
BAB III 

MATERI DAKWAH PADA UPDATE STATUS DAN COMMENT 

FACEBOOKER PADA GRUP “KOMUNITAS MUSLIM INDONESIA” 

Bab ini mendeskripsikan tentang grup Komunitas Muslim Indonesia, yang 

meliputi pembahasan mengenai: sejarah perkembangan Komunitas Muslim 

Indonesia, keredaksian situs, format layanan, serta materi dakwah update status dan 

comment Facebooker. 

3.1 .  Sejarah Perkembangan “Komunitas Muslim Indonesia” 

 Facebook merupakan jejaring sosial yang banyak diminati masyarakat, 

karena Facebook mudah dan aplikasi yang fariatif, mudah untuk  update status, 

gambar, video dan comment yang bertujuan untuk  menjalin komunikasi, 

sehingga mudah untuk menemukan teman atau menjalin teman baru, semua 

terangkum dalam facebook. 

 Salah satu aplikasi facebook adalah grup, grup merupakan gabungan 

dari  individu  atau kelompok dengan satu tujuan, sedangkan grup menurut 

kamus ilmiah (regu, kelompok, kumpulan, golongan rombongan).1 Komunitas 

Muslim Indonesia merupaka grup dalam facebook,yang dijadikan sebagai 

Organisasi. 

 Mereka memanfaatkan facebook untuk menjalin komunikasi apalagi 

sesama umat muslim, pada awalnya komunitas ini merupakan bentuk keresahan 

seseorang dari pengguna facebook yang hanya dijadikan trend, sehingga 

manfaat dari facebook kurang dirasakan bahkan ada beberapa kasus kriminal 

yang dimulai dari facebook, mereka kemudian membuka Komunitas Muslim 

Indonesia pada 28 Desember 2011 untuk dijadikan Organisasi dakwah, supaya 

bernilai pendidikan dan dapat dimanfaatkan untuk beribadah. 

                                                      
1 Dahlan Al-Barry M, “Kamus Ilmiah Popular”, ARKOLA, Surabaya, 2001, hlm:207 



 Dipelopori oleh Nurul Sri Wahyuni, Muhammad Rizal, Hadi 

Muhammad, Muhammad Zikrillah dan  menambahkan beberapa nama yang 

lain untuk  bergabung di dalamnya. Berjalannya waktu setelah grup terbentuk 

mulailah terjadi  perubahan yang signifikan, kini dapat diakses oleh siapa saja 

yang ingin bergabung dalam grup. 2  

Perubahan awal terjadi pada tampilan wajah facebook selanjutnya 

ditambah dengan aplikasi-aplikasi yang lain, perubahan tidak hanya terjadi pada 

tampilan facebook, akan tetapi perubahan juga seimbang dengan pertanyaan 

atau materi dakwah yang disampaikan, pada masing-masing anggota sehingga 

dapat bernilai positif.   

 “Grup ini mengajarkan dan saling berbagi ilmu mengenai arti Islam 

sebenarnya” itulah yang menjadi slogan rujukan dalam langkah Komunitas 

Muslim Indonesia (KMI), sesuai dengan motto diatas diharapkan KMI ini dapat 

menjadi wahana untuk saling berbagi ilmu, wahana untuk saling berdiskusi 

khalaqoh dan untuk mengetahui Islam secara lebih mendalam.   

 

 

3.2 .  Struktur Redaksi dan Format Layanan “Komunitas Muslim Indonesia” 

Struktur redaksi dan format layanan dalam Komunitas Muslim 

Indonesia ini menggunakan dua format situs yaitu, update status dan comment. 

update merupakan bentuk tulisan yang didasarkan atas pernyataan, atau sebuah 

hasil pemikiran yang kemudian di tampilkan dalam Facebook. Sedangkan 

comment merupakan tanggapan dari peryataan, istilah lain disebut juga sebagai 

feedback (umpan balik). Adapun alur dalam pencarian data pada Komunitas 

Muslim Indonesia adalah sebagai berikut: 

                                                      
2 Http://www Keluarga Muslim (facebook) di unduh pada tanggal 03/04/2012. Pukul: 12:10 

wib. 



Gambar 1 

Sirklus pencarian data melalui Facebook 

 

 

 

 

 

 

Siklus di atas menjelaskan bagaimana proses alur materi disampaikan 

kepada Facebooker atau mad’u, sehingga proses yang terjadi secara terbuka 

dan tidak ada yang direkayasa atau diseting. Sistem kepengurusan dalam 

Komunitas Muslim Indonesia, juga ditunjukkan secara langsung, membuka 

peluang bagi siapa saja dalam grup yang ingin bergabung untuk menjadi 

pengurus. Yang terpenting adalah eksistensi pengurus untuk selalu menjawab 

setiap pertanyaan dan memberikan solusi dalam setiap pertanyaan yang di 

update.  

 Inilah perbedaan yang kontras antara kepengurusan dalam organisasi di 

dunia cyber dengan organisasi di dunia nyata, karena di dunia   cyber untuk 

koordinasi cukup dengan chatting, apabila ingin mendaftarkan sebagai anggota 

pengurus maka cukup dengan aktif mengisi dinding Facebook. 

