidang akidah ini bukan saja 

pembahasanya tertuju padamaslah-maslah yang wajib diimani, 
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akan tetapi materi dakwah jugameliputi masalah-masalah yang 

dilarang sebagai lawannya, misalnyasyirik (menyekutukan 

adanya Tuhan), ingkar dengan adanya Tuhan dan 

sebagainya.45 

b. Masalah Syari’ah 

Hukum atau syari’ah sering disebut sebagai cermin 

peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang 

dan sempurna maka peradaban mencerminkan dirinya dalam 

hukum-hukumnya.  Matri dakwah yang bersifat syari’ah ini 

sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam.  

Disamping mengandung dan mencakup kemaslahatan 

sosial dan moral, materi dakwah ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran yang benar dan kejadian secara 

cermat terhadap hujjah atau dalil-dalil dalam melihat 

persoalan pembaruan, sehingga umat tidak terperosok 

kedalam kejelekan, karena yang diinginkan dalam dakwah 

adalahkebaikan. Adapun materi syari’ah ini meliputi: ibadah 

(dalam arti kas), rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, 

haji), mu’amalah (dalam arti luas),al Qanunul Khas (hukum 

perdata) dan al Qanunul ‘Am (hukum publik). 
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c. Masalah Akhlak 

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, 

jamak dari khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, dan 

tingkah laku atau tabiat. Sedangakan secara terminologi, 

pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau 

kondisi temperature batin yang memengaruhi perilaku 

manusia.46Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak 

Islampada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang 

merupakanekspresi dari kondisi kejiwaannya.47 

Materi akhlak ini diorientasikan untuk dapat menentukan baik 

dan buruk,akal, dan kalbu berupaya untuk menemukan standar 

umum melalui kebiasaan masyarakat. Karena ibadah dalam Islam 

sangat erat kaitannyadengan akhlak. Pemakaian akal dan pembinaan 

akhlak mulia merupakan ajaran Islam. Ibadah dalam Al-Qur’an 

selalu dikaitkan dengan takwa. Berarti pelaksanaan perintah Allah 

SWT. dan menjauhi larangannya. Perintah Allah SWT, selalu 

berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yangtidak baik. Kebaikan dan 

kebahagiaan, bagi Ibnu Maskawih, adalah terletak pada kemampuan 

untuk mengaktualisasikan secara sempurna. 
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B. Media Dakwah Online 

1. Pengertian Media 

Media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara, pengantar 

atau tengah. Dalam pengertian tunggal dipakai istilah medium, sedangkan 

dalam pengertian jamak dipakai istilah media. Kemudian istilah media itu 

digunakan dalam bahasa Inggris dan diserap ke dalam bahasa Indonesia, 

dengan makna antara lain: alat, komunikasi, atau perantara, atau 

penghubung.48 

Pada hakikatnya media adalah segala sesuatu yang merupakan saluran 

dengan mana seseorang menyatakan gagasan, isi jiwa atau kesadarannya. 

Dengan kata lain media adalah alat untuk mrnyalurkan gagasan manusia, 

dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu eksistensi dan urgensi 

media dalam bermasyarakat menjadi penting bagi dakwah dalam menopang 

budaya masyarakat dan budaya modern.49 

Media adalah alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan 

dari sumber kepada penerima. Untuk itu komunikasi bermedia adalah 

komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan suatu 

pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya, dan atau banyak jumlahnya.50 

Media (terutama media massa) telah meningkatkan intensitas, kecepatan 

dan jangkauan komunikasi dilakukan umat manusia begitu luas sebelum 

adanya media massa seperti pers, radio, televisi, internet dan sebagainya. 
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49 Ibid. 
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Bahkan dapat dikatakan alat-alat tersebut telah melekat tak terpisahkan 

dengan kehidupan manusia di abad ini. 

