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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari 

abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu 

Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:  

 

1. Konsonan 

 th : ط  a : أ

 zh : ظ  b : ة

 „ : ع  t : ث

 gh : غ  ts : ث

 f : ف  j : ج

 q : ق  h : ح

 k : ك  kh : خ

 l : ل  d : د

 m : و  dz : ذ

 r  ٌ : n : ز

 w : و  z : ش

  s  ِ : h : س

 ‟ : ء  sy : ش

 y : ي  sh : ص

    dh : ض

 

2. KonsonanVokal 

Vokal tunggal Vokal panjang Vokal rangkap 

Fathah : a آ : â َ ْي... : ai 

Kasrah : i ي : î َ ْي... : au 
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Dhammah : u 
 û : و

 

 

 

3. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikuti alif-lam (لا)  qamariyah 

Kata sandang yang diikuti alif-lam ( ال)  qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

 al-Madînah : انًديُت                                            al-Baqarah : انبقسة

b. Kata sandang yang diikuti alif-lam (ال)  syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti alif-lam (ال)  syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. Contoh: 

 as-Sayyidah :  انسيدة                                                ar-rajul :  انسجم

 ad-Dârimî : اندازيي                                           asy-syams : انشًس

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّـ), 

sedangkan untuk alih aksara ini dilambang dengan huruf, yaitu dengan 

cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. Aturan ini berlaku 

secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah kata, di akhir kata 

ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-

huruf syamsiyah. Contoh: 

ُّب  بِبللاِ   Âmannâ billâhi : أ ي 

ف ه بء  أ ي   ٍ  انسُّ   : Âmana as-Sufahâ`u 

  ٍ ٌه انِّرْي  Inna al-ladzîna : إِ
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كهعِ  انسُّ  wa ar-rukka‟i : و 

d. Ta Marbûthah )ة( 

Ta Marbûthah )ة( apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata 

sifat (na‟at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. 

Contoh: 

ةِ    اْْل ْفئِد   : al-Af`idah 

ِييهت   ْسَل  بِيع ت  ا ْْلِ  al-Jâmi‟ah al-Islâmiyyah : ا ْنج 

Sedangkan ta marbûthah (ة)  yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (ism), maka dialihaksarakan menjadi huruf 

“t”. Contoh: 

بِيه تٌ َ ب ِصب تٌ ع    : „Âmilatun Nâshibah 

ى  al-Âyat al-Kubrâ : اْْل ي ت  اْنك ْبس 

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan 

tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Pedoman 

Umum Ejaan Indonesia (PUEBI), seperti penulisan awal kalimat, huruf 

awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan 

yang berlaku pada PUEBI berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti 

cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan lainnya. 

Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka 

huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata 

sandangnya. Contoh: „Alî Hasan al-„Âridh, al-„Asqallânî, al-Farmawî 

dan seterusnya. Khususnya untuk penulisan kata Alqur‟an dan nama-
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nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur`an, Al-

Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

Nur Laili Alfi Syarifah, Tafsir Audiovisual: Kajian Penafsiran Gus Baha di 

Channel YouTube Al-Muhibbiin dan Implikasinya bagi Pemirsa 

Pemanfaatan berbagai jenis media baru yang lahir dari perkembangan 

teknologi seperti facebook, twitter, YouTube, instagram, path, telegram 

channel, dan sebagainya, sangat membantu dan memudahkan umat muslim  

untuk mengakses, mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Qur`an. 

Dari sini umat Islam khususnya para muballigh dituntut untuk merespon 

dan mencari berbagai terobosan baru dan tidak cukup hanya mengandalkan 

media-media dakwah tradisional, agar proses penyampaian kandungan 

ayat-ayat Al-Qur`an bisa mudah di akses dan tepat sasaran serta tidak out 

of date. 

Penggunaan media baru yang secara massif untuk menyampaikan 

kajian tafsir Al-Qur`an semakin sulit dikendalikan, dan mengakibatkan 

adanya masalah-masalah yang baru, diantaranya berkaitan dengan dua hal, 

yaitu permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi mufassir (layak atau 

tidaknya seseorang dalam menafsirkan Al-Qur`an) dan permasalahan yang 

berkaitan dengan efektifitas dalam menyampaikan kandungan ayat-ayat Al-

Qur`an yang rentan terjadi penyimpangan  karena adanya perkembangan 

teknologi, serta implikasi bagi pemirsa YouTube setelah mendengarkan 

kajian penafsiran Al-Qur`an. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan kajian di media 

sosial, maka penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat etnografi 

virtual, yaitu mengumpulkan data yang berasal dari informasi yang ada di 

lingkungan online sebagai pengganti wawancara dan survei. Kemudian 

data-data tersebut dianalisa dengan dua kajian teori dan dua tinjuan, yaitu 

tinjauan pada aspek penafsiran dari Gus Baha dengan menggunakan teori 

yang di gagas oleh Al-farmawi dan Nasaruddin Baidan. Kemudian tinjauan 

pada aspek komunikasi dari kajian tafsir yang disampaikan dengan teori 

komunikasi massa yang digagas oleh Onong Uchyana Effendi, serta 

menambahkan data-data pendukung lainnya seperti literatur berupa buku, 

jurnal dan karya ilmiah lainnya. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kajian tafsir Gus Baha 

yang diunggah oleh channel YouTube Al-Muhibbiin sudah menerapkan 

teori yang ada dalam penelitian ini, yaitu menerapkan metode tahlil i dan 

corak fiqih ketika menyampaikan kajian penafsiran. Dari segi 

efektifitasnya, kajian penafsiran yang disampaikan oleh Gus Baha telah 

memberikan pengaruh kepada pemirsa di YouTube, baik adanya 

pengetahuan yang baru, hingga perubahan sikap dari pemirsa berdasarkaan 

terpenuhinya tiga tanda komunikasi efektif yaitu afektif, kognitif dan 

behavioral. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Al-Qur`an merupakan anugerah terbesar yang telah diberikan Allah 

SWT kepada kita dan merupakan mukjizat diutusnya Nabi Muhammad  

SAW sebagai Rasululullah dan Nabi terakhir penutup para Nabi. Sejak 

berakhirnya zaman kenabian, maka pada zaman itu juga Al-Qur`an 

sebagai wahyu terakhir diturunkan.1 Al-Qur`an yang diturunkan kepada 

Rasulullah tidak akan mengalami perubahan dan tidak ada yang mampu 

merubah, baik dengan adanya pengurangan atau penambahan.2 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur`an Surat Al-Hijr ayat 

