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BAB IV 

ANALISIS MATERI DAKWAH DALAM INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA DAKWAH 

A. Analisis Materi Dakwah  Dalam Instagram Sebagai Media Dakwah  

 Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan media baru, yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan informasi dan interaksi dengan orang lain bahkan dapat 

digunakan untuk keperluan bisnis. Informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat setiap 

harinya, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, membuat masyarakat semakin 

mudah dan cepat dalam memperoleh informasi. Teknologi informasi, misalnya internet 

dapat dijadikan untuk sarana pencarian informasi, relasi, pertemanan, dan ilmu 

pengetahuan. 

 Instagram merupakan salah satu dari media sosial yang di dalamnya terdapat 

beberapa fitur dan manfaat yang membantu pengguna dalam meng-update informasi. 

Pada era sekarang berdakwah tidak hanya dilakukan oleh para mubalig atau da’i dalam 

suatu majelis, akan tetapi bisa dilakukan di tempat dan media yang berbeda.. Para da’i 

berikut tidak hanya menggunakan Instagram sebagai alat komunikasi, dan bisnis saja 

melainkan sudah menjadikan Instagram sebagai media dakwah dan ber amar ma’ruf 

Seperti Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Felix Siauw, Ustadz Abdullah Gymnastiar (Aa 

Gym), dan Ustadz Arifin Ilham. Keempat para da’i diatas telah menjadikan Instagram 

sebagai media untuk berdakwah, yang dimana dalam instagramnya mengunggah materi-

materi dakwah. Adapun materi-materi para da’i  di Instagram, berikut analisis materi 

dakwah : 

1. Analisis materi akidah 

 Akidah adalah pokok kepercayaan dalam agama Islam. Akidah Islam disebut 

tauhid dan merupakan inti dari kepercayaan. Akidah merupakan I’tiqod bathiniyah 

yang mencangkup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman 

(Amin, 2009:90). Seperti dalam postingannya Ustadz Yusuf mansur, Ustadz Felix 

Sauw, Ustadz Aa Gym dan Ustadz Arifin Ilham dalam masalh akidah sebagai berikut 

: 

a. Tabel 1 Analisis Materi Akidah 

N Ustadz Materi Tema Materi di Instagram 
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o materi  

1 Yusuf Mansur Akidah Ketuha

nan 

“ Bahwa Al Mulk adalah surah yang 

bisa menghalangi kita dari siksa 

kubur, biasaiin dah baca Al mulk ini. 

apalagi disebut dalam hadist ini, 

bahwa siapa yang baca Al Mulk 

bakalan dikasih kebaikan. Di dalam 

surah Ar Rahman kan ada tuh ayat 

haljaza-ul ihsaan illal ihsaan? balasan 

bagi yang berbuat baik adalah 

kebaikan. 

2 Felix Siauw Akidah Hari 

kiamat 

“ Orang yang paling banyak 

mengingat mati dan paling baik 

persiapannya untuk kehidupan 

setelah mati, mereka itulah orang-

orang cerdas” (HR. Ibnu Muslim). 

Persiapan terbaik di dunia ini adalah 

persiapan saat meninggalkannya. 

3 Aa Gym Akidah Hari 

Kiamat 

“Ingatlah kelak tubuh ini akan 

bersaksi atas perbuatan kita. Allah 

berfirman : “Pada hari dimana 

lidah, tangan dan kaki mereka 

menjadi saksi atas perbuatan yang 

kalian lakukan (Qs. An Nur: 24)”. 

“Pada Hari ini, kami tutup mulut 

mereka sedangkan tangan mereka 

berbicara pada kami dan kaki 

mereka menjadi saksi atas apa yang 

mereka kerjakan (Qs. Yasin:65)”. 

4 Arifin Ilham Akidah Taqwa “Takut kepada seorang hamba yang 

takut kepada Allah, jangan 

menjauhinya atau membencinya 

karena meraka adalah para kekasih 

Allah, “Sesunguhnya Allah 

mencintai hambanya yang bertaqwa 

(QS.Ali Imron:76). Dan Allah sangat 

dekat dengan mereka, “Ketahuilah 

sesungguhnya Allah bersama 

hambanya yang bertaqwa (QS.At 

Taubah:123).  Sedangkan takut 

kepada yang tidak takut kepada Allah 

karena keberanian dan kenekatan 

mereka berbuat maksiat mengundang 

bala bencana azab dari Allah”. 

