
BAB IV 

ANALISIS MATERI DAKWAH UPDATE STATUS DAN COMMENT 

FACEBOOKER PADA GRUP “KOMUNITAS MUSLIM INDONESIA” 

DITINJAU DALAM PERSEPEKTIF DAKWAH. 

4.1. Analisis Materi Dakwah Update Status dan Comment Facebooker Pada 

Grup “Komunitas Muslim Indonesia” 

Pada dasarnya dakwah merupakan kewajiban memerintah yang ma’ruf  

dan mencegah yang munkar sebagaimana yang dipahami dalam surat Ali imron 

ayat 104, dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar 

menyeru yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, harus sampai kepada yang 

mukallaf di masyarakat bahkan menyeluruh diseluruh bumi. 

Karena yang demikian tidak termasuk syarat menyampaikan risalah, 

yang utama bagaimana mereka itu (mukallaf) dapat menyampaikannya, jika 

kemudian mereka melalaikan dan tidak berusaha menyampaikannya kepada 

orang lain, sekalipun pelaksanaanya masih tetap saja dalam tugasnya, maka 

kelalaian itu datang dari mereka sendiri bukan dari penyerunya.1 

Dari uraian diatas jelas bahwa materi dakwah wajib disampaikan, untuk 

menyampaikan materi dakwah dapat dikemas dengan berbagai macam cara, 

dari dakwah yang sembunyi-sembunyi sampai konvensional dan sekarang 

melalui jejaring sosial. begitu banyak cara yang dapat diraih untuk berdakwah, 

akan tetapi sebagai seorang muslim yang berpegang kepada Al-Qur’an dan 

Hadist perlu kiranya untuk memilih mana yang sesuai dengan ajaran Islam yang 

sebenarnya, semeskipun dengan cara penyampaian yang berbeda tetapi 

komponen isinya tetap sama tidak berubah. 

                                                      
1 Taimyyah Ibnu ”Etika Beramar Ma’ruf Nahi Mungkar” Gema Insani Perss, Jakarta, 1990. 

Hal:21-22 



Komunitas Muslim Indonesia, bukan merupakan komunitas muslim 

yang satu-satunya dalam jejaring sosial, masih ada banyak lagi komunitas yang 

ada dijejaring sosial. sehingga perlu kiranya untuk meneliti salah satu 

komunitas yang ada di jejaring sosial, hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih 

dalam lagi bagaimana materi itu disajikan dan dikemas dalam situs jejaring 

sosial yang sesuai dengan ajaran Islam, apakah materi itu disampaikan sesuai 

dengan ajaran Al-Qur’an dan Hadist atau hanya disampaikan berdasarkan 

pemikiran orang tersebut saja, yang tidak merujuk pada Al-Qur’an dan Hadist.  

Adapun materi yang di update selama penelitian ini yaitu mulai 30 

Januari sampai 30 Maret, baik yang berupa update status, renungan kisah 

inspiratif, gambar, jumlah like, jumlah comment, yang kemudian akan 

dikategorikan menurut materi dakwah, sebagaimana keterangannya akan 

dijelaskan pada tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 1 

Materi update status 31 Januari- 30 Maret 2012 

No Tanggal Materi  Jumlah 

like 

Jumlah 

comment 

Kategori  

1 30/01/12 Biodata iblis (artikel) 1  Akhlak 

2 30/01/12 Sunguh Allah tidak 

menyukai orang yang 

berlebih-lebihan 

(Qs.7:31). Hal apapun 

4  Akhlak 



yang berlebihan pasti 

jadi masalah, tetapi 

proporsional itu berkah. 

Insyaallah 

3 01/02/12 Mendengarkan ikut 

menirukan syair islami 

bernuansa sholawat dan 

dzikir apkah itu 

termsuk berdzikir 

ya?..... 

5 2 Akhlak 

4 03/02/12 Hari jum’at, hari yang 

paling istimewa untuk 

Islam dan paling baik 

untuk memperbanyak 

bersholawat kepada 

kenjeng Nabi 

Muhammad SAW. 

 

6 9 Akhlak 

5 04/02/12 Mengapa Rasul 

melarang kita minum 

sambil berdiri  

  Akhlak 

6 14/02/12 INFO: Kasus yang lagi 

ramai di twitter 

http://tantesophiagoblok

.blogspot.com/   

1 10 Akhlak  

7 16/02/12 Dating after merriage 2 1 Syari’ah 



8 03/02/12 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). 