Lima  unsur  yang  secara  bersama-sama  menjelaskan  fungsi  

penggunaan media oleh masyarakat dalam teori Functional approach to mass 

communication, yakni: 

a. Surveillance maksudnya adalah bahwa media menyediakan dan   

memberikan berita dan informasi kepada masyarakat. 

b. Correlation  maksudnya  adalah  bahwa  media  menyediakan  

informasi  dan berita  kepada  kita  setelah  mereka  mengadakan  

seleksi,  interpretasi, dan evaluasi kritis terhadap semua aspek yang 

mungkin akan muncul. 

c.  Transmisi  budaya  maksudnya  adalah  bahwa  media  berfungsi  

sebagai refleksi dari kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma kita 

dan orang lain di tempat lain yang mengusung media. 

d.  Entertainment maksudnya hiburan di saat waktu sedang  senggang, 

atau bisa jadi  sebagai  tempat  pelarian  seseorang  yang  mengalami  

masalah  tertentu. Alat  mobilisasi  masyarakat  untuk  melakukan  

tindakan  tertentu,  terutama pada saat-saat krisis.51 

Dari segi penyampaian dakwah dibagi menjdai tiga golongan yaitu: 

a. The Spoken Words (yang berbentuk ucapan) 

Yang termasuk kategori ini adalah alat yang dapat 

mengeluarkan bunyi. Karena hanya dapat ditangkap oleh telinga; 
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disebut juga dengan the audial media yang biasa dipergunakan 

sehari-hari seperti telepon, radio, dan sejenisnya termasuk dalam 

bentuk ini. 

b. The Printed Writing (yang berbentuk tulisan) 

Yang termasuk didalamnya adalah barang-barang tercetak, 

gambar-gambar tercetak, lukisan-lukisan, buku, surat kabar, 

majalah, brosur, pamflet, dan sebagainya. 

c. The Audio Visual (yang berbentuk gambar hidup) 

Yaitu merupakan penggabungan dari golongan diatas, yang 

termasuk ini adalah film, televisi, video, dan sebagainya.52 

2. Media Dakwah Online 

Pengertian media online secara umum adalah saluran komunikasi yang 

terjadi secara online melalui situs web internet, berupa teks, foto, video, 

musik, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, semua jenis saluran 

komunikasi yang ada di internet adalah media online. 

Sedangkan pengertian  media  online  secara  khusu’s  adalah  media  yang  

menyajikan karya jurnalistik (berita, artikel, feature) secara  online. Asep 

Syamsul M. Romli dalam buku Jurnalistik Online: Panduan  Mengelola  

Media  Online  (Nuansa, Bandung, 2012) mengartikan media  online  sebagai 

berikut, “Media online adalah media massa yang tersaji  secara online di situs 

web (website) internet”. Media online adalah media massa ”generasi ketiga” 

setelah media cetak (printed media) koran,  tabloid,  majalah,  buku  dan  
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media  elektronik  (electronic  media)  radio, televisi,  dan  film/video.  Media  

Online  merupakan  produk  jurnalistik  online. Jurnalistik  online  disebut  

juga  cyber  journalism  didefinisikan  wikipedia  sebagai “pelaporan  fakta  

atau  peristiwa  yang  diproduksi  dan  didistribusikan  melalui internet”.  

Secara  teknis  atau  “fisik”,  media  online  adalah  media  berbasis 

telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet).53 

Internet berasal dari kepanjangan International Connection Networking. 

International berarti global atau seluruh dunia; Connection berarti hubungan 

komunikasi, dan Networking berarti jaringan. Dengan demikian, Internet 

adalah suatu sistem jaringan komunikasi (berjuta komputer) yang terselubung 

di seluruh dunia.54 Dengan adanya internet manusia dapat saling bertukar 

data, pesan, dan file-file dengan manusia yang lain diseluruh dunia melalui 

perangkat atau komputer. 

Terkait dengan penggunaan media dakwah, media internet akan menjadi 

media yang sangat efektif karena jangkauan dan macam-macam informasi 

yang mengalir begitu pesat  yang akan menembus batas ruang dan waktu. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam perkembangan selanjutnya 

media ini menempatkan posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan media 

yang sudah ada sebelumnya.55 
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54 Brosur Internet, Serba-Serbi Internet, (Jakarta, Ninet Komunikasindo, 1997), hal 1. 
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Berdasarkan uraian diatas, ada bermacam-macam media online yang 

dapat digunakan untuk berdakwah, antara lain facebook, Instagram, Twitter, 

Whatsapp, Youtube, dan lain sebagainya. Berhubungan dengan peneliti yang 

meneliti pesan atau makna yang terkandung di media online Youtube, maka 

akan diuraikan tentang media online tersebut. 