3.3 .  Audience “Komunitas Muslim Indonesia” 

Audience atau disebut dengan mad’u merupakan unsur dakwah yang 

penting,  Mad’u, yaitu: manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia 

penerima dakwah, baik individu maupun kelompok, baik yang sudah Islam 

maupun yang belum Islam.3   

                                                      
3 Munir M. dan wahyu Ilaihi “Manajement Dakwah”, KENCANA, Jakarta, cet:2 2009, 

hlm:24 
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Komunitas Muslim Indonesia merupakan komunitas muslim di jejaring 

sosial Facebook, Komunitas Muslim Indonesia terdiri dari 327 anggota atau 

mad’u, berdasarkan jenis kelamin laki-laki 179 anggota atau 54,74% dan 

perempuan 148 anggota atau 45,25%. Dari prosentasi tersebut laki-laki lebih 

mendominasi, tetapi perbedaannya tidak terlampau jauh hanya terpaut kurang 

lebih 10% atau 30 orang anggota. 

Berdasarkan usia Komunitas Muslim Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu 

remaja, dewasa dan orang tua, remaja yaitu usianya dibawah 17 tahun yang 

terdiri dari 69 anggota atau 21%, dewasa yaitu dari usia 18 tahun samapai 30 

tahun yang terdiri dari 206 anggota atau 63%, dan orang tua yaitu diatas usia 31 

tahun yang terdiri dari 50 anggota atau 16%.  

Perbedaan ini karena pada usia pada usia 17 tahun sampai 30 tahun 

merupakan usia produktif, produktif disini yang dimaksud adalah aktif untuk 

mencari berita tentang keislaman, sedangkan remaja lebih aktif untuk mencari 

informasi yang terkait dengan pelajaran di sekolah, dan orang tua pada usia 31 

tahun keatas, mereka cenderung kurang aktif untuk mendaftarkan diri dalam 

Facebook. Karena Facebook merupakan hal yang baru maka informasinya lebih 

cepat menyebar kepada anak muda dari pada orang tua. 

Berdasarkan tingkat aktifitas dalam grup Komunitas Muslim Indonesia 

dari 327 anggota yaitu, 12 anggota sebagai pengurus atau 3,7%, anggota grup 

yang aktif baik dalam update status, comment status, like status, like gambar  

yaitu 148 anggota atau 45%, sedangkan anggota yang pasif yaitu 167 anggota 

atau 51%. Jumlah tersebut menunjukkan anggota yang pasif lebih dominan, 

tetapi apabila dikalkulasi keseluruhan maka jumlah anggota Aktif adalah 49%, 

jumlah tersebut dihitung dari anggota aktif dan pengurus, sedangkan anggota 

pasif adalah 51%, jadi perbedaan antara jumlah anggota aktif dan pasif adalah 

49% dan 51%. 

 Hal tersebut dikarenakan anggota yang terdaftar merupakan hasil dari 

usulan atau tambah anggota, bukan atas kemauan mereka sendiri, tetapi 



berjalannya waktu kini sudah banyak para pengguna Facebook yang mulai 

tertarik dan dengan senang hati ikut bergabung. 

 

 

3.4 . Materi Dakwah Update status dan Comment Facebooker 

Materi dakwah pada dasarnya diambil dari Al-Qur’an dan sunnah Rasul, 

dua itulah yang menjadi pegangan hidup umat muslim.  Menurut Abdul Halim 

Mahmud mengemukakan tiga unsur ajaran Islam sebagai materi dakwah yang 

harus disampaikan oleh da’i dalam berdakwah, yakni Aqidah, Ibadah dan 

Akhlak. Ketiga aspek tersebut merupakan pondasi yang paling pokok bagi 

Islam serta peradabannya dan saling berkaitan satu sama lain. Aqidah yang 

benar menjadi dasar bagi ibadah yang benar dan ibadah yang benar menjadi 

dasar bagi akhlak individual maupun akhalak sosial.4  

Materi yang disampaikan pada update ststus dan comment Facebooker 

tidak jauh berbeda dengan materi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist, 

apabila berkaitan dengan materi. Maka, dari apa yang disampaikan oleh Nabi 

Muhammad SAW sampai kepada sahabat, tabi’in tabi’it dan generasi 

berikutnya merupakan sama dan tidak berubah sampai kapanpun sepanjang 

zaman, karena isi Al-Qur’an dan Hadist tersebut merupakan sumber hukum 

agama Islam. 

 3.4.1 Materi Update Status 

Adapun beberapa materi yang di update pada situs Komunitas 

Muslim Indonesia dalam bentuk renungan kisah inspiratif adalah 

sebagai berikut: 

 
                                                      

4 Halimi Safrodin, “etika dakwah dalam persepektif Al-Qur’an”, Walisongo Press, Semarang, 
cet 1:2008, hal:36 



a. Biodata iblis (30 januari 2012, pukul 09:59 wib) 

Nurul Sri Wahyuni 

 

BIODATA IBLIS 

Tak kenal maka tak sayang... Tapi untuk makhluk yang satu ini 

jangan disayang yaa... 