  

7 5 Syari’ah 

 

9 12/03/12 Saya berharap apa yang 

anda kirim dalam grup 

ini mampu memberi 

pelajaran bagi kita 

semua, khususnya 

dalam menjalankan 

syari’ah islam yang 

telah berlaku. 

 

4 1 _ 

10 14/03/12 apa yang kamu lakukan 

jika kamu berada dalam 

posisi yang sulit 

bahakan orang yang ada 

disekitar kamu yang 

seharusnya mendukung 

kamu malah memberi 

2 1 _ 



pendapat yang akhirnya 

menurunkan rasa 

percaya dirimu...... 

 

11 20/02/12 Update gambar I LOVE 

ALLAH, I LOVE 

MUHAMMAD. 

 

10 2 Aqidah 

12 09/03/12 Saya mau tanya apakah 

boleh, kita meng_qodho 

sholat dan apa 

hukumnya?..  

 

3 1 Syari’ah 

13 17/03/12 Subhanallah… kini hari 

telah berlalu, semoga 

saja setiap hari terasa 

seperti ini aminnn….  

 

1 4 _ 

14 20/03/12 Islam adalah agama 

yang damai dan penuh 

kedamaian, aku bangga 

menjadi orang muslim  

1 1 _ 

15 20/03/12 kalau boleh tahu 

komunitas ini yang 

buka siapa ya?. 

 

4 2 _ 

16 22/03/12 Anakku… Maafkan 

kedua orang tuamu 

2  _ 



yang tak mampu 

membeli susu. BBM 

naik tinggi, susu tak 

terbeli. Orang bijak 

tarik subsidi, anak kami 

kurang gizi_iwan Flaz 

 

17 22/03/12 Malam yang penuh 

misteri nampaknya 

kekuasaan Allah.  

 

1  _ 

18 26/03/12 Ketukan di malam 

pengantin 

 

1.524 230 Akhlak 

 

Untuk mengetahui lebih dalam akan dijelaskan kerangka alur materi, 

materi pada Komunitas Muslim Indonesia dibagi menjadi dua yaitu, renungan 

kisah inspiratif dan update status karena jumlah materi update status lebih 

banyak, maka diambil lima dengan kriterian jumlah comment yang terbanyak 

dan isi materinya dapat dikategorikan menurut materi dakwah yaitu, Aqidah, 

Syari’ah, dan Akhlak. 

4.2. Analisis Materi “Komunitas Muslim Indonesia” Ditinjau dari Persepektif  

Dakwah 

Materi Komunitas Muslim Indonesia disajikan berdasarkan kondisi 

realitas kehidupan masyarakat saat ini, yang bersumber pada Al-Qur’an dan 

Hadist, tetapi untuk lebih tepatnya alangkah lebih arifnya jika materi tersebut 

diteliti dahulu sebelum ditampilkan pada update status dan comment 



sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Al-Qur’an Surat Al-Hujurat 

ayat 6 
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 Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa 

suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatanmu itu.(QS.Al-Hujurat 49:6)2 

Dari ayat tersebut jelas bahwa ketika mendapatkan sebuah kabar berita 

alangkah lebih baiknya jika diperiksa dengan teliti, untuk mengetahui 

kebenarannya.  

Sebagaimana yang dilakukan pada penelitian ini yaitu untuk meneliti 

materi yang disampaikan pada Komunitas Muslim Indonesia dengan korelasi 

sumber hukum Islam, apakah yang disampaikan itu benar adanya, sehingga 

kiranya perlu penelitian ini.     

 4.2.1.  Materi Update Status dan Comment 

 Lima materi update status dan comment yang akan dianalisis 

menurut persepektif dakwah, 5 materi ini diambil dari jumlah comment 

yang paling banyak dan dapat dikategorikan dalam materi dakwah yaitu: 

Aqidah, Syari’ah, dan Akhlak.  

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

                                                      
2 Syamil Al-Qur’an, Bandung, 2007, hlm: 516 



 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). 

 Mendengarkan apalagi ikut menirukan syiar islami itu sama artinya 

berdzikir sebab,telingga digunakan untuk mendengar yang baik.  sama 

halnya ketika orang mendengarkan Al-Qur’an itu mendapat pahala 

terlebih ia ikut membacanya. Sebagaimana yang terdapat pada surat 

Al-Ahzab ayat 56 
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Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 

Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk 

Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. 