Youtube adalah sebuah website untuk berbagi video ataupun menonton 

video yang dibagikan oleh berbagai pihak. Banyak sekali yang bisa kita 

temukan di Youtube, mulai dari Vlog keseharian, tutorial, hiburan, trailer 

film, video klip musik dan masih banyak lagi.56 Pengguna youtube dapat 

dengan bebas mengakses video baik itu yang diunggah sendiri maupun yang 

diunggah oleh berbagai pihak. 

Di era millenium sekarang hampir semua orang mengenal dan memakai 

youtube. Kemudahan mengaksesnya pun mudah dan praktis membuat 

masyarakat dapat dengan mudah mencari konten sesuai kebutuhannya 

masing-masing, seperti hiburan bahkan rohani. 

Media youtube merupakan salah satu media komunikasi yang memuat 

video. Video yang sengaja diunggah oleh seseorang untuk  menampilkan 

hasil kreativitas dan karyanya. Media youtube memiliki  kelebihan yakni 

dapat digunakan secara berulang-ulang dan dapat disimpan sebagai 

dokumentasi. 

Salah satu konten diantara sekian banyak konten di youtube adalah 

ceramah. Melalui youtube, seorang pengguna bisa mengunggah video berupa 
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ceramah seorang da’i  yang kemudian ditonton oleh siapapun tanpa batas 

ruang dan waktu. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah dalam 

melaksanakan proses dakwah. 

C. Pendekatan Semiotika Ferdinand De Sausure 

Semiotika  adalah  ilmu  yang  mempelajari  tentang  tanda (sign), 

fungsi tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang 

berarti sesuatu yang  lain. Sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati  

dapat disebut tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada  benda dan 

bahasa. Adanya peristiwa, tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan 

serta suatu kebiasaan,  semua  ini  dapat  disebut  benda. Suatu  tanda  

menandakan  sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna (meaning) ialah 

hubungan antara suatu objek atau  idea  dan  suatu  tanda. Konsep dasar ini 

mengikat bersama seperangkat teori  yang  amat luas berurusan dengan 

simbol, bahasa, wacana, dan  bentukbentuk nonverbal, teori-teori yang 

menjelaskan  bagaimana tanda disusun. Secara umum, studi tentang tanda 

merujuk kepada semiotika. 

Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata  Yunani semeion 

yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas 

dasar konvensi  sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili 

sesuatu yang lain. Contohnya, asap menandai adanya api. Secara 

terminologis, semiotik dapat  didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari 

sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan  sebagai 

tanda, mengartikan semiotik sebagai “ilmu tanda (sign) dan segala yang 



 

 

berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, 

pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya”.57 

Menurut Saussure, tanda terdiri dari bunyi-bunyian dan gambar, 

disebut signifier atau penanda, dan konsep-konsepdari bunyi-bunyian dan 

gambar disebut signified. Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan 

tanda untuk mengirimmakna tentang objek dan orang lain akan 

menginterpretasikan tanda tersebut. Objek bagi Saussure disebut “referent”. 

Saussure memaknai “objek”sebagai referent dan  menyebutkannya  sebagai  

unsur tambahan  dalam  proses penandaan. Contoh: ketika orang  menyebut 

kata “anjing” (signifier) dengan nada mengumpat maka hal tersebut  

merupakan tanda kesialan (signified). Begitulah, menurut Saussure, 

“Signifier dan signified merupakan satu kesatuan tak dapat dipisahkan, 

seperti dua sisi dari sehelai kertas”.58 

Dalam  pandangan  Saussure, bahasa  adalah  suatu  sistem tanda dan 

setiap tanda terdiri dari dua bagian, yakni penanda (signifier) dan petanda 

(signified). Hal ini merupakan prinsip dalam menangkap hal pokok pada teori 

Saussure. Segala suara atau  bunyi  manusia  atau  hewan  dapat  diidentifikasi 

sebagai bahasa jika bisa mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan 

ide-ide dan pengertian tertentu.59 
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University Alauddin Press, 2012), 37. 



 

 

Berikut adalah tabel mengenai penanda (signifier) dan petanda 

(signified) teori Semiotika Ferdinand de Saussure: 

Tanda 

 

     Tersusun atas 

                      Pertandaan  realitas                 eksternal atau makna. 

 

                     Penanda                                    Petanda 
                          (Eksistensi fisik dari tanda)                        (Konsep mental) 
 

Semiotika merupakan ilmu yang mengkaji tentang tanda  dalam 

kehidupan sehari-hari  manusia. Artinya, semua yang hadir  dalam kehidupan 

manusia dapat dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus diberi makna. 