9: 

ٰحّفِظْيَن 
َ
ٗه ل

َ
َر َوّانَّا ل

ْ
ك ّ
َنا الذ 

ْ
ل ِن َنزَّ حْ

َ
  ٩ّانَّا ن

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti 

Kami (pula) yang memeliharanya”. (QS. Al-Hijr [15]: 9) 

       Selain sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, Al-Qur`an 

adalah kitab suci yang memiliki peran yang penting dalam kehidupan 

umat Islam. Oleh karena itu, memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur`an 

merupakan langkah yang sangat penting dilakukan. Sehingga, isi 

kandungan ayat-ayat Al-Qur`an tersebut dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Ini adalah bukti bahwa Al-Qur`an menjadi 

petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia.3 Sebagaiman firman 

Allah SWT dalam Al-Qur`an, surat Al-Baqarah ayat 2: 

                                                           
1
 Andi Rahman, Tafsir Maqashidi Surat Yasin, (tangerang Selatan: Yayasan Wakaf 

Darus-Sunnah Unit Penerbitan Maktabah Darus-Sunnah, 2019), h. 1-3. 
2
 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, (Jakarta: AMZAH, 2014), cet. 1, h. 22 

3
 Manna‟ Khâlil al-Qattân / Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an (Mabahits fi Ulum Al-

Qur`an), terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), cet. 16, h. 18-20. 
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ِمخَّّلْيَنَۙ 
ْ
ل
 
ا َرْيَبۛ  ّفْيّهۛ  ِوًدى ّل

َ
ّكٰتِب ل

ْ
  ٢ٰذّلَك ال

“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 2) 

       Selain sebagai petunjuk dan pedoman, Al-Qur`an adalah sumber 

dari semua hikmah dan keutamaan-keutamaan yang didalamnya 

terkandung cerita umat-umat terdahulu, serta keterangan tentang hukum-

hukum. Sehingga umat Islam yang memahami isi kadungan Al-Qur`an 

dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu dan 

penjelasan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur`an untuk 

diaplikasikan di kehidupan bermasyarakat.4 Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Al-Qur`an surat Yunus ayat 57:  

َما ّفى 
 
ْم َوّشَفاٌۤء ّل

ِ
ك ّ
ة  ْن رَّ ْيّغَظٌث ّم  ْم مَّ

ِ
يَُّىا النَّاِس َكْد َجاَۤءْحك

َ
يٰٓا

ِمْؤّمّنْيَن 
ْ
ل
 
َرْحَمٌث ّل ِدْوّرَۙ َوِوًدى وَّ   ٥٧الصُّ

 “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-

Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus [10]: 

57) 

       Dari beberapa penjelasan kandungan ayat Al-Qur`an diatas 

menunjukkan bahwa fungsi Al-Qur`an bagi kehidupan manusia 

sangatlah bergam yang kemukjizatannya tidak tertandingi oleh apapun. 

Kandungan ayat-ayatnya juga dapat dikontekstualisasikan bagi 

kehidupan manusia di setiap waktu dan tempat (Al-Qur`an sâlih fî kulli 

zamân wa makân). 5  

                                                           
4
 Jalaluddin as-Suyuthi, Samudera Ulum Al-Qur`an (Al-Ithqan fi Ulum Al-Qur`an), 

terj. Farikh Marzuki Ammar dan Imam Fauzi (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 2007), 

cet. 1, h. 245.  
5
 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, h. 22-23. 
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Untuk dapat memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Qur`an, tidak 

semua manusia dapat melakukannya, kecuali orang-orang yang terpilih 

seperti Rasulullah saw dan para sahabat dan juga orang-orang yang 

memiliki keilmuan dibidang tafsir, seperti para ulama‟. Menyampaikan 

kandungan ayat-ayat Al-Qur`an adalah tugas yang mulia, karena setelah 

memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur`an juga terdapat tugas untuk 

menyampaikan isi kandungan ayat-ayat Al-Qur`an tersebut kepada 

setiap manusia yang lain.6 

Perkembangan penyampaian kandungan ayat-ayat Al-Qur`an 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Rasulullah SAW 

sebagai penyampai kandungan-kandungan ayat Al-Qur`an yang 

pertama, menyampaikan kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Qur`an 

secara langsung (talaqqi) kepada para sahabat. Begitu juga para sahabat 

dan tabi‟in, yang saling menyampaikan antara sahabat yang satu kepada 

sahabat yang lain dan tabi‟in satu kepada tabi‟in yang lain. 

Kemudian pada masa setelahnya, proses penyampaian kandungan 

ayat-ayat Al-Qur`an disampaikan dengan bentuk yang berbeda yaitu 

melalui media tulis, ditandai dengan adanya berbagai macam kitab-kitab 

tafsir, baik itu kitab tafsir yang menjelaskan penafsiran secara bil 

ma‟tsur sampai penafsiran yang mendukung kelompok tertentu, seperti 

kitab tafsir Jâmi‟ul Bayân fî Tafsîril Kitâbil „Azîz karya Ath-Thabari, 

Mafâtîh al-Ghâib karya Ar-Razi, Tafsir Fî Zilâl Al-Qur`an karya Sayyid 

Qutub, dan lain-lain.7 

Di Indonesia, perkembangan tafsir mengalami kemajuan dari masa 

ke masa. Perkembangan tafsir ini di klsaifikasikan sesuai dengan periode 

                                                           
6
 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ushulun fi Tafsir, Pengantar & Dasar-Dasar 

Memahami Ilmu Tafsir (Ushûlun fit Tafsîr), terj. Ummu Saniyyah (Sukoharjo: Al-Qowam, 

2019), cet. IV, h. 42-43. 
7
 Manna‟ Khâlil al-Qattân / Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an (Mabahits fi Ulum Al-

Qur`an), terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), h. 498. 
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sejarah perkembangan sistem pengajaran tafsir yang dimulai dari 

periode klasik (abad kedelapan hingga 15), periode tengah (abad ke-16 

hingga 18), periode pramodern (abad 19), dan periode modern (abad 

20).  