(Sumber: Dokumentasi Instagram Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Felix Siauw, 

Ustadz Aa Gym dan Ustadz Arifin Ilham). 



60 
 

60 
 

 

 Berdasarkan data diatas, maka ketuhanan adalah kepercayaan kepada Allah yang 

Maha Pengasih dan Maha Penyayang merupakan suatu rukun iman yang pertama yang 

harus diyakini dan dipengang teguh setiap umat muslim. Dalam menyakini rukun iman 

maka sebagai hamba harus menyakini akan kematian dan siksa kubur karena 

hakekatnya manusia hidup itu hanya untuk mati, oleh karena itu setiap insan harus bisa 

mengamalkan membaca surah Al Mulk karena dengan membaca surah Al Mulk dapat 

menghalangi manusia dari siksa kubur.  

Siksa kubur amatlah pedih dan bagi insan yang sekarang ini pastilah akan 

mengalami siksa kubur kelak nantinya. Membaca surah Ar Rahman juga termasuk 

dalam berbuat kebaikan yang dimana dalam ayat tersebut mengandung bahwasanya jika 

seseorang melakukan kebaikan maka Allah akan memberikan balasan yang berupa 

kebaikan, dengan melakukan kebaikan tersebut maka Allah akan meringankan beban 

dan siksa kubur seorang hamba yang melakukan suatu kebaikan. Dari penggalan 

dakwah diatas jelas bahwa suarah Al Mulk dan Al Kahfi itu dapat menghalangi dari 

siksa kubur dan merupakan amalan yang wajib bagi setiap muslim untuk membacanya 

setiap hari, karena manusia tidak tau apakah masuk surga atau neraka. Oleh karena itu, 

sebagai seorang muslim dituntut untuk beriman kepada rukun iman Allah, dan percaya 

akan semua ciptaan dan balasanNya merupakan kewajiban orang muslim. Setelah insan 

mempercayai akan ketuhanannya, maka harus mengimani hari akhir (kiamat). Karena 

hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. sebagai seorang muslim wajib 

mengimaninya, karena manusia tidak tahu kapan hari akhir itu akan datang. Karena 

manusia tidak bisa menentukannya hanya Allah yang menentukanNya. 

 Penggalan materi diatas menerangkan begitu jelas bahwa orang orang yang 

banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah 

mati, mereka itulah yang paling cerdas (HR. Ibnu Majah). Kemewahan, kecantikan, 

jabatan dan harta sering membuat manusia lupa akan kematian, padahal harta, jabatan, 

dan kemewahan tidak akan pernah dibawa mati.  Kematian adalah suatu hal yang tidak 

bisa diketahui, karena kematian merupakan rahasia Alif LamNya Allah. Sebagai 

manusia yang beriman dan bertaqwa, beriman kepada hari kiamat merupakan sebuah 

kewajiban yang harus diyakini oleh manusia, bahwa hari kehancuran dan hari 
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pembalasan pasti akan datang pada waktu yang tidak ditentukan. Tanda-tanda hari akhir 

akan datang ketika banyak dari umat Islam yang tidak menjalankan ibadah yang telah 

ditetapkan Allah dan munculnya dajjal. Hari akhir terjadi pada hari jumat ketika di 

dunia ini tidak ada lagi yang beribadah dan mengumandangkan adzan. Berikut firman 

Allah: 

                         

                

Artinya: “ Tahukah kamu Apakah hari kiamat itu?  pada hari itu manusia adalah 

seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu 

yang dihambur-hamburkan. (QS. Al Qoriah:1-5) 

 

 Ayat diatas jelas bahwa hari kiamat semua makhluk hidup akan mati, seperti debu 

yang bertebaran. Gunung-gunung dihancurkan. Betapa mengerikannya hari kiamat itu 

sampai-sampai seluruh jagat raya hancur lebur tak berbentuk. Banyak ayat-ayat Al 

Qur’an yang menjelaskan tentang hari kiamat dan memerintahkan manusia untuk selalu 

mengingat mati. Agar manusia terus meningkatkan kualitas ibadah dan mempersiapkan 

diri untuk mengingat mati. Sebagai seorang hamba, sudah seharusnya untuk 

mempercayai hari akhir (kiamat) bahwa hari kiamat adalah rukun iman yang terakhir 

yang harus dipercayai dan diyakini oleh setiap manusia. Setelah manusia meyakini 

rukun iman yang pertama yakni iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir maka itu 

termasuk dalam bentuk ketakwaan seseorang kepada hambanya.  