Hubungan antara Signifier (penanda) dan Signified (petanda) bersifat 

arbiter, artinya hubungan antara wujud formal dan acuanya bersifat 

“semaunya” berdasarkan kesepakatan sosial. Antara keduanya tidak  bersifat  

identik.  Contoh: manusia tidak bisa menjelaskan mengapa hewan berwujud 

anjing tidak dapat disebut “Anjing” dalam suatu bahasa bukan “katak” 

misalnya, bahwa bunyi ucapan “Anjing” itu pada hewan tertentu, hal itu 

terjadi karena masyarakat pemakai (tanda) bahasa menyepakati demikian. 

Kesepakatan itu dapat  saja tidak berlaku dalam masyarakat (bahasa) yang 

lain yang telah memiliki kesepakatan sendiri. 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

EMHA AINUN NADJIB DALAM VIDEO “YANG BIKIN SULIT 

HIDUPMU ITU APA?” 

A. Profil Emha Ainun Nadjib 

Beliau bernama Muhammad Ainun Nadjib atau yang biasa di kenal Emha 

Ainun Nadjib atau Cak Nun lahir di Jombang, Jawa Timur, 27 Mei 1953. Beliau 

merupakan anak keempat dari 15 bersaudara. Ayahnya, Almarhum MA Lathif, 

adalah seorang petani. Dia mengenyam pendidikan SD di Jombang (1965) dan 

SMP Muhammadiyah di Yogyakarta (1968). Sempat masuk Pondok Modern 

Gontor Ponorogo tapi kemudian dikeluarkan karena melakukan demo melawan 

pemerintah pada pertengahan tahun ketiga studinya. Kemudian pindah ke SMA 

Muhammadiyah I, Yogyakarta sampai tamat. Lalu sempat melanjut ke Fakultas 

Ekonomi UGM, tapi tidak tamat. Pendidikan formalnya hanya berakhir di 

Semester 1 Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM).60 

Lima tahun hidup menggelandang di Malioboro, Yogyakarta antara 1970-

1975 ketika belajar sastra kepada guru yang dikaguminya, Umbu Landu 

Paranggi, seorang sufi yang hidupnya misterius dan sangat mempengaruhi 

perjalanan Emha. Selain itu beliau juga pernah mengikuti lokakarya teater di 

Filipina (1980), International Writing Program di Universitas Iowa, Amerika 
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Serikat (1984), Festival Penyair Internasional di Rotterdam, Belanda (1984) dan 

Festival Horizonte III di Berlin Barat, Jerman (1985).61 

Dalam kesehariannya, Emha terjun langsung di masyarakat dan melakukan 

aktivitas-aktivitas yang merangkum dan memadukan dinamika kesenian, agama, 

pendidikan politik, sinergi ekonomi guna menumbuhkan potensialitas  rakyat. 

Di samping aktivitas rutin bulanan dengan komunitas Masyarakat Padhang 

Mbulan, ia juga berkeliling ke berbagai wilayah nusantara, rata-rata 10-15 kali 

per bulan bersama Musik Kiai Kanjeng, dan rata-rata 40-50 acara massal yang 

umumnya dilakukan di area luar gedung. Selain itu ia juga menyelenggarakan 

acara Kenduri Cinta sejak tahun 1990-an yang dilaksanakan di Taman Ismail 

Marzuki. Kenduri Cinta adalah forum silaturahmi budaya dan kemanusiaan yang 

dikemas sangat terbuka, nonpartisan, ringan dan dibalut dalam gelar kesenian 

lintas gender. Dalam pertemuan-pertemuan sosial itu ia melakukan berbagai 

dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, pola-pola komunikasi, metoda 

perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi-solusi 

masalah masyarakat.62 

Bersama Grup Musik Kiai Kanjeng, Cak Nun rata-rata 10-15 kali per bulan 

berkeliling ke berbagai wilayah nusantara, dengan acara massal yang umumnya 

dilakukan di area luar gedung. Di samping itu, secara rutin (bulanan) bersama 

komunitas Masyarakat Padang Bulan, aktif mengadakan pertemuan sosial 

melakukan berbagai dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, pola-pola 
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komunikasi, metoda perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta 

pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat.63 

Pada  bulan  Maret  2011, Cak Nun memperoleh Penghargaan  Satyalancana 

Kebudayaan  2010 dari Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Menurut 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, Penghargaan Satya  lancana 