Nama : Iblis 

Gelar : Laknatullah ‘Alaihi (semoga Allah melaknatnya) 

Lahir : Sebelum diciptakan manusia 

Tempat tinggal : Toilet dan rumah yang tidak disebut nama Allah 

ketika memasukinya 

Singgasana : Di atas air 

Rumah masa depan : Neraka Jahanam, seburuk-buruk tempat 

tinggal 

Agama : Kafir 

Jabatan : Pimpinan Umum orang-orang yang dimurkai Allah dan 

sesat 

Masa Jabatan : Hingga hari Kiamat 

Karyawan : Setan jin dan setan manusia 

Partner dalam bekerja : Orang yang diam dari kebenaran 

Agen : Dukun dan paranormal 

Musuh : kaum muslimin 

Kekasih di dunia : Wanita yang hobi telanjang dan pamer aurat 

Keluarga : Para thaghut 



Cita-cita : Ingin membuat semua manusia kafir 

Motto : Kemunafikan adalah akhlak yang paling utama 

Hobi : Menyesatkan manusia dan menjerumuskan ke dalam dosa 

Lukisan kesayangan : Tato 

Mata pencaharian : Mencari harta yang haram 

Makanan favorit : Bangkai manusia (ghibah) 

Tempat favorit : Tempat-tempat najis dan tempat maksiat 

Tempat yang dibenci : Majlis ilmu dan temat-tempat ketaatan 

Alat komunikasi : ghibah (menggunjing), namimah (adu domba) , 

dan dusta 

 

Jurus Andalan : 

1. Memoles kebathilan 

2. Menamakan Maksiat dengan nama yang indah 

3. Menamakan Ketaatan dengan nama yang tidak disukai 

4. Masuk melalui pintu yang disukai manusia 

5. Menyesatkan manusia secara bertahap 

6. Menghalang-halangi manusia dari kebenaran 

7. Berlagak sebagai penasihat 

Kelemahan : 

1. Tidak berkutik di hadapan orang yang ikhlas 

2. kewalahan menghadapi orang yang berilmu 

3. Lari dari suara adzan 

4. Lari dari rumah yang dibacakan al-Baqarah 

5. Menyingkir dari orang yang berdzikir kepada Allah 

6. Menangis ketika melihat orang bersujud kepada Allah 

Diadaptasi dari kitab “Wiqayatul Insan minal Jin wasy Syayaathin”, 

karya Wahid Abdus Salam  



b. Mengapa Rasul melarang kita minum sambil berdiri (4 febuari 

2012, pukul 16:39 wib) 

Nurul Sri Wahyuni 

 

Mengapa Rasulullah SAW melarang kita minum sambil berdiri? 

Ternyata setelah diteliti secara medis, dalam tubuh manusia 

terdapat Penyaring Sfringer. Saringan tersebut dapat terbuka ketika 

kita duduk dan tertutup ketika berdiri. Air yang kita minum belum 

100% Steril untuk diolah tubuh untuk kita.Jika minum sambil 

berdiri maka air tidak tersaring karena saringan tertutup. Air yang 

tidak tersaring langsung masuk ke Kandung Kemih. Hal ini 

menyebabkan penyakit kristal Ginjal. 

Subhanallah... Setiap perintah dan larangan Rasul pasti bermanfaat 

bagi umatnya. 

Berikut terapi air putih yang sangat bermanfaat.  

1) Minum 2 gelas air putih setelah bangun tidur dapat 

membersihkan organ organ internal. 

2) Minum segelas air, 30 menit sebelum makan dapat membantu 

fungsi seleruh pencernaan dan ginjal 

3) Minum segelas air sebelum mandi dapat menurunkan tekanan 

darah. 

4) Minum segelas air sebelum tidur dapat mencegah stroke dan 

serangan jantung. Assalamu'alaikum sobat. Bagaimana akhir 



pekan anda? Sudahkah minum air putih di awal hari ini? 

Semoga bermanfaat. 

c. Menikah, menjaga kesucian diri (suara nurani berkilaulah dalam 

dekapan ukhuwah-ku mencintai-kalian karena-Allah). (14 Maret 

2012, pukul 12:00 wib) 

Nurul Sri Wahyuni 

 

menikah, menjaga kesucian diri  

Suara Nurani Berkilaulah Dalam Dekapan Ukhuwah Dalam 

Dekapan Ukhuwah-Aƙu Mencintai-Kalian Karena-Allah 

............................................................... 

Jika engkau ingin merasakan manisnya cinta 

rasa itu datang 

dikala engkau memenangkan Allah dari pada nafsumu 

seperti Yusuf yang menolak Zulaeha 

atau ketika engkau menolak berpacaran 

karena itu adalah zina.... 

Maka Allah menurunkan ketenangan.. 

kesejukan 

dan manisnya Iman 

di jiwa dan relung kalbumu.... 

disini banyak kita terlena 

karena cinta sesaat 

maka hilanglah malu 

dan hilanglah harga diri dan kehormatan 

betapa banyak orang menikah 



tapi yang di kenang hanya 

masa berpacaran 

padahal masa itu dalam pandangan Allah 

adalah masa di mana engkau melakukan kemaksiatan besar 

ZINA 

maka tak ada Kebarokahan di rumah tanggamu 

maka wajar saja jika kita dengar keluh kesah 

yang berujung pada PERCERAIAN 

atau PERSELINGKUHAN..... 

Sahabat 

Jika engkau jatuh cinta 

maka tak ada yang lebih baik selain engkau menikah... 