 

Bershalawat artinya: kalau dari Allah berarti memberi rahmat: dari 

Malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang 

mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan 

perkataan:Allahuma shalli ala Muhammad. 

Dengan mengucapkan Perkataan seperti:Assalamu'alaika ayyuhan 

Nabi artinya: semoga keselamatan tercurah kepadamu Hai Nabi. 



 

 Dari penggalan ayat Al-Qur’an tersebut jelas bahwa seorang muslim 

bersholawat itu merupakan perbuatan yang baik, bersholawat 

merupakan amalan yang disyari’atkan karena jelas terdapat dalam Al-

Qur’an. 

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) 



 Hari jum’at merupakan hari yang istimewa karena sejarah islam 

banyak yang dimulai pada hari tersebut seperti Nabi adam waktu 

masuk surga yang jatuh pada hari jum’at, sebagaimana yang terdapat 

dalam Hadist  

Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: 

َ� َوِ��ِ
 أُْ�ِرَج  
 ا���ْ�ُس َ�ْوُم اْ�ُ�ُ�َ�ِ� ِ��ِ
 ُ��َِق آَدُم َوِ��ِ
 أُْدِ�َل اْ�َ���ِ�َْ��ِ�ْ�َ#"َ�ْ�ُر َ�ْوٍم َط�ََ�ْت َ  

“Sebaik-baik hari adalah hari Jum’at, karena pada hari itulah Adam 

diciptakan, pada hari itu pula dia dimasukkan ke dalam surga, dan 

pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya.” (HR. Muslim no. 854). 

  Dari penggalan hadist tersebut Allah telah menciptakan manusia 

pada hari jum’at, sehingga hari jum’at ini merupakan hari yang 

istimewa terlebih pada hari jum’at ada sholat jum’at, dan sholat 

jum’at tersebut hanya biasa djumpai pada hari jum’at saja, tidak ada 

pada hari yang lain. 

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 langsng 

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) 

  Dari situs tersebut sangat terpukul sekali agama islam tidak 

ada rasa toleransi untuk saling menghargai agama, pada situs ini 

agama islam di update dengan perkataan yang kurang sopan, 

sehingga menjelek-jelekan agama islam,dalam situsnya pro dan kontra 

pun menuai kritik keras saling menjatuhkan.  

  Tetapi pada comment yang diberikan oleh  Ahmad Zikrillah, 

cukup memberikan kesadaran bahwa apapun yang sudah di update 

terlebih jagan termakan emosi sehingga saling mengolok-olok sesama 

agama. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-

Kafirun ayat 6 
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“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." 

 

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) 

 Menutup aurat merupakan kewajiban bagi muslim disamping 

untuk menjaga badan juga menjaga kesucian diri, adapun batasan 

menutup aurat bagi wanita adalah seluruh anggota badan kecuali 

telapak tangan dan wajah, apabila didepan seorang saudara tiri maka 

tidak boleh juga membuka aurat.  



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 yang diberikan oleh Ahmad zikrillah diatas 

memberi masukan bahwa tidak hanya menjawab melainkan ada 

referensinya. Karena sholat fardhu merupakan shalat wajib yang 

dilaksanakan tepat pada waktunya, sebagaimana firman Allah dalam 

surat An-nisa’ ayat 103      
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Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di 

waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian 



apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu 

(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang 

ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 

  Dari penggalan ayat tersebut jelas bahwa shalat fardhu itu 

ditentukan waktunya, oleh sebab itu barang siapa yang ketinggalan 

waktu sholat maka ia wajib mengqodhonya. Sebagai ganti atas shalat 

yang telah ia tingalkan dan ia meninggalkan shalat karena 2 unzur 

yaitu karena tertidur dan lupa.3  

 4.2.2.  Materi Renungan Kisah Inspiratif 

Adapun beberapa renungan kisah inspiratif yang akan 

dijelaskan menurut kategori syari’at ialah sebagai berikut: 

1. Menikah, menjaga kesucian diri, yang di update oleh Nurul Sri 

Wahyuni. 

Renungan kisah ini menceritakan, bagaimana manisnya 

cinta ketika seseorang dengan kesunnguhan hati untuk menjaga 

kesucianya baik itu lahir  maupun batinnya. Sehingga ia merasa 

bahagia karena Allah, sudah memenangkan dirinya dengan hawa 

nafsu. 

2. Dating after merriage, yang di update oleh Nurul Sri Wahyuni 

pada 16 febuari pukul 09.28 wib. 