Kebudayaan diberikan kepada seseorang  yang memiliki jasa besar di bidang 

kebudayaan dan  mampu  melestarikan  kebudayaan  daerah  atau  nasional  serta  

hasil  karyanya berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.64 

Karirnya  diawali  sebagaiPengasuh Ruang Sastra di harian Masa Kini, 

Yogyakarta (1970). Kemudian menjadi Wartawan/Redaktur di harian Masa 

Kini, Yogyakarta (1973-1976), sebelum menjadi pemimpin Teater Dinasti 

(Yogyakarta), dan grup musik Kyai Kanjeng  hingga kini.Penulis puisi dan 

kolumnis di beberapa media.65 

Ia juga mengikuti berbagai festival dan lokakarya puisi dan  teater.  Di 

antaranya  mengikuti  lokakarya  teater  di  Filipina  (1980),  International 

Writing Program di Universitas Lowa, AS (1984), Festival  Penyair  

Internasional  di Rotterdam,  Belanda  (1984)  dan  Festival  Horizonte  III  di  

Berlin  Barat,  Jerman (1985).66 

Dalam kesehariannya, Emha terjun langsung di masyarakat dan melakukan 

aktivitas-aktivitas  yang  merangkum dan memadukan dinamika kesenian, 

agama, pendidikan politik, sinergi ekonomi guna menumbuhkan potensialitas 
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rakyat. Di samping aktivitas rutin bulanan dengan komunitas Masyarakat 

Padhang mBulan, ia juga berkeliling ke berbagai wilayah nusantara, rata -rata 

10-15 kali per bulan bersama  Musik  Kiai  Kanjeng,  dan  rata-rata  40-50  acara  

massal  yang  umumnya 80.67 

Cinta sejak tahun 1990-an yang dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki. 

Kenduri Cinta  adalah  forum  silaturahmi  budaya  dan  kemanusiaan  yang  

dikemas  sangat terbuka,  nonpartisan,  ringan  dan  dibalut  dalam  gelar  

kesenian  lintas  gender. Dalam  pertemuan-pertemuan  sosial  itu  ia  melakukan  

berbagai  dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, pola-pola komunikasi, 

metoda perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan 

solusi-solusi masalah masyarakat.68 

Bersama Grup Musik Kiai Kanjeng, Cak Nun rata-rata 10-15 kali per bulan 

berkeliling  ke  berbagai  wilayah  nusantara,  dengan  acara  massal  yang  

umumnya dilakukan  di  area  luar  gedung.  Di  samping  itu,  secara  rutin  

(bulanan)  bersama komunitas  Masyarakat  Padang  Bulan,  aktif  mengadakan 

pertemuan sosial melakukan berbagai dekonstruksi  pemahaman  atas  nilai-nilai,  

pola-pola komunikasi,  metoda  perhubungan  kultural,  pendidikan cara berpikir, 

serta pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat.69 

Dalam  berbagai  forum  komunitas  Masyarakat  Padang  Bulan, 

pembicaraan  mengenai  pluralisme  sering  muncul.  Berkali-kali  Cak  Nun  
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yang menolak  dipanggil  kiai itu meluruskan pemahaman  mengenai  konsep  

yang  ia sebut sebagai manajemen keberagaman itu.70 

Dia selalu berusaha meluruskan berbagai salah paham mengenai suatu hal, 

baik kesalahan makna etimologi maupun makna kontekstual. Salah satunya 

mengenai dakwah, dunia yang ia anggap sudah terpolusi. Menurutnya, sudah 

tidak ada parameter siapa yang pantas dan tidak untuk berdakwah. “Dakwah 

yang utama bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perilaku. Orang  yang  

berbuat baik sudah berdakwah,” katanya.71 

Lima tahun (1970-1975) hidup menggelandang di Malioboro, Yogya, 

ketika belajar  sastra  dari  guru  yang dikaguminya,  Umbu  Landu  Paranggi,  

seorang  sufim yang hidupnya misterius dan sangat memengaruhi perjalanan 

Emha berikutnya.72 

Karirnya diawali sebagai Pengasuh Ruang Sastra di harian Masa  Kini, 

Yogyakarta (1970). Kemudian menjadi Wartawan/Redaktur di harian Masa 

Kini, Yogyakarta (1973-1976), sebelum menjadi pemimpin Teater Dinasti 

(Yogyakarta), dan grup musik Kyai Kanjeng hingga kini. Penulis  puisi  dan 

kolumnis di beberapa media.73 

Beliau juga  mengikuti  berbagai  festival  dan  lokakarya  puisi  dan teater. 