Pada periode klasik, tafsir Al-Qur`an masih berbentuk embrio 

karena yang dihadapi masyarakat yang baru mengenalIslam. Pada 

kondisi ini, tafsir Al-Qur`an hanya memuat penjelasan-penjelasan umum 

dan sebatas materi-materi yang bersifat praktis. Pada periode tengah, 

tafsir Al-Qur`an di Indonesia dikembangkan (diajarkan) dengan 

menggunakan kitab tafsir klasik, yaitu Kitab Tafsir Jalalain karya 

Jalaluddin Al-Mahallî dan Jalaluddin As-Suyuti yang penjelasannya 

masih bercorak ijmali (global).  

Pada periode pramodern kajian tafsir Indonesia tidak mengalami 

kemajuan dari periode tengah, yaitu tetap menggunakan kitab tafsir 

klasik. Perbedaannya, pada periode ini penerjemahan kajian tafsir 

dilakukan secara tertulis. Sedangkan pada periode modern di permulaan 

abad ke-19, kajian tafsir di Indonesia mulai dikembangkan dengan 

menggunakan tafsir dari karya para pemikirIslam modern.” 8 

Dari uraian tersebut, maka dapat difahami bahwa, dengan adanya 

peradaban kota yang tumbuh sangat pesat dan melampaui kemajuan 

manusia, mengakibatkan adanya perkembangan dan cara dalam 

menyampaikan kandungan ayat-ayat Al-Qur`an.9 

Kini kajian Al-Qur`an  telah memasuki babak baru. Pemanfaatan 

berbagai jenis media baru yang lahir dari perkembangan teknologi 

                                                           
8
 Nasaruddin Baidan, Perkembangan Tafsir Al-Qur`an di Indonesia, (Solo: PT. 

Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), h. 31-105. 
9
 Anis Nuralvi, “Metodologi Penafsiran Al-Qur`an dalam Website Almanhaj.or.id 

dan Website Nadirhosen.net”, Skripsi: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) 

Sunan Gunung Djati, 2018. http://www.digilib.uinsgd.ac.id, diakses pada tanggal 19 

Oktober 2019, pukul 09.00 WIB. h. 1-2. 

http://www.digilib.uinsgd.ac.id/
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menjadi ciri khas dari babak ini. Serta akses yang ditawarkan dari media 

baru ini didukung oleh fitur yang lebih canggih, sehingga sangat 

membantu dan memudahkan umat muslim  untuk mengakses, 

mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Qur`an. Fase ini adalah 

penyampaian tafsir melalui media sosial, seperti facebook, twitter, 

YouTube, instagram, path, telegram channel, dll.  

Dari sini umat Islam khususnya para muballigh dituntut untuk 

merespon dan mencari berbagai terobosan baru dan tidak cukup hanya 

mengandalkan media-media dakwah tradisional, seperti ceramah dan 

pengajian-pengajian yang masih menggunakan media oral atau tutur, 

agar proses penyampaian kandungan ayat-ayat Al-Qur`an bisa mudah di 

akses dan tepat sasaran serta tidak out of date.10 

Namun, di sisi lain penggunaan media baru ini secara massif 

semakin sulit dikendalikan dan mengakibatkan adanya masalah-masalah 

yang baru, diantaranya berkaitan dengan dua hal: pertama, 

permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi mufassir (layak atau 

tidaknya seseorang dalam menafsirkan Al-Qur`an).11 Kedua, berkaitan 

dengan efektifitas dalam menyampaikan kandungan ayat-ayat Al-Qur`an 

yang rentan terjadi penyimpangan  karena dengan adanya perkembangan 

teknologi, proses pmenyampaikan kandungan ayat-ayat Al-Qur`an 

dikemas secara singkat, salah satunya seperti dalam bentuk meme.12 

                                                           
10

 Moh. Azwar Hairul, “Tafsir Al-Qur`an di YouTube Telaah Penafsiran Nouman 

Ali Khan di Cannel Bayyinah Institute dan Quran Weekly”, dalam Jurnal Al-Fanar: Jurnal 

Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, vol. 2, No. 2, 2019, h. 90. 

Out of date adalah kadaluarsa 
11

 Moh. Azwar Hairul, “Tafsir Al-Qur`an di YouTube, Telaah Penafsiran Nouman 

Ali Khan di Cannel Bayyinah Institute dan Quran Weekly”, dalam Jurnal Al-Fanar: Jurnal 

Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, h. 90-91. 
12

 Shofwa Nadia, “Prinsip Komunikasi Qaulan Balîghâ: Dakwah Ustadz Adi 

Hidayat dalam Akun Youtube “Akhyar Tv”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, 2019, h. 1. 

Meme adalah Gambar – gambar. 
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Oleh karena itu, penelitian tafsir Al-Qur`an di era digital harus 

dilakukan dalam rangka menjaga keotentikan Al-Qur`an dan mengetahui 

kualifikasi kajian serta perkembangan keilmuan tafsir Al-Qur`an yang 

telah dirumuskan oleh ulama‟-ulama‟ terdahulu. Sehingga, Al-Qur`an 

senantiasa hidup, dapat diaktualisasikan dengan semangat zaman dan 

tidak menimbulkan perpecahan dikalangan masyarakat. 

Salah satu ulama‟ muslim Indonesia yang memanfaatkan 

perkembangan teknologi sebagai media dalam menyampaikan 

penafsiran Al-Qur`an di era digital adalah Bahauddin Nursalim atau 

yang biasa dipanggil Gus Baha. Salah satu tokoh peradabanIslam di 

Indonesia.  

Ia dikenal memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam di bidang 

Fiqh, Tafsir Al-Qur`an dan Hadits. Dengan berdasar keilmuan yang 

dimiliki, di era perkembangan digital ini, Gus Baha menyampaikan 

kajian-kajian Tafsir melalui media sosial yaitu YouTube. Hal yang 

menjadi kekhasan tersendiri bagi Gus Baha dalam menyampaikan kajian 

tafsir dari para mufassir lainnya, yaitu penyampaiannya yang santai 

dengan menggunakan dua bahasa yakni bahasa Jawa yang dipadukan 

dengan bahasa Indonesia. Namun, pesan-pesan yang disampaikan sangat 

lengkap.  