Takwa merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan 

suatu bentuk pengabdian seorang hamba kepada sang Maha Penguasa atas segala yang 

Allah berikan dan ciptakan, Bentuk kecintaan seorang hamba kepada sang pencipta 

adalah dengan taat menjalankan  segala perintahNya dan menjauhi semua laranganNya. 

Sebagai hamba Allah yang beriman, maka bertakwa merupakan sebuah kewajiban yang 

harus dilakukan oleh manusia, Takwa kepada Allah merupakan bentuk keimanan 

kepadaNya, dan kita tidak boleh bertakwa selainNya. Allah sangat mencintai dan sangat 

dekat dengan hambaNya yang bertakwa, seperti dalam firman Allah dalam (QS. Al 

Imron: 76) artinya :“ (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
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bertakwa”. Allah mencintai orang-orang yang mau bertakwa kepadaNya dan Allah pula 

akan memberikan adzab kepada orang yang tidak mau takut dari perbuatan maksiat. 

 Bertakwa memberikan efek positif terhadap nilai-nilai ketuhanan pada diri 

manusia karena secara tidak langsung akan muncul keyakinan yang kuat bahwa Allah 

dzat yang layak untuk disembah dan dimintai pertolongan, dan takutlah kepada adzab 

Allah yang ditimpakan kepada orang-orang yang dzalim, bahkan juga ditimpakan oleh 

orang yang shaleh. Ketika seseorang hamba ditimpa oleh cobaan maka diwajibkan 

untuk mengingat Allah, karna bahwasannya Allah adalah sang penolong atas segala 

cobaan.  

 Analisis keempat materi dakwah diatas, menurut penulis dapat dikategorikan 

dalam bidang akidah (keimanan) karena sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh 

Samsul Munir Amir yang dimana masalah akidah termasuk dalam masalah ketuhanan, 

mengenai kepercayaan, taqwa, dan percaya hari akhir (kiamat) yang telah sesuai dengan 

akidah, yang dimana tauhid adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 

Inti dari muatan dakwah yang disampaikan oleh para da’i dalam Instagram tersebut 

adalah mengenai kenyakinan seorang hamba kepada sang pencipta yakni Allah dan 

selalu percaya akan nas-nas yang telah Allah tentukan dan pengakuan atas keesaan 

Allah dan satu-satunya Tuhan tempat memohon petunjuk, ampunan, ridho, dan hanya 

kepada Allah manusia diwajibkan memohon pertolongan. 

 

b. Imagologi 

 Dalam (gambar. 4) pada Instagram Ustadz Yusuf Mansur mengenai materi 

dakwah akidah (ketuhanan) menjelaskan bahwa dalam gambar tersebut mengandung 

pesan dakwah mengenai  hadist Nabi tentang surah Al Mulk yang dapat menghalangi 

siksa kubur dan surah Al Khafi mengenai barang siapa yang senantiasa membaca 

surah Al Khafi dihari jumat, maka Allah akan memberikan cahaya atau kebahagiaan 

sampai hari jumat berikutnya dan juga akan diberi cahanya ketika diakhirat nanti. 

Sedangkan pada (gambar .9) dalam Instagram Ustadz Felix Siauw mengenai hari 

kiamat menjelaskan mengenai hadist yang berkaitan dengan mengingat mati, 

bahwasanya orang yang banyak mengingat mati akan selalu menyibukkan diri 

beribadah untuk bekal nanti ketika ajal mendekat. Karena kehidupan di dunia ini 
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hanya sementara, tujuan hidup di dunia tak lain hanya untuk mengingat kematian. 

Kehidupan yang kekal hanya dialam barzah. Seperti dalam (gambar. 16) materi 

Instagram Ustadz Aa Gym mengenai hari pembalasan (kiamat), menjelaskan cita 

bahwa mulut tidak lagi bisa berbicara, melainkan kaki dan tanganlah yang akan 

bersaksi kelak atas segala perbuatan yang pernah hamba perbuat semasa hidupnya. 