Di antaranya mengikuti lokakarya  teater di Filipina (1980),  International 

Writing Program di Universitas Lowa, AS (1984), Festival Penyair Internasional 
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di Rotterdam, Belanda  (1984)  da  Festival  Horizonte  III  di  Berlin  Barat,  

Jerman (1985).74 

B. Penyajian Data 

1. Isi Ceramah Emha Ainun Nadjib 

Pada visual yang diteliti dalam video ceramah Caknun “Yang Bikin Sulit 

Hidupmu Itu Apa?”, diuraikan dan dijelaskan penanda (signifier) dan petanda 

(signified) tiap-tiap gambar visual yang telah ditentukan. Seperti pada tabel-tabel 

berikut ini  

a. Visual aspek ibadah: Menuntut ilmu. 

                    

Singnifier 

(Penanda) 

Singnified 

(Petanda) 

Signification 

(Makna) 

1. “Sek  tak takoni neh 

nyapo to awake dewe  

kudu sinau?, dengan 

catatan sinau gak 

kudu sekolah. Yo 

sekolah kui di ngge 

sinau neng sinau kui 

Caknun menjelaskan 

sambil menunjukkan 

jari telunjuk ke depan.  

 

 

 

 

Mengisyaratkan 

sebuah ketegasan, 

bahwa bahwa apa 

yang 

disampaikannya 

penting. 
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ora podo karo 

sekolah. Kanjeng 

Nabi ngendiko 

“sinauo dari rahim 

ibu sampai ke liang 

lahat”, itu tidak 

berarti Nabi 

menyuruh sekolah 

terus kui ora. 

2. “Aku iki mau wis 

takon neng 

panjenengan kabeh 

dijawab opo sebabe 

kok kudu sinau, siji 

ben pinter, ben 

tambah ilmu, tambah 

pengalaman ben 

bijaksana, ben ombo 

sraungane 

pasedulurane,”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caknun memberikan 

lirikan mata dan jari 

telunjuk  di acungkan 

kedepan. 

 

 

Disertai dengan 

menghitung 

menggunakan jari 

tangannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal ini termasuk 

penyampaian 

penegasan pilihan 

dalam menuntut 

ilmu. 

 

Penegasan beberapa 

macam manfaat 

belajar, bermaksud 

mempertegas 

kembali apa saja 

macam-macam yang 

di sebutkan. 

 



 

 

b. Visual aspek aqidah: mempercayai malaikat Allah 

           

Singnifier 

(Penanda) 

Singnified 

(Petanda) 

Signification 

(Makna) 

1. Nha sejak nabi adam 

itu ada regulasi atau 

standarisasi, dadi wong 

di keki proporsi, 

maqomat namanya. 

Dadi nek irungmu 

semono yo pipimu 

semono ojo kekamban 

pipimu ojo keciwuten 

pipimu jadi semua ada 

standarnya. Nha itu 

sejak nabi adam, 

sakdurunge kui 

menungso kui ono sing 

mrongose banget ono 

Bahasa verbal yang 

Caknun tunjukkan 

adalah berupa gerakan 

tangan melukiskan 

sesuatu. Yaitu 

melukiskan atau 

menggambarkan 

tentang bentuk dan 

ukuran. 

 

 

 

 

 

 

 

Menggambarkan 

suatu bentuk 

tertentu, untuk 

memperjelas apa 

yang dimaksud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

sing janggute kedawan 

mengisor. 

2. Nek jin itu termasuk 

makhluk Allah yang 

belum memakai 

standarisasi, dadi jin ki 

onok sing gede banget 

ono sing cilik banget 

termasuk malaikat, ono 

malaikat sing gedhene 

iso nyekel bumi, sing 

gedhene iki iso 

nyonggo galaksi, dadi 

galaksi iku katakanlah 

satu juta kali bumi 

gedhene ombone. Ono 

malaikat sing nyonggo 

arash ono guedhe 

bamget, seluruh ala 

semesta disonggo karo 

deke ngeneki dadi 

panggaweane mung 

nyonggo ngeneki. 