Terkait dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 

menganalisa penafsiran Bahauddin Nursalim melalui channel YouTube 

Al-Muhibbiin. Saluran channel ini adalah salah satu dari beberapa 

channel yang menyajikan kajian tafsir Gus Baha yang berfokus pada 

kajian tafsir Gus Baha saja dengan menggunakan literatur kitab Tafsir 

al-Jalâlain secara khusus. Meskipun channel ini jumlah subcriber tidak 
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banyak,13 namun channel ini hanya menyajikan video-video penafsiran 

Gus Baha. Berbeda dengan channel yang lain, seperti channel YouTube 

Kajian Cerdas. Jumlah subcriber lebih banyak dari channel Al-

Muhibbiin, namun tidak secara khusus menyajikan video-video 

penafsiran Gus Baha‟, tetapi ada juga kajian-kajian dari Gus Baha 

tentang keislaman. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan lebih 

lanjut penelitian tentang penafsiran Al-Qur`an yang di sampaikan oleh 

Bahauddin Nur Salim, karena untuk menganalisa penafsiran ditinjau dari 

metodologi penafsiran yang disampaikan dan bagimana pengaruh dari 

tafsir yang disampaikan oleh Bahauddin Nursalim di AL-MUHIBBIIN 

Channel, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Tafsir Al-Qur`an Audiovisual: Kajian Terhadap 

Penafsiran Gus Baha di Channel YouTube Al-Muhibbiin dan 

Implikasinya bagi Pemirsa”. 

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan 

mengidentifikasi masalah yang ada pada “Tafsir Al-Qur`an 

Audiovisual: Kajian Terhadap Penafsiran Gus Baha di Channel 

YouTube Al-Muhibbiin dan Implikasinya bagi Pemirsa”. Sebagai 

berikut: 

a. Masyarakat dengan mudah berlomba-lomba menafsirkan Al-

Qur`an tanpa memperhatian keilmuan yang dimiliki. 

b. Penurunan kualitas proses trasfer keilmuan yang harus 

disampaikan secara bertemu secara langsung  (talaqqi) berubah 

                                                           
13

 Al- muhibbiin  Channel: 15,3 ribu subscriber dan Kajian Cerdas Chennel: 130 

ribu subrciber. 
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dengan hanya mengakses di media sosial dan  tanpa bertemu 

secara langsung (non talaqqi). 

c. Isi penafsiran Al-Qur`an yang disampaikan di media sosial tidak 

sesuai dengan kandungan isi Al-Qur`an itu sendiri. 

d. Berbagai dampak yang ditimbulkan seletah mendengarkan 

penjelasan tafsir di media sosial, seperti sikap saling serang, 

menghujat, memusuhi, bahkan menyebarkan faham-faham yang 

bisa mmisahkan satu orang dengan orang yang lain, kelompok 

dengan kelompok lain, hingga bisa menyebabkan seseorang 

memusuhi negaranya. 

2. Pembatasan masalah 

Pembatasan masalah merupakan bagian yang diawali dengan 

membatasai masalah apa saja, dari keseluruhan masalah yang 

didefinisikan di bagian latar belakang, yang akan menjadi fokus 

perhatian penelitian.
14

 

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, penelitian ini 

terfokus pada dua hal; pertama, aspek tafsir yang di sampaikan, 

meliputi metode, pendekatan, bahasa, genre dan kualifikasi mufassir. 

Kedua, aspek media. Dalam aspek ini dimaksudkan untuk 

menganalisa sejauh mana penafsiran yang disampaikan memberi 

pengaruh terhadap pemirsa. Sehingga, peneliti akan membatasi 3 

video penafsiran Gus Baha yang diunggah di Channel YouTube Al-

Muhibbiin untuk dianalisis lebih mendalam. Channel dengan jumlah 

subscriber lebih dari 15 ribu orang ini hanya menyajiakan kajian-

kajian baik penafsiran Al-Qur`an maupun keagamaa yang khusus 

disampaikan oleh Gus Baha secara lengkap. 

                                                           
14

 Huzaemah T. Yanggo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, 

(Jakarta: IIQ Press, 2011), h. 9.  
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3. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan akan 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

a. Bagaimana metodologi penafsiran yang di sampaikan Gus Baha di 

Al-Muhibbiin Channel? 

b. Bagaimana pengaruh dari penafsiran yang disampaikan oleh Gus 

Baha di Al-Muhibbiin Channel terhadap pemirsa? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa metodologi penafsiran yang di sampaikan Gus 

Baha di channel Al-Muhibbiin. 

2. Untuk menganalisa implikasi penafsiran yang disampaikan oleh 

Gus Baha di channel Al-Muhibbiin bagi pemirsa. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

       Ada beberapa manfaat dilaksanakannya penelitian ini, diantaranya: 

1. Secara Teoritis: 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif 

bagi pengembangan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir serta menambah 

wawasan khazanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi mengenai 

prinsip penafsiran Al-Qur`an. Selain itu juga diharapkan dapat 

menambah referensi bagi akademisi yang berada di Universitas 

maupun Instansi yang menfokuskan pada kajian penafsiran Al-

Qur`an di media sosial khususnya YouTube. 

2. Secara praktis: 

 Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap selektif 

terhadap penafsiran Al-Qur`an di media sosial khususnya YouTube 

sehingga bisa membedakan antara berita yang valid dengan berita 

yang hoaks. 
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E. Kajian Pustaka 

 Penelitian yang berkaitan dengan penafsiran  di YouTube belum 

banyak dilakukakn. Akan tetapi minat dan semangat yang tinggi dari 

berbagai kalangan akademisi sudah mulai tumbuh, sehingga muncul 

adanya dorongan untuk melakukan kajian penelitian untuk meneliti 

penafsiran Al-Qur`an di YouTube. 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan 

penelitian penafsiran Al-Qur`andi YouTube, antara lain oleh: 

1. Nafisatuzzahra, “Tafsir Al-Qur`an Audivisual di Cybermedia: 

Kajian Terhadap Tafsir Al-Qur`an di Youtube dan Implikasinya 

terhadap Studi Al-Qur`an dan Tafsir”, Tesisi UIN Sunan Kalijaga, 

tahun 2016.15 

 Tema penelitian ini adalah penafsiran Al-Qur`an yang 

dilakukan lewat media sosial yaitu YouTube dan implikasinya 

terhadap Studi Al-Qur`an dan Tafsir , dengan rumusan masalah 

terfokus pada proses berkembang dan terbentuknya penafsiran Al-

Qur`andi Cybermedia serta menganalisis proses dan implikasi 

fenomena tafsir Al-Qur`andi Cybermedia bagi perkembangan 

duniaIslam khususnya pada bidang keilmuan Al-Qur`an dan Tafsir. 

 Penelitian yang sebelumnya memberikan kontribusi untuk 

penelitian yang akan diteliti dalam aspek tafsir yang menjadi fokus 

pada kajian ilmu Al-Qur`an dan tafsir serta memberikan gambaran 

tentang media dakwah modern yang digunakan dalam 

menyampaikan tafsir Al-Qur`an yaitu YouTube. 