Lamar dirinya 

karena menikah adalah menjaga kesucian diri.... 

orang-orang yang menikah tanpa PACARAN 

yang dikenang adalah saat MALAM PERTAMA 

saat Allah Halakan dirimu dengan dirinya 

saat Allah Halalkan kau rasakan halus kulitnya 

saat Allah Halalkan bercampurnya air liur mu dengan air liurnya 

dengan satu rasa BAHAGIA 

saat engkau melihat senyum manjanya 

saat...saat...saat... 

ah semuanya Indah...... 

Menikah adalah menjaga Kesucian diri 

kecuali bagi orang-orang yang terganggu nalarnya.... 

menunda-nunda 

karena Menunda itu lebih dekat kepada Kemaksiatan... 

Menikahlah.... 



Sucikan dirimu 

dan tinggikan nama Tuhanmu... 

 

d. Dating after merriage (16 Febuari 2012, pukul 09.28 wib) 

 Nurul Sri Wahyuni 

  

 Dating After Merriage 

Marriage is a sacred bond between a man and woman, which 

makes each other permissible for them to enjoy and live happily. 

Allah has described, in the most moving and eloquent terms, this 

eternal, natural relationship between man and woman, which is 

filled with security, love, understanding and compassion: 

And among His signs is this that He created for you mates from 

among yourselves, that you may dwell in tranquility with them, 

and He has put love and mercy between your hearts. Verily in that 

are signs for those who reflect. (Quran 30:21) 

Terjemah:  

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang 

wanita, yang membuat satu sama lain diperbolehkan bagi mereka 

untuk menikmati dan hidup bahagia. Allah telah menjelaskan, 

dalam istilah yang paling mengharukan dan fasih, hubungan ini, 

abadi alami antara pria dan wanita, yang diisi dengan keamanan, 

pengertian cinta, dan kasih sayang. 

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 



kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir. (Al-Qur’an 30:21) 

e. Ketukan dimalam pengantin (26 maret 2012, pukul 14:49 wib) 

yang di-update oleh Nurul Sri Wahyuni 

Kisah seorang gadis muslimah yang menjaga kehormatannya, 

menutup wajahnya dengan cadar, komitmen dengan agamanya dan 

begitu mulia budi pekertinya. Dengan karunia dan pengaturan-

Nya, Allah lalu mengaruniakannya dengn seorang pria muslim 

tanpa ia harus menyingkap wajah dan kedua tangannya, atau 

anggota tubuhnya yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh 

sebagian pemudi hari ini yang mengaku modern, berbicara bebas, 

tersenyum dan tertawa di depan kaum pria tanpa beban sama 

sekali… 

Dan tibalah saatnya melewati malam pertama. Kedua 

pengantin baru itupun masuk ke rumah mereka. Sang istri 

menghidangkan makan malam untuk suami, dan keduanya pun 

berkumpul bersama di meja makan. 

Tiba-tiba keduanya mendengar suara pintu yg diketuk. Sang 

suami merasa terganggu dengan itu dan dengan marah ia berkata: 

"Siapa itu yg datang disaat seperti ini?!" 

Sang istri segera berdiri untuk membuka pintu. Di balik pintu 

ia berdiri dan bertanya: "Siapakah gerangan di balik pintu?" 

Sebuah suara dari balik pintu pun menjawab: "Seorang 

peminta-minta mohon diberi sedikit makanan?" 

Sang istri itu kembali menemui suaminya. Sang suami segera 

saja bertanya: "Siapakah yg di pintu itu?" 



"Hanya seorang peminta-minta yg meminta sedikit makanan,,," 

jawab istri. Mendengar itu, sang suami tiba-tiba sangat marah. 

"Apakah orang ini yang mengganggu waktu istirahat kita dan di 

malam pertama pernikahan kita??!!" 

Laki-laki itu segera saja keluar, dan tanpa basa-basi ia 

memukul tukang minta2 itu tanpa ampun. Lalu setelah itu, ia 

mengusir laki-laki malang itu dengan penuh penghinaan.  

Pria peminta-minta itupun keluar meninggalkan pekarangan 

rumah mereka, dan ia masih dalam rasa laparnya yang sangat 

dalam ditambah luka-luka yg memenuhi sekujur tubuhnya. Dan 

bukan hanya sekujur tubuhnya, namun juga seluruh 

kehormatannya… 

Lalu pria pengantin baru itu kembali menemui istrinya. Namun 

perasaannya sudah sangat tidak enak akibat kejadian yg tiba2 saja 

membuyarkan kenikmatan bermesraan berdua bersama istrinya… 

Dan tiba-tiba saja, laki-laki ini berubah seperti orang yang 

kesetanan. Dunia tiba-tiba menjadi sempit dalam perasaannya. Ia 

keluar dari rumahnya sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Ia 

pergi begitu saja meninggalkan istrinya yg bingung dan ketakutan 

menyaksikan pemandangan mengerikan yang dialami suaminya, 

yang tiba-tiba saja meninggalkannya di malam pertama, bulan 

madunya. Tapi itulah kehendak Allah… 

 

LIMA BELAS TAHUN KEMUDIAN… 

Wanita itu sungguh luar biasa. Selama itu ia bertahan dan 

bersabar. Selama 15 tahun itu, ia tak lagi tahu kemana suaminya 

pergi dan menghilang. Yah, sejak peristiwa yang sangat 

menakutkan di malam pertama pernikahan mereka… 



15 tahun ia rasa telah cukup.Ia sudah kehilangan harapan. 