 

Bahasa verbal yang 

ditunjukkan adalah 

berupa tangan yang 

melambai keatas. 

 

 

 

 

 

 

Bermaksud untuk       

menunjukkan atau 

menggambarkan 

kebesaran sesuatu. 

 



 

 

 

c. Visual aspek akhlak: menghargai sesama manusia 

 

Singnifier 

(Penanda) 

Singnified 

(Petanda) 

Signification 

(Makna) 

1. Ngunukui kui jenenge 

kelakar to mas, lha nek 

neng ndeso nang 

kampung kudu ono 

ngonone moso mung 

tausyiah wae he. Sholat 

jamaah terus yo rapopo 

apik nanging ojo mung 

kui tok uripe kudu ono 

seger-seger eben enak 

urip, kelakar ki ngono. 

Nabi muhammad aja 

berkelakar kok, liwat 

neng nggon mantenan 

ora nganggo musik ora 

Menunjuk seorang 

penonton sambil 

tertawa.  

Hal ini bermaksud 

agar tidak terlalu 

tegang dan menjalin 

hubungan baik 

dengan manuisa. 



 

 

nganggo opo sepi terus 

Nabi Muhammad 

omong “iki layatan opo 

mantenan?” hahaha... 

kui kanjeng nabi lho 

kui, mulane rapopo 

nganggo ngeneki 

rapopo nyenengke to, 

nagnggo terbang 

nganggo opo yo to, 

pokok e apik lah ngak 

ada masalah asal pada 

tempatnya. Nek wong 

jowo jeneng e empan 

papan, wong jowo iku 

ampuh banget nggawe 

empan papan barang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

PESAN DAKWAH EMHA AINUN NADJIB DALAM VIDEO YANG 

BERJUDUL “YANG BIKIN SULIT HIDUPMU ITU APA?” DI SITUS 

YOUTUBE DG COLLECTION (Analisis Semiotika) 

A. Pesan Dakwah Emha Ainun Nadjib Dalam Video Yang Berjudul “Yang 

Bikin Sulit Hidupmu Itu Apa?” Di Situs Youtube DG COLLECTION 

(Analisis Semiotika) 

Setiap video tersusun atas berbagai tanda yang saling bekerja sama untuk 

menyampaikan pesan tertentu. Demikian juga video ceramah Caknun “Yang 

Bikin Sulit Hidupmu Itu Apa?”, pesan-pesan itu kemudian diidentifikasi  

berdasarkan  tanda-tanda yang muncul. Pada bagian ini diuraikan beberapa 

macam pesan dakwah yang terdapat dalam video tersebut sesuai dengan unit 

analisis yang penulis tentukan. 

Pembahasan pada bab empat terkait dengan makna video yang  berjudul 

“YANG BIKIN SULIT HIDUPMU ITU APA?”. Pendekatan yang dipakai 

adalah semiotika Ferdinand de Saussure  yang  dibagi menjadi Singnifier,  

singnified. 

Berdasarkan isi ceramah Emha Ainun Nadjib, pesan dakwah yang dapat 

di ambil adalah: 

1. Belajar dan menuntut ilmu. 



 

 

Belajar dan menunutut ilmu hukumnya wajib bagi setiap umat 

muslim. Dengan menuntut ilmu hidup kita akan lebih tentram dan 

mudah. 

Setiap insan dituntut untuk beramal (beribadah) untuk 

menghamba kepada Allah SWT, sedangkan ibadah yang dilakukan di atas 

kebodohan, maka tidaklah diterima. Seorang yang berilmu bisa 

membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. 

Caknun mengatakan bahwa belajar dan menuntut ilmu tidak 

harus di lembaga atau instansi sekolah. Seseorang diperbolehkan belajar 

kepada siapa saja dan di mana saja yang terpenting ialah tetap dalam 

koridor yang dibenarkan oleh agama dan budaya. Ada banyak cara dan 

tempat dalam menuntut ilmu, ilmu bisa dipelajari dengan 

langsung bertalaqi (bertemu langsung) dengan guru, membaca buku, 

menonton tv dan membaca di media sosial, dan lain sebagainya. 

2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah 

Iman kepada malaikat Allah berarti mempercayai akan kehadiran 

mereka sekaligus mempercayai tugas masing-masing dari mereka. 