Dalam tulisannya yang menggunakan bahasa inggris 

dengan mencantumkan surat Ar-rum ayat 21, yaitu: 
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3  http:// Al-manar-Huku-Meng-qadhaIslam.htm diunduh pada 18, November 2012. Pukul 
14:00 
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Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakauntukmu 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. (QS.Ar-rum 21) 

Adapun penjelasan pengalan surat Ar-rum 21 ialah: 
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(dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nyaialah Dia menciptakan 

untuk kalianistri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta 

dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya 

tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan. 

�ִ:V4'S��������[�Y
A�rS (supaya 

kalian cenderung dan merasa tentram didalamny) supaya kalian 

merasa betah dengannya. 

ec+��0
-Zִ6ִf�� (dan dijadikan-Nya di 

antara kamu sekalian) semuanya. 

#�S'\?��/���>  

�ִ☺gH�s���`/4��/� (rasa kasih sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan 

itu. 
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(benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir) 

yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah SWT.4 

 

Dari penggalan ayat diatas jelas bahwa Allah telah 

menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan tidak hanya 

pasangan antara suami dan istri saja, contoh, ada baik ada buruk, 

ada bahagia ada sedih, ada hidup ada mati dan lain sebaginya.  

Dari materi renungan inspiratif yang di update  pada 31 

Januari sampai 30 Maret lebih banyak tentang pernikahan, hal ini 

karena pada bulan Febuari ada hari spesial yang disebut dengan 

hari kasih sayang yaitu falentin, sehingga hari kasih sayang itu 

berbeda tipis dengan sebuah pernikahan yakni sebuah ikatan 

seorang laki-laki dan perempuan yang saling berkomitmen untuk 

saling menyayangi dan mengkasihi dalam ikatan yang syah 

menurut syari’at yaitu dengan ikatan pernikahan. 

Pesan yang ingin disampaikan kepada facebooker  dalam 

renungan inspiratif ini, bahwa didalam agama islam tidak 

mengenal falentine, karena bagi Islam setiap hari merupakan hari 

kasih sayang. akan tetapi untuk menyesuaikan tema pada bulan 

Febuari materi yang di update lebih menggunakan pernikahan, hal 

ini bertujuan agar memaknai kasih sayang tidak hanya tercipta 

dari pasangan (pacar) melainkan dari keluarga, suami, istri itu jauh 

lebih indah. 

                                                      
4 Imam Jalalud-din Al-mahalliy dan Imam Jalalud-din As-suyuthi, “Terjemah Tafsir Jalalain 

Berikut Asbaabun Nuzul” SINAR BARU, Bandung, 1990, hlm:1720 



3. “Ketukan dimalam pengantin” yang di update oleh Nurul Sri 

Wahyuni  

Renungan kisah inspiratif tersebut menceritakan tentang 

bagaimana hukum Allah ketika seseorang tidak menghargai 

pengemis, sehingga Allah membalikkan kaadaan dari yang kaya 

menjadi miskin, begitupun dengan sebaliknya. 

Teguh pendirian sang istri yang masih setia menunggu 

suaminya, kini penantian selama 15 tahun membuahkan hasil sang 

istri mendapatkan seorang laki-laki yang sholeh yang tidak lain 

adalah sang pengemis yang datang menemuinya waktu malam 

pernikahan dengan suami yang pertama, kini kaadaanya sudah 

berbalik dimalam pengantin dengan suami yang kedua kini datang 

seorang pengemis yang tidak lain adalah suaminya yang pertama. 

Sungguh Allah telah menunjukkan kebesarannya. 

Pertemuan yag mengharukan itu berbeda sekali dengan 

pertemuan 15 tahun silam, kini sang istri mendapatkan suami yang 

sholeh, serta baik budi luhurnya, yang tidak segan-segan 

menolong pengemis yang datang dirumahnya untuk meminta 

makan. 

Renungan kisah inspiratif ini mendapatkan comment yang 

paling banyak diantara yang lain dengan jumlah 230 dan yang 

menyukai 1.524 dengan berbagi tautan kepada 159 orang.  

Adapun dalam renungan kisah inspiratif yang termasuk dalam 

bentuk kajian materi  akhlak ialah sebagai berikut: 

1. “Mengapa Rasul melarang kita minum sambil berdiri” yang di 

update oleh Nurul Sri Wahyuni, pada 4 febuari 2012, pukul 16:39 

wib.  



