
 

vi 
 

ABSTRAK  

Citra Nurjanah: Pesan Dakwah Minoritas dalam Vlog (Analisis Isi Terhadap 

Channel YouTube Gita Savitri Devi). 

Pemanfaatan media sosial seperti YouTube saat ini bukan hanya 

digunakan untuk hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media dakwah, yaitu 

melalui kegiatan vlog. Salah satu vlogger yang telah memanfaatkan vlog sebagai 

media dakwah tersebut adalah Gita Savitri Devi. Gita memanfaatkan vlog untuk 

mendeskripsikan kondisi umat Islam sebagai minoritas di Jerman dan 

menyisipkan pesan dakwah dalam kontennya.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ingin mengetahui 

bagaimana pesan dakwah minoritas tentang akidah, syariah, dan akhlak yang 

terdapat dalam vlog akun YouTube Gita Savitri Devi. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan teori pesan dakwah dari Wahyu Ilaihi yaitu 

akidah, syariah dan akhlak dan teori fiqh minoritas dari Yusuf Al-Qardhawi.  

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 1) Menentukan objek penelitian yaitu vlog Gita Savitri Devi; 2) 

Menentukan metode penelitian yaitu memakai pendekatan kualitatif dengan 

metode analisis isi untuk mengungkap isi melalui data dokumentasi; 3) 

Menentukan jenis dan sumber data yaitu sumber data primer yang diperoleh 

langsung dari vlog Gita Savitri Devi dan sumber sekunder yaitu sebagai sumber 

pendukung; 4) Menentukan tehnik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi 

dan dokumentasi; 5) Menganalisis data yang sudah didapatkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pesan dakwah yang terdapat 

dalam vlog Gita Savitri selama bulan Maret 2016 hingga bulan Juni 2019 yaitu 

sebanyak 22 video dengan 32 tema yaitu;  Pesan dakwah minoritas tentang akidah 

yang terdapat dalam  vlog Gita Savitri itu ditemukan pesan tentang keimanan 

kepada Allah dan kepada Kitab Allah, sedangkan pesan dakwah minoritas tentang 

syariah yang terdapat dalam vlog Gita Savitri itu ditemukan pesan tentang ibadah 

shalat, ibadah puasa, tentang makanan halal, dan mengenakan hijab, adapun Pesan 

dakwah minoritas tentang akhlak yang terdapat dalam vlog Gita Savitri itu 

ditemukan pesan tentang akhlak terhadap manusia dan pesan tentang sedekah. 

Pesan dakwah minoritas tentang akidah, syariah dan akhlak tersebut 

berkontribusi dalam menggambarkan masyarakat minoritas di Jerman sekaligus 

juga menjadi alternatif tontonan bagi masyarakat muslim di sana dalam 

menghadapi permasalahan hidup sebagai Muslim minoritas. 
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