Dalam hal ini beararti bahwa kita harus percaya dengan semua ketetapan 

Allah dan beriman kepada Allah. Dengan demikian hidup kita akan lebih 

mudah dan terarah. 

Selain itu, manfaat beriman kepada malaikat Allah adalah, pertama, 

mengetahui keagungan Allah, kekuatan-Nya, dan kekuasaan-Nya. 

Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan sang 
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Pencipta. Kedua, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala atas 

perhatian-Nya terhadap manusia dengan mengutus malaikat untuk 

memelihara, mencatat amal-amal dan berbagai kemashlahatannya yang 

lain. Ketiga, cinta kepada para malaikat karena ketaatan mereka kepada 

Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Caknun menyampaikan bahwa beriman kepada malaikat juga 

memperoleh hikmah antara lain, selalu berfikir dan berhati-hati setiap 

melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan yang baik maupun yang 

buruk akan selalu dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 

Meningkatkan keimanan manusia kepada Allah, mengingat malaikat 

merupakan salah satu ciptaan-Nya. Membentuk jiwa seorang muslim 

yang benar-benar bertakwa kepada Allah, karena iman kepada Allah dan 

iman kepada malaikat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan. Mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati, 

karena dia menyadari bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi oleh 

para Malaikat. 

3. Hablum minannas 

Hablum minannas berarti menjalin hubungan baik dengan sesama 

manusia, meliputi menghargai manusia, sedekah, menyapa dengan salam 

dan senyuman, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, menyapa 

dengan senyuman, silaturahim dan lain-lain.  

Menurut Caknun, dalam melaksanakan perbuatan baik dengan 

sesama manusia akan lebih baik jika disertai dengan kelakar, yakni 



 

 

menggunakan unsur candaan didalamnya. Unsur kelakar adalah sebagai 

pendukung sebagai terciptanya hubungan baik dengan sesama manusia. 

Jika semua hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut dilaksanakan 

karena semata-mata mendapatkan ridho Allah insyallah hidup kita akan 

aman dan tentram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

BAB V 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Sehubungan dengan penelitian ini yang berjudul “Pesan Dakwah Emha 

Ainun Nadjib Dalam Video Ynga berjudul “Yang Bikin Susah Hidupmu Itu 

Apa?” Analisis Semiotika” dengan menggunakan pendekatan metode 

pendekatan kualitatif analisis semiotika Ferdinand De Sausure yang membagi 

tanda menjadi dua bagian yaitu: pertama bagian fisik yaitu penanda (signifier), 

kedua konseptual yang disebut penanda (signified). Dengan menganalisis 

cuplikan vieo atau potongan gambar, tekas dan suara atau bunyi-bunyian 

menmgenai pesan dakwah yang terdapat pada objek penelitian. 

Pada bab sebelumnya dan seluruh uaraian skripsi ini peneliti 

menyimpulkan bahwa: 

1. Pesan dakwah yang terdapat pada video ceramah Caknun yang berjudul 

“Yang bikin sulit hidupmu itu apa?” menggunakan pendekatan semiotika 

Ferdinand De Ssusure diantaranya adalah: aspek ibadah, kewajiban belajar 

dan menuntut ilmu dari rahim ibu sampai ke liang lahat. Belajar dan menuntut 

ilmu disini yang dimaksud adalah bukan hanya dengan mengenyam 

pendidikan di instansi atau sekolah saja, melainkan pendidikan yang utama 

adalah pendidikan di keluarga. Yang kedua aspek aqidah, mempercayai 

malaikat Allah serta semua perintah yang berikan kepadanya. Yang ketiga 
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aspek akhlak, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia tanpa 

mempertimbangkan orang itu baik atau tidak. Kita juga dianjurkan agar tidak 

menyepelekan orang yang kurang baik, karena bisa saja suatu saat orang itu 

akan berubah menjadi lebih baik dari kita. Dan yang terakhir adalah aspek 

aqidah, yakni beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 

B. Saran 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kita dapat mengambil hikmah 

dari tayangan suatu video bahwa dalam melakukan hal-hal kebaikan adalah 

kewajiban kita sebagai manusia, tidak terkecuali dengan apa yang telah 

disampaikam Emha Ainun Nadjib yaitu belajar, mempercayai malaikat Allah 

dan selalu menjalin hubungan baik dengan sesama manusia siapapun itu. 
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