Sedangkan  dalam (gambar. 23) pada Instagram Arifin Ilham dalam pecitraan 

mengenai taqwa juga membahas mengenai perintah untuk takut kepada Allah, karena 

azab Allah itu sangat pedih. Seseorang satu yang lainnya sama dalam kedudukan 

Allah, namun yang membedakannya adalah ketaqwaan. Oleh karena itu selalu 

takutlah kepada Allah. 

 Dalam realitas pecitraan dari keempat materi diatas adalah bahwa terdapat pesan 

yang mengandung akidah, dan mengajak manusia untuk selalu bertaqwa kepada 

Allah. 

 

2. Analisis materi akhlak 

 Akhlakul karimah adalah akhlak yang mulia yang dibarengi dengan perbuatan 

baik dan terpuji. Ajaran akhlak atau budi pekerti dalam Islam termasuk ke dalam 

materi dakwah yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat penerima (mad’u). 

Yang dimana akhlak terbagi menjadi dua, yakni akhlak mahmudah dan akhlak 

madzmumah (Amin, 2009:92). Budi pekerti bukan hanya sebagai pelengkap keimanan 

dan keislaman saja melainkan sebagai penyempurna dari keimanan dan keislaman 

seseorang yang tercermin dari tingkah laku sehari-hari. Budi pekerti atau akhlak 

merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Nabi 

Muhammad pun mempunyai akhlak yang sangat mulia dalam kesehari-hariannya, 

maka sebagai hambaNya sudah sepatutnya untuk mengikuti sifat yang telah Rasul 

lakukan dan akhlak merupakan cerminan diri dari seorang hamba. Berikut materi 

dakwah para da’i mengenai akhlak : 

a. Tabel 2 Analisis Materi Akhlak 

No Ustadz Materi Tema materi Materi di Instagram 

1 Yusuf 

Mansur 

Akhlak  Ikhtiar Kemarin saat bersama Dr. 

Zoji Jazuli. Kalau mau 

sesuatu ikhtiarnya jangan 
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biasa tapi cobalah seperti 

Nabi Zakaria (QS.An 

Anbiya:89) yang artinya, 

“Dan ingatlah kisah Zakaria 

tatkala ia menyeru 

Tuhannya: Ya Tuhanku 

janganlah engkau 

membiarkan aku hidup 

seorang diri dan engkaulah 

pewaris yang paling baik”. 

2 Felix 

Siauw 

Akhlak  Istigfar Rasullullah sering sekali 

beristigfar, walau beliau 

dibimbing Allah, suci dari 

melakukan kesalahan dan 

dosa. Lebih dari 70x setiap 

harinya beliau meminta 

ampunan, memberikan 

contoh kepada kita kepada 

kebaikan dalam agama, dan 

Allah maha pemurah, saat 

kita beristigfar, diampuni, 

dan ditambahkan lagi 

rezekiNya. 

 

3 Aa Gym Akhlak a.Sopan santun 

 

 

 

 

 

b.Pemaaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tawakal 

 

 

 

 

a. Ayo kita hindari kata-kata 

kotor, kasar, buruk dan caci 

maki karena semua itu 

hanya mempertontonkan 

keburukan kita sendiri, kita 

simak beberapa hadist 

Rasullullah. 

b.“Dan tidaklah Allah 

menambah sifat pemaaf 

bagi seorang hamba kecuali 

sebagai kemuliaan” (HR. 

Muslim). Menjadi pemaaf 

yang tulus adalah jalan 

menuju kebahagiaan dan 

kemuliaan sejati, mari kita 

memberi maaf sebelum 

orang meminta maaf”. 

c. Kita pasti di uji, dan 

pertolongan hanya datang 

dari Allah semata. 

Apakah kamu mengira 

bahwa kamu akan masuk 



65 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

surga, padahal belum 

datang kepadamu 

(cobaan) sebagaimana 

halnya orang-orang 

terdahulu sebelum kamu?, 

mereka ditimpa oleh 

malapetaka dan 

kesengsaraan, serta 

diguncangkan dengan 

bermacam-macam 

cobaan. Sehingga 

berkatalah Rasul dan 

orang-orang yang beriman 

bersamanya: “Bilakah 

datangnya pertolongan 

Allah? Ingatlah, 

sesungguhnya 

pertolongan Allah itu 

amat dekat (Al 

Baqoroh:216)”. 