 Dalam kisah tersebut telah dijelaskan betapa manfaatnya 

ketika kita minum sambil duduk. Hal ini juga dapat dibuktikan 

secara medis. Karena semua baik perintah, larangan dan anjuran 

dari Nabi mengandung manfaat.  

2. “Biodata iblis” yang di update oleh Nurul Sri Wahyuni, pada 30 

januari 2012, pukul 09:59 wib. 

 Dalam biodata iblis tersebut, semuanya telah dijelaskan 

bagaimana karakter atau sifat-sifat yang melekat pada diri iblis. 

Dari beberapa karakter yang telah di update dalam renungan kisah 

inspiratif tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa manusia 

tidak sama dengan iblis maka, kita tidak boleh sedikitpun 

mempunyai kesamaan dengan iblis.  

 Sebagaimana firman Allah SAW tentang sifat iblis yang 

terdapat dalam Al-Quran surat Al-luqman ayat 33; 
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 Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah 

suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat 



menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong 

bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, 

Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan 

kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu 

dalam (mentaati) Allah. 

   Adapun arti penggalan kata tersebut ialah: 
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�  (hai manusia) 

penduduk Makkah 
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takutlah suatu hari yang pada hari itu tidak dapat mencukupi) 

tidak dapat menolong 
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adanya hari berbangkit itu 
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sehidupan dunia memperdayakan kalian) hingga kalian 

meninggalkan Islam 

�����-ec+�D�b��
���� (dan jagan pula 

kalian menipu terhadap Allah) yakni terhadap penyantunan-Nya 

dan penangguhan azab-Nya 

s��b
�VS�� (godaan yang membujuk) kalian yaitu 

godaan setan.5 

 Semua sifat-sifat iblis bahkan dijelaskan dalam Al-Qur’an 

secara rinci satu persatu, adapuan ayat-ayat tersebut ialah sebagai 

berikut: 

1. Takabur (surah al-A’raf:ayat 12) 

2. Sombong dan keras kepala (Surah al-A’raf: ayat 16-17) 

3. Laknat (Surah al-A’raf: ayat 18) 

4. Menggoda (al-Waswasah) dan memperdaya (Surah al-   A’raf: 

ayat 20) 

5. Mungkir janji (Surah al-Anfal: ayat 48) 

6. Menghasut (Nazgh) (Surah Yusuf: ayat 100)  

7. Menjauhkan dan mengakhirkan (al-Khanas) (Surah al-Nas: 

ayat 4) 

8. Memperdaya (al-Gharur) (Surah Luqman: ayat 33) 

9. Tipudaya (al-Kayd) (Surah al-Nisa’: ayat 76)  

10. Memukul dengan kuat(merasuk) dan menyentuh 

(menggilakan)-(al-Khabt dan al-Mass) (Surah al-Baqarah: ayat 

275) 

11. Sihir dengan meniup (al-Nafth) (Surah al-Falaq: ayat  

                                                      
5 Imam Jalalud-din Al-mahalliy dan Imam Jalalud-din As-suyuthi, “Terjemah Tafsir Jalalain 

Berikut Asbaabun Nuzul” SINAR BARU, Bandung, 1990, hlm:1755 



12. Syaitan laki-laki dan perempuan”(al-Khubth dan al-Khabaaith), 

sifat setan ini ada dalam do’a ketika masuk kamar mandi, yang 

artinya “Aku berlindung dengan Engkau ya Allah…dari 

kejahatan syaitan betina dan jantan” 

13. Menggoda (al-Hamz) (Surah al-Mukminun: ayat 97)6 

 Dari semua sifat yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an 

jelas bahwa tujuan utama syetan yaitu mengoda manusia, agar 

terjerumus dalam neraka dan selalu akan menggoda manusia 

sampai hari kiamat nanti. Karena syetan merupakan musuh yang 

nyata bagi manusia. 

Pembahasan ini masuk dalam kajian Ahklak karena, 

seperti yang ada dimasyarakat banyak orang yang mulai 

menyombongkan diri dan tidak memperdulikan orang lain, 

sehingga yang terjadi sifat syetan yang keluar dari manusia, untuk 

itu perlu intropeksi diri bahwa manusia dan syetan itu berbeda, 

itulah tujuan dari renungan inspiratif ini agar bisa memperbaiki 

diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. 