 Persamaan  penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Nafisatuzzahra terletak pada 

                                                           
15

  Nafisatuzzahra, “Tafsir Al-Qur`an Audivisual di Cybermedia: Kajian Terhadap 

Tafsir Al-Qur`an di Youtube dan Implikasinya terhadap Studi Al-Qur`an dan Tafsir”, Tesisi 

UIN Sunan Kalijaga, 2016,  Tidak diterbitkan (td).  
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media penenelitian yang digunakan dalam mengkaji sebuah tafsir 

yaitu media sosial (YouTube). 

 Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada aspek medianya. 

Pada penelitian yang pertama tidak membahas bagaimana aspek 

media yang di timbulkan dari penafsiran Al-Qur`an dengan media 

Youtube, tetapi mengkaji proses dan implikasi fenomena tafsir Al-

Qur`andi Cybermedia bagi perkembangan duniaIslam khususnya 

pada bidang keilmuan Al-Qur`an dan Tafsir. 

sedangkan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa 

penafsiran yang di sampaikan bisa memberikan pengaruh  terhadap 

pemirsa di YouTube. 

2. Wildan Imaduddin Muhammad, “Facebook Sebagai Media Baru 

Tafsir Al-Qur`andi Indonesia (Studi atas Penafsiran Al-Qur`an 

Salman Harun)", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, MAGHZA: 

Jurnal Ilmu Al-Qur`andan Tafsir, 2017.16 

 Tema penelitian ini adalah facebook sebagai media baru 

tafsir Al-Qur`an di indonesia, dengan menelaah Penafsiran Salman 

Harun, terfokus pada rumusan masalah yang menganalisis tentang 

aspek nuansa tafsir Indonesia yang melekat pada diri Salman Harun 

dan aspek kebaruan wacana yang menjadi watak dasar media sosial 

sebagai media baru dalam menafsirkan Al-Qur`an. 

 Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang akan dikaji baik dalam tujuan, metode penelitian 

                                                           
16

 Wildan Imaduddin Muhammad, “Facebook Sebagai Media Baru Tafsir Al-

Qur`an di Indonesia (Studi atas Penafsiran Al-Qur`an Salman Harun)", UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dalam MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir  vol. 2 No. 2, Juli-

Desember, 2017, h. 105-106.  

http://ejurnal.iainpurwokerto.ac.id, diakses pada tanggal 22 Desember 2019, pukul 15.04 

WIB. 

http://ejurnal.iainpurwokerto.ac.id/
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yang digunakan serta penjelasan mengenai aspek media yang akan 

dikaji yaitu tafsir dan media sosial, sehingga memberikan gambaran 

kepada peneliti dalam melakuakan analisa terhadap penafsiran 

Bahauddin Nur Salim di Al-Muhibbiin Channel.  

 Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Wildan Imaduddin  Muhammad terletak 

pada tujuan dari penelitian sebelumnya yaitu menelaah aspek tafsir 

dan media sosial sebagai media baru dalam menafsirkan Al-Qur`an. 

 Sedangkan perbedaannya terletak pada tokoh yang menjadi 

objek kajian penafsiran Al-Qur`an dan media soial yang digunakan 

dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur`an. Penelitian sebelumnya 

menganalisa penafsiran Salman Harun dengan media facebook, 

sedangkan penelitian yang akan diteliti menganalisa penafsiran 

Bahauddin Nur Salim dengan media YouTube. 

3. Anis Nuralvi, “Metodologi Penafsiran Al-Qur`an dalam Website 

Almanhaj.or.id dan Website Nadirhosen.net”. Fakultas Ushuluddin 

UniversitasIslam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati , Skripsi Tahun 

2018.17 

 Tema pada penelitian ini adalah melakukan penelitian 

terhadap website Indonesia yang mempublikasikan kajian tafsir, 

dengan terfokus pada rumusan masalah yang mengkaji tentang 

sumber, metode dan corak dalam website Almanhaj.or.id dan 

website Nadirhosen.net serta menganalisis teknik dan sistematika 

penafsiran Al-Qur`an  dalam website Almanhaj.or.id dan website 

                                                           
17

 Anis Nuralvi, “Metodologi Penafsiran Al-Qur`an dalam Website Almanhaj.or.id 

dan Website Nadirhosen.net”, Skripsi: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) 

Sunan Gunung Djati, 2018. http://www.digilib.uinsgd.ac.id, diakses pada tanggal 19 

Oktober 2019, pukul 09.00 WIB.  

http://www.digilib.uinsgd.ac.id/
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Nadirhosen.net dalam memberikan penjelasan tafsir ayat-ayat al-

Qur`an. 

 Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang akan dikaji dalam aspek tafsir yang menjadi inti dari 

kajian Ilmu Al-Qur`andan Tafsir sehingga memberikan wawasam 

Al-Qur`an. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Anis Nuralvi terletak pada 

objek penelitian dan analisis dari penafsiran Al-Qur`an sebagai 

kajian Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir. 

 Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek media yang di 

kaji dari penafsiran. Pada penelitian yang akan dilaksanakan 

menganalisis aspek media dari penafsiran yang disampaikan oleh 

Bahauddin Nur Salim. Sedangkan penelitian sebelumnya tidak 

mengkaji aspek media dari penafsiran yang disampaikan di website 

Almanhaj.or.id dan website Nadirhosen.net tetapi terfokus pada 

objek penelitian dan analisis materi dan metode yang digunakan 

oleh pemilik website baik website Almanhaj.or.id dan website 

Nadirhosen.net sebagai kajian tafsir. 

4. Moh. Azwar Hairul, “Tafsir Al-Qur`an di YouTube, Telaah 

Penafsiran Numan Ali Khan di Channel Bayyinah Institute dan 

Qur`an Weekly”. Fakultas Ushuluddin Institut AgamaIslam Negeri 

(IAIN) Sultan Amai Gorontalo. Artikel dalam Jurnal Al-Fanar: 

Jurnal Ilmu Al-Qur`andan Tafsir, tahun 2019.18 

                                                           
18

 Moh. Azwar Hairul, “Tafsir Al-Qur`an di YouTube, Telaah Penafsiran Numan 

Ali Khan di Channel Bayyinah Institute dan Qur`an Weekly”. Fakultas Ushuluddin Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo. Artikel dalam Jurnal Al-Fanar: Jurnal 

Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, vol. 2, No. 2, 2019. 

https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019, pukul 

09.00 WIB.  

https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar
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 Tema penelitian ini adalah Tafsir Al-Qur`an di YouTube, 

dengan menelaah Penafsiran Numan Ali Khan di Channel Bayyinah 

Institute dan Qur`an Weekly, dengan terfokus pada rumusan 

masalah yang menganalisi tentang aspek penafisran dan aspek 

media yang terkandung dalam penafsiran Nauman Ali Khan di 

Channel Bayyinah Institute dan Qur`an Weekly. 

 Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang akan dikaji baik dalam tujuan, metode dan teori 

penelitian yang digunakan serta penjelasan mengenai aspek media 

yang akan dikaji sehingga memberikan gambaran kepada peneliti 

dalam melakuakan analisa terhadap penafsiran Bahauddin Nur 

Salim di Al-Muhibbiin Channel. 

 Persamaan  penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Moh. Azwar Hairul terletak 

pada metode tafsir dan nuansa penasfiran yang disajikan. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada tokoh yang menjadi objek 

kajian penafsiran Al-Qur`an di YouTube. Penelitian sebelumnya 

menganalisa penafsiran Numan Ali Khan di Channel Bayyinah 

Institute dan Qur`an Weekly, sedangkan penelitian yang akan 

diteliti menganalisa penafsiran Bahauddin Nur Salim di Al-

Muhibbiin Channel.  

5. Shofwa Nadia, Prinsip Komunikasi Qaulan Balîghâ: Dakwah 

Ustadz Adi Hidayat Dalam Akun Youtube “Akhyar Tv”. Skripsi 

Fakultas Ushuluddin, Program Studi Komunikasi dan 

PenyiaranIslam, Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, 2019. 

Tema pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang prinsip 

komunikasi qaulan balîghâ yang ada dalam Al-Qur`an serta 

implementasinya dalam dakwah Adi Hidayat di youtube. 
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 Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang akan dikaji, mengenai media yang digunakan dalam 

menyampaikan sebuah ceramah atau penafsiran yaitu dengan media 

youtube, sehingga memberikan gambaran kepada peneliti dalam 

melakuakan analisa terhadap penafsiran Bahauddin Nur Salim di 

Al-Muhibbiin Channel. 

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini 

dalam pembahasan media youtube sebagai media dalam 

menyampaikan ceramah atau penafsiran. Dalam penelitian ini, 

penulis mempelajari bagaimana kegiatan penafsiran dalam media 

sosial dapat dilaksanakan meskipun tidan dengan talaqqi (bertemu 

secara langsung). Tetapi meskipun begitu, terdapat banyak 

perbedaan dari penelitian ini dengan yang penulis teliti. 

Diantaranya, objek yang diteliti yaitu berupa prinsip qaulan sadida 

sedangkan penulis meneliti pengaruh penafsiran yang disampaikan 

bagi pemirsa. Perbedaan lain adalah subjek yang diteliti yaitu Adi 

Hidayat, sedangkan penulis meneliti Bahauddin Nursalim.19 

6. Nur Sholihah Zahro‟ul Isti‟anah, Zaenatul Hakamah, Rekonstruksi 

Pemahaman Konsep I‟jaz Al-Qur`an Prespektif Gus Baha, Dalam 

Jurnal Qof, Volume 3 Nomor 2 Juli 2019.20 

Tema pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang rekontruksi 

penjelasan Konsep i‟jaz Al-Qur`an, maksudnya upaya yang dilakukan oleh 

Gus Baha untuk memperbaiki, meluruskan dan menata ulang 

                                                           
19

 Shofwa Nadia, “Prinsip Komunikasi Qaulan Balîghâ: Dakwah Ustadz Adi 

Hidayat dalam Akun Youtube “Akhyar Tv”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, 2019, 
20

 Nur Sholihah Zahro‟ul Isti‟anah, Zaenatul Hakamah, Rekonstruksi Pemahaman 

Konsep I‟jaz Al-Qur‟an Prespektif Gus Baha, Dalam Jurnal Qof, Volume 3 Nomor 2 Juli 

2019, H. 187. Https://Jurnal.Iainkediri.Ac.Id/Index.Php/Qof/Article/View/1526, Diakses 

Pada Tanggal 23 Agustus 2020 Pada Pukul 14.20 WIB. 

https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qof/article/view/1526
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pemahaman konsep i‟jaz Al-Qur`an melalui kajian kajian keagamaan / 

cermah.  

Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang akan dikaji, mengenai teknik yang digunakan oleh 

Gus Baha dalam menyampaikan ceramah atau kajian keagamaan 

yang membahas tentang i‟jaz Al-Qur`an ditinjau dengan teori rekontruksi. 

Penelitian sebelumnya memberikan gambaran kepada penulis 

tentang teknik yang digunakan oleh para muballigh khususnya Gus 

Baha dalam menyampaikan kajian keagamaan / ceramah dengan 

kategori khalayak yang berbeda. 

Artikel dalam jurnal ini memiliki persamaan dalam kajian 

tokoh yang sedang dikaji dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, karena tokoh yang sedang dikaji sama yaitu Gus Baha. 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa informasi 

tentang biografi tokoh yang akan dikaji. Tetapi meskipun begitu, 

terdapat beberapa perbedaan dari penelitian ini dengan yang penulis 

teliti. Diantaranya, teori yang digunakan dalam penelitian 

sebelumnya berbeda dengan teori yang digunakan oleh penulis. 

Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan 

teori rekontruksi yang digagas oleh Anthony Giddens. Sedangakan 

teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi 

massa yang digagas oleh Onong Uchyana Effendi, yang dikuatkan 

oleh Teori Sosial Kognitif (Social Cognitive Theory) yang digagas 

oleh Albert Bandura dan teori Psikoanalisa dengan desain efek 

behavioral yang digagas oleh Sigmund Freund. 

7. Septian Pratama, Campur Kode Bahasa Arab dalam Ceramah 

Gus Baha pada Acara Maulidyah dan Harlah ke 52 PP. Al-

Anwar, 06 Rabi'ul Awwal 1440 H/14 November 2018. Artikel 
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dalam jurnal An-Naba: Jurnal Pemikiran dan Penelitian 

Pendidikan Islam, Volume 3, Nomor  1, 2020.21 

 Tema pada penelitian ini adalah menjelaskan kajian 

keagamaan / cermah yang disampaikan oleh Gus Baha dengan 

cara campur kode bahasa Arab dengan bahasa Indonesia di acara 

Maulidyah dan Harlah ke 52 di Pondok Pesantren Al-Anwar 

pada tanggal 14 November 2018. 

 Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang akan dikaji, mengenai cara menganalisa teknik 

yang digunakan oleh Gus Baha dalam menyampaikan ceramah atau 

kajian keagamaan, sehingga pembahasan yang disampaikan bisa 

difahami oleh masyarakat yang menghadiri acara Maulidyah atau 

acara haul, sehingga memberikan gambaran kepada penulis tentang 

teknik yang digunakan oleh para muballigh khususnya Gus Baha 

dalam menyampaikan kajian keagamaan / ceramah dengan kategori 

khalayak yang berbeda. 

Artikel dalam jurnal ini memiliki persamaan dengan 

penelitian ini, karena tokoh yang sedang dikaji sama yaitu Gus Baha 

dan juga media untuk menyampaik kajian tersebut sama yaitu 

dengan media sosial, YouTube. Dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan beberapa informasi tentang biografi tokoh yang akan 

dikaji. Tetapi meskipun begitu, terdapat beberapa perbedaan dari 

penelitian ini dengan yang penulis teliti. Diantaranya, objek yang 

                                                           
21

 Septian Pratama, Campur Kode Bahasa Arab dalam Ceramah Gus Baha pada 

Acara Maulidyah dan Harlah ke 52 PP. Al-Anwar, 06 Rabi'ul Awwal 1440 H/14 

November 2018, dalam jurnal An-Naba: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan 

Islam, Volume 3, Nomor  1, 2020. 

https://ejurnal.darulfattah.ac.id/index.php/Annaba, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 

pada pukul 20.00 WIB 
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diteliti yaitu berupa analisa tujuan dari cara menyampaikan kajian 

keagaamaan yang dilakukan oleh Gus Baha dalam acara Maulidyah 

atau acara Haul dengan campur kode bahasa Arab. Sedangkan 

penulis menganalisa pengaruh penafsiran yang disampaikan Gus 

Baha bagi pemirsa.  

F. Kerangka Teori 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua kajian teori, dengan 

dua tinjuan, yaitu untuk tinjauan pada aspek penafsirannya dan tinjauan 

aspek komunikasi dari kajian tafsir yang disampaikan.  

 Teori yang digunakan penulis untuk menganalisa penafsiran yang 

disampaiakan oleh Gus Baha dengan tinjauan ilmu tafsir, penulis 

menggunakan teori yang digagas oleh Al-farmawi dan teori yang 

digagas oleh Nasaruddin Baidan. Teori yang digagas oleh Alfarmawi 

yaitu teori yang menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam 

menyampaikan kajian penafsiran Al-Qur`an dan pembagiannya ada 

empat macam, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode muqarran dan 

metode maudhui. Sedangkan teori yang digagas oleh Nasaruddin Baidan 

yaitu teori yang menjelaskan corak-corak yang ada dalam penafsiran Al-

Qur`an, seperti corak fiqih, corak, falsafi, corak ilmi, corak tarbawi, 

corak adabi ijtima‟i, dan sebagainya.  

 Kemudian teori  yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa 

penafsiran yang disampaikan oleh Gus Baha memberikan pengaruh 

kepada pemirsa YouTube adalah dengan teori komunikasi massa yang 

digagas oleh Onong Uchyana Effendi22
 sebagai kerangka teori dari 

penelitian ini, yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu: pertama, efek 

kognitif adalah akibat yang timbul yang bersifat informatif dan dapat 

                                                           
22

 Onong Uchjana Effendy adalah salah satu tokoh Ilmu Komunikasi di Indonesia. 

Beliau pernah menjabat Dekan Fikom Unpad pada periode 1975-1982. 
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dipelajari oleh khalayak media, dalam hal ini adalah pengguna 

YouTube. Kedua, efek afektif adalah akibat yang timbul yang berkaitan 

dengan sikap, emosi, perasaan dan minat yang muncul dari audiens 

setelah menerima informasi yang di sampaikan. Ketiga, efek behavioral 

adalah akibat yang timbul dari khalayak media dalam bentuk perilaku 

tindakan dan kegiatan.23 Diperkuat dengan teori sosial kognitif (Social 

Cognitive Theory) yang digagas oleh Albert Bandura24 dan teori 

Psikoanalisa dengan desain efek behavioral yang digagas oleh Sigmund 

Freund.25 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis  dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang menjadi penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan kajian di media sosial, maka penulis memilih 

metode kualitatif yang bersifat etnografi virtual, yaitu mengumpulkan 

data yang berasal dari informasi yang ada di lingkungan online 

sebagai pengganti wawancara dan survei. Kemudian data-data 

                                                           
23

 Suryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 

196-198. 
24

 Teori sosial kognitif digagas pertama kali oleh seorang psikolog Albert 

Bandura sekitar tahun 1960 an. Teori ini menganalisa bagaimana dan mengapa orang-orang 

cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Teori ini adalah teori yang fokus 

pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Proses belajar 

melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, yaitu kemampuan subyek untuk 

memahami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan 

berbagai hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku.  
25

 Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan 

para pengikutnya, sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Teori psikoanalisis 

ini merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan 

kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi 

dan aspek-aspek internal lainnya, seperti kepribadian  berkembang  ketika  terjadi  konflik-

konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut. 
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tersebut dianalisa dengan menambahkan data-data pendukung lainnya 

seperti literatur berupa buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. 26 

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan berupa studi 

kasus yaitu penulis mengadakan penelitian dengan cara melihat 

kemudian menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan 

mengumpulkan data-data dan informasi tentang penafsiran Gus Baha 

di Al-Muhibbiin Channel 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh.27 Sumber 

data yang digunakan dalam meneliti skripsi ini ada dua, meliputi data 

primer dan data sekunder, yang akan dikelaskan dibawah ini: 

a. Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah  mengumpulkan 

data yang berasal dari informasi yang ada di lingkungan online 

sebagai pengganti wawancara dan survei. Kemudian data-data 

tersebut dianalisa dengan menambahkan data-data pendukung 

lainnya seperti literatur berupa buku, jurnal dan karya ilmiah 

lainnya. 

b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-

literatur yang berhubungan dengan tafsir, seperti buku-buku, jurnal 

dan karya ilmiyah lainnya yang berisi tentang materi-materi yang 

mendukung penelitian yang akan diteliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer adalah dengan menganalisa 

data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian yang 

                                                           
26

 Moch. Chaorul Arif, “Etnografi Virtual: sebuah Tawaran Metodologi Kajian 

Media Berbasis Virtual”, Jurnal Ilmu Komunikasi, h. 172-173. http://jurnalfdk.uinsby.ac.id , 

diakses pada tanggal 23 Juli 2020 pada pukul 20.00   
27

 Suharsiwi Arikunto, Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Asdi Mahasatya, 2006), h. 129. 

http://jurnalfdk.uinsby.ac.id/
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berupa informasi yang ada di lingkungan online sebagai pengganti 

wawancara dan survei. 

Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder akan diperoleh 

secara tidak langsung seperti data-data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen (buku-buku, brosur, majalah, maupun internet), 

serta sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang dianalisa dalam penelitian ini akan dikaji dengan 

menggunakan metode kualitatif yang bersifat etnografi virtual, yaitu 

mengumpulkan data yang berasal dari informasi yang ada di 

lingkungan online sebagai pengganti wawancara dan survei. 

Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menambahkan data-

data pendukung lainnya seperti literatur berupa buku, jurnal dan 

karya ilmiah lainnya untuk menganalisa metodologi penafsiran yang 

di sampaikan Gus Baha di channel Al-Muhibbiin serta menganalisa 

pengaruh dari penafsiran yang disampaikan bagi pemirsa.  

Dengan menggunakan metode ini, ada beberapa langkah-

langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan biografi dari Gus Baha, yang meliputi: 

riwayat hidup, perjalanan intelektual, guru dan murid, serta 

karya-karya yang telah ditulis. 

b. Mendeskripsikan channel youtube yang berisi penafsiran 

Bahauddin Nur Salim, yaitu Al-Muhibbiin  Channel. 

c. Mendiskripsikan dan menganalisa tentang aspek tafsir yang di 

sampaikan, meliputi metode, pendekatan, bahasa, genre dan 

kualifikasi mufassir. Serta menganalisa pada pengaruh  dari 
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penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an yang disampaikan oleh 

Bahauddin Nur Salim terhadap pemirsa. 

d. Menarik kesimpulan secara deduktif atas dasar data-data yang 

bersifat umum untuk kesimpulan yang bersifat khusus. 

H. Teknik dan Sistematika Penulisan 

1. Teknik Penulisan 

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada 

“Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi “IIQ Press, 

2017.
28

 Penulisan proposal skripsi ini mengikuti sistematika yang 

ada di buku tersebut. 

2. Sistematika Penulisan 

BAB I: Pendahuluan, merupakan rencana penelitian secara utuh 

yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori 

atau konsep, metode penelitian, teknis penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Tafsir dan Media Penyebarannya, bab ini akan dibagi 

menjadi beberapa sub bab yang meliputi:  

a. Tinjauan Umum Tentang Tafsir, yang meliputi: 

metode, corak, bahasa, sistematika dan kualifikasi 

mufassir.  

b. Tinjauan Umum mengenai YouTube sebagai salah 

satu media dari media sosial yang digunakan untuk 

menyampaikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an. 

                                                           
28

 Tim Penyusun IIQ, Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu 

Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta, (Jakarta: LPPI IIQ Jakarta, 2017), h. 1-8.  
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BAB III : Mengenal Gus Baha dan Channel Youtube Al-

Muhibbiin, bab ini membahas tentang Biografi Gus 

Baha sebagai tokoh yang di kaji pada penelitian ini, 

meliputi riwayat hidup, perjalanan intelektual, guru 

dan murid serta karya yang ditulis  dan Tinjauan 

Umum mengenai Channel youtube yang mengkaji 

penafsiran Bahauddin Nur Salim, yaitu AL-

MUHIBBIIN Channel. 

BAB IV : Analisis Kajian Tafsir Gus Baha Di Al-Muhibbiin 

Channel, bab ini berisi tentang analisis penafsiran yang 

disampaikan ditinjau dari aspek tafsir sebagai kajian 

tafsir itu sendiri dan pada aspek media yang 

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penafsiran 

yang disampaikan terhadap audiens pengguna youtube. 

BAB V : Penutup, bab ini memuat kesimpulan dan saran. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan uraian penelitian yang 

dilakukan oleh penulis tentang Tafsir Audiovisual: Kajian Penafsiran Gus 

Baha di Channel YouTube Al-Muhibbiin dan Implikasinya bagi Pemirsa 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kajian tafsir Gus Baha yang diunggah oleh channel YouTube Al-

Muhibbiin sudah menerapkan sudah menerapkan teori yang ada 

dalam penelitian ini, yaitu menerapkan metode tahlili dan corak 

fiqih ketika menyampaikan kajian penafsiran. Tetapi langkah-

langkah dari sistematika metode tahlili kadang diaplikasikan dengan 

tidak berurutan atau ada salah satu dari langkah tersebut yang tidak 

digunakan dalam menjelaskan ayat yang sedang dikaji. Serta kajian 

tafsir yang disampaikan merujuk kepada kitab Tafsir Al-Jalâlain 

yang merupakan karya tafsir dengan metode tahlili. 

2. Kajian tafsir yang disampaikan oleh Gus Baha memberikan 

pengaruh terhadap pemirsa YouTube, meliputi adanya 

pengetahuan dan pemahaman baru, serta perubahan sikap dari 

pemirsa untk menjadi lebih baik, berdasarkaan terpenuhinya tiga 

tanda komunikasi efektif yaitu afektif, kognitif dan behavioral. 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti mengemukakan 

saran, yaitu: 

1. Kepada mahasiswa, umumnya mahasiswa Fakultas Ilmu Al-Qur`an 

dan Tafsir untuk mempelajari media sosial khususnya youtube. 

Karena dengan adanya perkembangan teknologi, kajian tafsir sudah 

banyak menggunakan media sosial sebagai penyampai dan sebagai 
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medium tafsir di era digital saat ini. Agar kegiatan penafsiran Al-

Qur`an bisa mudah di akses dan tepat sasaran serta tidak out of date. 

2. Kepada praktisi mufassir, khususnya yang sudah menyampaikan 

kajian penafsiran melalui media sosial youtube, disarankan untuk 

menerapkan teori komuikasi ketika menyampaikan kajian penafsiran 

Al-Qur`an sebagai salah satu cara untuk mengetahui efektifitas 

penafsiran yang disampaikan memberikan pengaruh kepada pemirsa 

di YouTube, walaupun antara mufassir dan pemirsa di YouTube 

tidak berada dalam satu majelis ilmu.  
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