Maka ketika seorang pria datang untuk melamarnya, ia pun 

menerima lamaran itu. Dan terjadilah kembali sebuah pernikahan 

dalam hidupnya. 

Dan di malam pertama pernikahan mereka, kedua insan yg 

baru saja terikat dalam ikatan cinta pernikahan itupun duduk 

bersama di depan meja makan untuk makan malam… 

Baru saja mereka akan menikmati hidangan malam itu, tiba-

tiba mereka mendengar suara pintu diketuk oleh seseorang. Sang 

suami pun mengatakan kepada wanita itu: "Istriku, pergilah dan 

coba lihat siapakah gerangan yang mengetuk pintu rumah kita?" 

Wanita itu pun berdiri dan mendekati pintu. Dari balik pintu ia 

bertanya: "Siapakah gerangan di balik pintu itu?" 

"Seorang peminta-minta, Nyonya. Saya kelaparan, saya minta 

sedikit saja makanan Nyonya," jawab seorang pria dgn suara yg 

sangat lemah. 

Wanita itupun kembali menemui suaminya. Dan ketika 

suaminya menanyakan siapa yang di balik pintu itu, ia pun 

menjelaskan bahwa ada seorang peminta-minta yang kelaparan dan 

meminta sedikit makanan. 

Dengan tersenyum, sang suami mengangkat hidangan yang ada 

di meja dan mengatakan kepada istrinya: "Baiklah, bawakan 

untuknya semua makanan ini, dan biarkanlah ia makan sampai ia 

merasa kenyang. Jika ada yg tersisa, barulah kita akan 

memakannya, istriku…" 

Wanita itupun segera menjalankan apa yg diperintah oleh 

suaminya. Ia pun membawakan makanan itu kepada pria peminta-

minta itu… 



Namun tiba-tiba saja, wanita itu kembali dengan tangisan yang 

tersedu-sedu… 

Sang suami bertanya penuh keheranan: "Ada apa denganmu 

istriku? Mengapa engkau menangis? Apa yang telah terjadi? 

Apakah peminta-minta itu mengganggumu?" 

Dengan air mata yang trus bercucuran wanita itu menjawab: 

"Tidak, suamiku…" 

"Apakah ia mencacimu?" 

Wanita itu menjawab: "Tidak, suamiku…" 

"Apakah ia menyakitimu?" tanya suaminya sekali lagi. 

"Sama sekali tidak, wahai suamiku," jawabnya tetap sama. 

"Lalu mengapa engkau menangis, istriku?" tanya sang suami 

semakin heran. 

Wanita itu pun mulai menjelaskan sebab tangisannya itu: 

Pria peminta-minta yang duduk dan sedang menikmati makanan di 

depan pintu rumahmu itu adalah pria yang 15 tahun yang lalu 

pernah menjadi suamiku. Waktu itu, dimalam pertama 

pernikahanku, seorang peminta-minta datang mengetuk-ngetuk 

pintu rumah kami. Lalu suamiku keluar menemui dan memukul 

pria malang itu dengan sangat menyakitkan. Tidak hanya itu, ia 

kemudian mengusirnya pergi. Setelah itu ia kembali menemuiku di 

dalam rumah, namun tiba-tiba saja ia seperti kemasukan setan atau 

jin. Tiba-tiba saja ia keluar seperti orang gila dan pergi tanpa ia 

tahu kemana ia harus pergi. Dan sejak saat itu, aku tak pernah 

melihatnya hingga hari ini, dan ternyata dia telah menjadi seorang 

peminta-minta…" 

Dan tiba-tiba saja, sekarang giliran sang suami yang menangis 

sejadi-jadinya. Kini wanita itu yg penuh keheranan: "Mengapa 

engkau menangis, suamiku?" 



"Apakah engkau kenal dengan siapa pria peminta-minta yang 

dipukuli oleh suamimu pada malam itu?" tanya pria itu pada 

istrinya. 

"Siapakah dia, suamiku?" 

"Akulah pria peminta-minta itu…," jawab sang suami. 

Subhanallah, benar-benar Maha Suci Allah, Tuhan Yang Maha 

Perkasa dan Maha Kuasa untuk memberikan balasan yg setimpal. 

Yang telah membalas hamba-Nya yang fakir dan miskin, yang 

datang dengan kepala tertunduk malu meminta-minta kepada orang 

lain, sementara rasa lapar memenuhi rongga-rongga tubuhnya. 

Lalu penderitaan itu ditambah lagi oleh 'suami pertama' wanita itu 

dengan pukulan dan penghinaan… 

Tapi Allah tidak akan pernah meridhai sebuah kezhaliman. Ia 

pun menurunkan balasan-Nya kepada siapa saja yang 

merendahkan dan menzhalimi seorang insan. Ia akan memberikan 

ganjaran kepada setiap hamba yang bersabar. Maka dunia pun 

berputar. Kepada hamba yang miskin itu, Allah karuniakan rizki 

yang berlimpah. Sementara pria yang zhalim itu dibalas dengan 

kehilangan akal sehat dan harta bendanya, hingga sekarang justru 

ia yang meminta-minta kpd orang lain. 