Tabel 2 

Renungan kisah inspiratif  

 

No Materi dakwah Renungan kisah inspiratif 

1 Aqidah  

2 Syari’ah 
a. Menikah = menjaga kesucian diri 

b. Dating after merriage 

                                                      
6 http://jalanakhirat.wordpress.com. Yang diunduh pada 5 november 2012, pukul 14:27 Wib. 



3 Ahklak 

a. Mengapa Rasul melarang kita 

minum sambil berdiri? 

b. Biodata iblis 

c. Ketukan dimalam pengantin 

   

 Dari beberapa penjelasan diatas, data yang diperoleh selama update 

status dan comment facebooker pada periode 30 januari sampai 31 Maret 

adalah sebagai berikut:  

Berita yang disampaikan merujuk pada Al-Qur’an dan hadist, banyak 

kisah inspiratuf yang diambil dari Al-Qur’an dan Hadist, sehingga komunitas 

ini cocok dikembangkan dan dapat menjadi tempat belajar bersama untuk 

mengetahui materi agama Islam yang lebih banyak lagi. 

 Seiring dengan berkembangan Komunitas Muslim Indonesia, baik 

pertanyaan terlebih pada jawaban lebih berbobot. Semeskipun komunitas ini 

bukan komunitas yang dibuat oleh sebuah pesantren atau Ormas Islam yang 

besar. 

4.3.    Ulasan Materi Update Status  

Materi update Komunitas Muslim Indonesia pada dasarnya diambil 

berdasarkan peristiwa atau curahan hati yang mewakili perasaan seseorang 

yang melakukan update, sehingga informasi yang di update sama seperti para 

pengguna facebooker pada umumnya, tetapi hal yang paling membedakan 

dengan pengguna facebook yang lain adalah pada muatan materinya, jika 

facebooker hanya mewakili perasaan dan peristiwa, maka Komunitas Muslim 

Indonesia disamping perasaan dan peristiwa juga menyinggung bagaimana 

menjadikan facebook sebagai dakwah dan bernilai ibadah. 



Arah tujuan dari Komunitas Muslim Indonesia yaitu bagaimana 

menjadikan facebook sebagai tempat berdakwah, hal tersebut diimbangi 

dengan beberapa materi yang di update, seperti pertanyaan tentang bagaimana 

mengodho shalat, pertayaan tersebut menimbulkan beberapa pendapat 

sehingga para komunitas saling berdiskusi dan mencari kebenaran bersama 

yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist. 

Materi dakwah pada dasarnya ada tiga sumber yaitu, Aqidah, Syari’ah 

dan Akhlak, prosentase yang diperoleh masing-masing adalah Aqidah 0%, 

Akhlak 44%, dan Syari’ah 36%, dan yang tidak masuk pada ketiga materi 

tersebut ada 20%. Dari prosentase tersebut yang tidak tersentuh adalah materi 

Aqidah, hal ini menunjukkan bahwa materi Aqidah perlu ditambah, agar 

prosentasenya bisa seimbang. 

Materi Akhlak pada prosentase di atas merupakan materi yang paling 

banyak di update, karena pada dasarnya seorang manusia lebih banyak 

bertindak, facebook merupakan bentuk dari pikiran atau tindakan tersebut, 

sehingga tidak heran jika dalam update lebih banyak materi Akhlak, 

sedangkan syariah merupakan bentuk hukum atau aturan yang harus dipatuhi 

dalam melakukan tidakan, karena orang yang mengetahui aturan itu lebih 

sedikit daripada orang yang tidak mengetahui aturan. 

Apabila dilihat dari prosentase di atas maka, yang menjadi pertanyaan 

selanjutnya adalah apakah masih relevan materi tersebut sebagai dakwah 

Islamiyah, dalam penelitian ini tidak menyinggung tentang relevan atau tidak 

relevan, dasar dalam penelitian ini adalah bagaimana materi dakwah 

disampaikan menurut metode yang kemudian menjadi bahan pertimbangan 

untuk memperbaiki kekurangan dimasa mendatang.  

Adapun grafik yang ditunjukkan dalam Komunitas Muslim Indonesia 

adalah menunjukkan bahwa setiap harinya mengalami peningkatan, 



semeskipun peningkatan yang diperoleh tidak signifikan tetapi dalam 

prosesnya sedikit demi sedikit perubahan itu terjadi misalnya dalam angota, 

pada awal masuk angota adalah teman dari facebook yang diajak bergabung, 

kini banyak yang mulai bergabung dengan senang hati. 

 