Dan Maha Suci Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah, yang 

kemudian mengaruniakan sang wanita shalihah yang bersabar 

melewati ujian Allah selama 15 tahun. Allah memberikannya 

pengganti yang jauh lebih baik dari suaminya yang dulu… 

(Sumber: "Chicken Shoup for Muslim", oleh Ahmad Salim 

Baduwailan). 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah 

seorang itu dinilai jahat jika dia merendahkan saudaranya sesama 

muslim". (HR Muslim dari Abu Hurairah) 



Dari Watsilah bin Al Asqa', Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

Wasallam bersabda, "Janganlah engkau menampakkan rasa 

gembira saat saudaramu sesama muslim menderita kesusahan. Hal 

itu menjadi sebab Allah menyayanginya dan menimpakan cobaan 

pada dirimu". (HR Tirmidzi no 2506. Hadits ini dinilai hasan 

gharib oleh Tirmidzi namun dinilai lemah oleh al Albani). 

Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Bencana itu terjadi gara-

gara ucapan lisan. Andai aku mengolok-olok seekor anjing tentu 

aku khawatir kalau aku diubah menjadi seekor anjing" (Hasyiyah 

ash Showi 'ala Tafsir al Jalalain 4/143, terbitan Dar al Fikr). 

Ada salah seorang salaf yg mengatakan, "Jika aku melihat 

seorang yg menetek pada anak kambing lalu aku 

mentertawakannya tentu aku merasa khawatir andai aku 

melakukan apa yg dia lakukan". 

Semoga kisah inspiratif ini bermanfa’at. 

 

Sedangkan untuk beberapa update status dan comment 

Facebooker adalah sebagai berikut: 

1. AshAgil Septiyan Habib (30 januari, pukul 9:54 wib) 

Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan 

(QS. 7:31). Hal apapun yang berlebihan pasti jadi masalah, 

tapi proporsional itu berkah. InsyaAllah. (tiga orang 

menyukai. 

2. AshAgil Septiyan Habib (1 februari, pukul 6:06 wib) 

 Mendengarkan dan ikut menirukan syair islami bernuansa 

shalawat dan dzikir apakah itu termasuk berdzikir ya? (empat 

orang menyukai dan empat comment) 

3. AshAgil Septiyan Habib (3 febuari, pukul 06:19 wib) 



  Hari jum’at, hari yang paling istimewa untuk islam dan 

paling baik untuk memperbanyak bersholawat kepada kenjeng 

nabi Muhammad SAW. ( tujuh orang menyukai dan sembilan 

comment) 

4. Muhammad Azmi F (14 febuari, pukul 17:01 wib) 

 INFO: Kasus yang lagi ramai di twitter 

http://tantesophiagoblok.blogspot.com/  ( satu orang 

menyukai dan sepuluh comment) 

5. Aisyah Fatimah Azzahra (3 febuari, pukul 14:45 wib) 

 Apabila kita punya saudara tiri atau saudara angkat yang lebih 

tua dari pada kita terus lawan jenis kita, kita boleh tidak 

membuka aurat seperti yang yang biasa kita lakukan 

kesaudara kandung kita didapan dia (saudara tiri). (tujuh 

orang menyukai dan lima comment). 

6. Bsb Tisna (9 maret, pukul 08:23 wib) 

 Saya mau tanya apakah boleh, kita meng_qodho sholat dan 

apa hukumnya?.. ( tiga orang menyukai dan dua comment) 

7. Nurul Sri Wahyuni (20 febuari, pukul 19:41 wib) 

 Update gambar I LOVE ALLAH, I LOVE MUHAMMAD 

  ( sepuluh orang menyukai dan dua comment) 

8. Nila saniyah (17 Maret pukul 9:36) 

Subhanallah… kini hari telah berlalu, semoga saja setiap hari 

terasa seperti ini aminnn…. (satu orang menyukai dan empat 

comment) 

 

 

9. Muhammad Lefand ( 20 maret, pukul 11:56) 



Islam adalah agama yang damai dan penuh kedamaian, aku 

bangga menjadi orang muslim ( satu orang menyukai dan dua 

comment) 

10. Nurul Sri Wahyuni  ( 12 maret, pukul 14:39) 

 Saya berharap apa yang anda kirim dalam grup ini mampu 

memberi pelajaran bagi kita semua, khususnya dalam 

menjalankan syari’ah islam yang telah berlaku. (tiga orang 

menyukai) 

11. Shopal Jamil ( 22 maret, pukul 11:29 wib) 

 Anakku… Maafkan kedua orang tuamu yang tak mampu 

membeli susu. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang bijak 

tarik subsidi, anak kami kurang gizi_iwan Flaz (dua orang 

menyukai) 

12. Muhammad Lefand (22 maret, pukul 19:30 wib) 

 Malam yang penuh misteri nampaknya kekuasaan Allah. (dua 

orang menyukai) 

13. Nila Saniyah (20 Maret, pukul 15:24 wib) 

 kalau boleh tahu komunitas ini yang buka siapa ya?. (empat 

orang menyukai dan tiga comment) 

 

 

 

3.4.2. Materi Comment Facebooker 

    Adapun beberapa materi comment Facebooker pada Komunitas 

Muslim Indonesia dibagi dalam tiga bentuk yaitu: comment 

Facebooker, renungan kisah inspiratif, dan gambar. 



a. Comment Facebooker 

  Adapun beberapa isi materi dari comment Facebooker adalah 

sebagai berikut: 

1 AshAgil Septiyan Habib (1 Febuari, pukul 18:06 wib) 

 Mendengarkan dan ikut menirukan syiar Islami bernuansa  

 sholawat dan dzikir apakah itu termasuk berdzikir ya?  

 Adapun beberapa comment adalah sebagai berikut: 

 AshAgil Septiyan Habib: Wah terima kasih ya 

jawabannya..InsyaAllah bermanfaat.^^ (terima kasih untuk 

jawabannya.. insyallah bermanfaat). (2 Febuari, pukul 05:41 

Wib). 

 AshAgil Septiyan Habib: Yup…^^ (ya. dengan 

menambahkan tanda setuju.) (2 Febuari, pukul 07:10 Wib).   

2 AshAgil Septiyan Habib (3 Febuari, pukul 06:19 Wib) 

Hari jum’at yang paling istimewa dalam islam dan paling baik 

untuk memperbanyak bersholawat kepada kanjeng Nabi 

Muhammad SAW.  

Adapun beberapa comment yang diberikan adalah sebagai 

berikut: 

 M Iqbal Rezpectot Majutakgentar:  Btul Btul Btul   (3 

Febuari, pukul 10:14 Wib) 

 AshAgil Septiyan Habib:  ^^  (tanda persetujuan)  (3 

Febuari, pukul 10:14 Wib) 

 Yoegha St Westlife: .. Bagguzzz, . , (3 Febuari, pukul 

10:19 Wib) 

 Aulia Teakoe: tapi, jangan karena hri jumat adlah hari 

istimewa kita cuma dzikir hari itu ajah... tiap hari dan 

dimanapn qt mesti inget Allah...... (tapi jangan karena hari 



jum’at adalah hari istimewa kita Cuma berdzikir hari itu 

saja.. setiap hari dan dimanapun kita harus ingat Allah…). ( 

3 Febuari, pukul 13:33 Wib) 

 Habib Agil Septiyan: Sepakat mbak Aisyah Fatimah 

Azzahra ^^ (tanda setujuan). (3 Febuari, pukul 13:40 Wib) 

 Aulia Teakoe: mbak??? Sya masih SMP maz…. (3 

Febuari, pukul 14:17 Wib) 

 Habib Agil Septiyan: Y kan manggil akhwat mendik 

mbak aja kalo lum tahu usianya.. Hehe (ya karena memanggil 

perempuan lebih baik mbak saja kalau belum tahu usianya..). 

(3 Febuari, pukul 14:19 Wib) 

 Aulia Teakoe: oh nggih… Bener… (ya..benar..) (3 

Febuari, pukul 14:13 Wib) 

 Habib Agil Septiyan: ^^ (tanda setuju) (3 Febuari, 

14:25 wib) 

3 Muhammad Azmi F ( 14 Febuari, pukul 17:01 Wib) 

Kasus yg lgi ramai di twitter (kasus yang lagi ramai di 

twitter) http://tantesophiagoblok.blogspot.com/   

Adapun beberapa comment adalah sebagai berikut: 

 Ahmad Zikrillah: mungkin itu hanya orang yang ingin 

memfitnah nya aja bro?. dan Allah yang mengetahui itu, coba 

di perjelas lagi .. (mungkin itu hanya orang yang ingin 

memfitnahnya saja?. Dan Allah yang mengetahui itu, coba 

diperjelas lagi..)  (14 Febuari, pukul 17:21 Wib) 

 Ahmmad Zikrillah: yang satu lembut yang satu kasar, 

gk ush langsung termakan Fitnahan orang dlu klo memang 

blm benar2 terbukti (yang satu lembut yang satu kasar, tidak 

perlu langsung termakan fitnah orang kalau belum benar-

benar terbukti). (14 Febuari, pukul 17:22 Wib) 



 Findy Cweet:  btul tu (bentul itu) (14 Febuari, pukul 

22:50 Wib) 

 Muhammad Azmi F: Hnya berbgi info sja.. Stdkx ntr 

byr g kget lw ada yg ngabar-ngabari.. Kn sdh tw! (hanya 

berbagi informasi saja... setidaknya nanti biar tidak kaget 

kalau ada yang memberi kabar,, karena sudah tahu!).  (15 

Febuari, pukul 16:10 Wib) 

 Findy Cweet: yupz (ya ). (15 Febuari, pukul 07:33 

Wib) 

 Hadi Muhammad: MANGNYA kasus apaan……… 

????????????? (sebenarnya kasus apa). (16 Febuari, pukul 

15:45 Wib) 

 Habib Agil Septiyan: Kita sabar aja dulu… (16 Febuari, 

pukul 17:26 Wib) 

 Ilunxs Aja: blh gak ikutan mikir (boleh tidak ikut 

berfikir). (17 Febuari, pukul 8:13 Wib) 

 Findy Cweet: pazti blh (pasti boleh) (17 Febuari, pukul 

09:00 Wib) 

 Ilunxs Aja: 5kc (makasih) (17 Febuari, pukul 18:22 

Wib) 

4 Aisyah Fatimah Azzahra (3 febuari, pukul 14:45 wib) 

 Apabila kita punya saudara tiri ato sdara angkat yg lbih tua 

dari pda kita trus lwan jenis qt, qta bleh gak bka aurat sperti yg 

bysa qt lakukan ke sdra kndung qt didepan dy??? (apabila kita 

punya saudara tiri atau saudara angkat yang lebih tua dari 

pada kita kemudian lawan jenis kita, kita boleh tidak membuka 

aurat seperti yang biasa kita lakukan kerada saudara kandung 

kita didepan dia (saudara tiri atau angkat). 

 Adapun beberapa comment adalah sebagai berikut: 



  Rifqie  Clalouw Adhea: Gg bleh (tidak boleh) (3 

Febuari, pukul 15:42 Wib) 

  Virgoboy Snoopy D’rezpector LastbutnotLeast: ga 

bole… (tidak boleh). (3 Febuari, pukul 15:57Wib) 

  Aisyah Fatimah Azahra: trimakasih atas jwabannya…. 

(terimakasih atas jawabannya). (3 Febuari, pukul 21:31 Wib) 

  Hadi Muhammad: met kenal………… (salam 

kenal……). (5 Febuari, pukul 19:51 Wib)  

  Triesn’ta Btmc: maf sya mu menmbah kan, bhwa 

hukum mmbuka aurat itu hkmnya hram mnrt syar’a mskpn 

didpn kluarga qt krn dpt mngundng nafsu. (maaf saya ingin 

menambahkan, bahwa hukum membuka aurat itu hukumnya 

haram menurut syara’ meskipun didepan keluarga kita karena 

dapat mengundang nafsu. ( 9 Maret, pukul 08:20 Wib) 

5 Bsb Tisna (9 maret, pukul 08:23 wib) 

 Sya mu tny apkh bole, qt mengqodo solat dn pha hukmnya? 

(saya ingin bertanya apakah boleh, kita mengqodho shalat dan 

apa hukumnya?). 

  Adapun beberapa comment sebagai berikut: 

 Ahmad Zikrillah: boleh jika mau bepergian ataupun tertidur 

tidak apa2 mengqhodonya .. Meng-Qodho’ solat boleh 

dilakukan karena dua sebab yaitu: perjalanan jauh, atau tertidur 

sampai lupa waktu. (boleh jika ingin berpergian ataupun 

tertidur untuk mengqodhonya, mengqodho shalat boleh 

dilakukan karena dua sebab yaitu: perjalanan jauh, atau 

tertidur sampai lupa waktu). (10 Maret, pukul 12:29 Wib) 

Dari jawaban diatas dapat memberi masukan bahwa tidak 

hanya menjawab melainkan ada referensinya. 



Untuk update tulisan yang lain tidak berkaitan dengan 

materi dakwah yaitu, Aqidah, Syari’ah, dan Akhlak. Jadi lima 

tulisan yang dikoment ini nanti yang akan dijelaskan dalam bab 

berikutnya untuk dikaitkan dengan sumber hukum dan ajaran Islam 

yaitu Al-qur’an dan Hadist. 

b. Renungan Kisah Inspiratif 

  Dari lima tulisan renungan kisah inspiratif, banyak yang 

menyukai kisah tersebut tetapi untuk comment kurang, hal ini 

bukan disebabkan karena kurang menarik, tetapi karena tulisanya 

berbentuk cerita, bukan argument. Jadi, untuk feed back adalah 

antara suka dan tidak suka. 

  Tanggapan dari comment Facebooker banyak yang menyukai, 

ada satu tulisan renungan kisah inspiratif yang mendapatkan 

banyak tanggapn yaitu ketukan dimalam pengantin. Dengan 

comment sebanyak 230. Sedangkan yang menyukai yaitu  1.524 

dengan berbagi kepada 159. Sehingga kiranya tulisan ini akan 

dibahas pada bab selanjutnya.  

c. Gambar 

  Adapun dari gambar yang di update adalah sebagai berikut;  



   

Gambar 1 

Gambar di atas adalah gambar yang di-update Nurul Sri 

Wahyuni pada 20 Februari pukul 19:41 dengan 10 orang menyukai 

gambar tersebut. 

Apabila diperhatikan secara seksama gambar tersebut 

mempunyai makna yang sangat besar, Allah berada disebelah kanan 

dan Muhammad berada disebelah kiri dengan ditengahnya ada bumi 

kemudian dibawah bumi tergambar I love Allah, I love Muhammad, 

setiap manusia bisa memaknainya berbeda-beda tetapi satu hal yang 

pasti bagaimana rasa syukur itu tergambar jelas pada gambar tersebut. 

 Rasa syukur itu terkiaskan dengan jelas bagaimana kuasa Allah yang menciptakan 

bumi, Nabi Muhammad sebagai Kholifah di bumi. Sungguh kenikmatan yang besar 

sehingga bumi ini terasa aman dan nyaman dengan hukum syari’at yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad yang datang langsung dari Allah. 