4 Arifin 

Ilham 

Akhlak  Istiqomah Assalamualaikum Wr. Wb. 

   Masyaallah sahabatku, 

abang sangat semangat 

menyampaikan rahasia 

keistimewaan istiqomah. 

Sungguh kita belum wafat, 

belum di akhirat, di dunia 

lebih dahulu dibahagiakan 

oleh Allah karena sifat sikap 

istiqomah ini. 

Sumber: Dokumentasi Instagram Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Felix Siauw, 

Ustadz Aa Gym dan Ustadz Arifin Ilham). 

 

Berdasarkan data diatas maka, analisis akhlak adalah. Ikhtiar merupakan bentuk 

aktualisasi keimanan seseorang dalam berakhlak. Setiap seseorang melakukan tindakan 

kebaikan pasti akan mendapatkan pahala, dalam kehidupan sehari-hari, seorang hamba 

wajib berikhtiar dalam segala hal ibadah dan selalu berdoa kepada Allah agar 

mendapatkan ridho dariNya. Ikhtiar merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri 

seorang hamba dengan sang pencipta. Ikhtiar dan tawakal merupakan satu kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan, ketika manusia telah berusaha dengan semaksimal mungkin, 

maka setiap manusia harus pasrah (tawakal) dan percaya apa yang akan terjadi, karena 

hanya Allahlah yang menentukan hasil, manusia hanya dapat berusaha. sebagai 
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makhluk ciptaan Allah, sudah sepatutnya untuk selalu berikhtiar kepada Allah, bahwa 

tidak ada yang tidak mungkin, jika Allah menghendaki. Bersungguh-sungguhlah dalam 

berikhtiarlah, karena dengan ikhtiar semua akan mendapatkan pahala. Ikhtiar 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim baik laki-laki 

maupun perempuan dalam mencapai sesuatu, seperti dalam postingan Ustadz Aa Gym 

memuat akhlak yang mengenai, tawakal, sopan santun, Sifat sopan santun adalah sifat 

yang harus dimiliki oleh setiap manusia, karena dengan adanya sopan santun semua 

orang dapat saling menghargai satu sama lain.  

 Memiliki sifat sopan santun sangat dianjurkan oleh Allah dan Nabi. Hindari kata-

kata kotor, kasar dan buruk agar menjadi pribadi yang mulia. Sopan santun dalam 

berkata baik tidak bisa lepas dari yang namanya berinteraksi dengan orang lain, sopan 

santun wajib dimiliki oleh setiap manusia, baik dalam sopan santun dalam tingkah laku 

maupun dengan ucapan, sopan santun merupakan ciri karakter dari setiap orang, orang 

akan simpati dan menghargai ketika seseorang mempunyai sopan santun dengan orang 

lain. Manusia mempunyai karakter dan tabiat yang berbeda, dan tabiat sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sopan santun merupakan akhlak yang paling 

utama pada diri setiap manusia. Dalam postingan dakwah Ustadz Aa Gym 

memperlihatkan bagaimana seharusnya seorang insan harus menghindari kata-kata 

kotor, kasar, buruk dan caci maki karena semua itu hanya mempertontonkan keburukan 

kita sendiri, ketika ada seseorang muslim yang dicaci maki orang lain, maka sikap dari 

seorang muslim yang taat tidak akan berbalik membalas mencacinya, akan tetapi orang 

yang beriman akan diam dan tidak banyak berbicara. Disini begitu agungnya etika Islam 

dalam pergaulan dengan orang lain, yang lebih menekankan sopan santun dalam 

tindakannya, begitu indah jalan dakwah Rasul, hingga Nabi banyak disegani dan 

dihormati oleh umatnya, sebagai umatnya memberikan maaf kepada orang lain 

merupakan akhlak Rasul. 

 Allah itu memberi sifat pemaaf kepada hambanya sebagai kemuliaan, dimana jika 

seorang hamba melakukan kesalahan kepada orang lain maka sudah seharusnya seorang 

hamba itu memberinya maaf secara tulus dan ikhlas. Allah saja maha pemberi maaf, 

seharusnya manusia memberi maaf tanpa ada alasan apa pun, niat memberi maaf  

“Lillahi Ta’ala”, dan tidak membalas keburukannya. Memberi maaf merupakan akhlak 
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Rasulullah yang harus ditiru, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kedamaian, 

sudah sepatutnya sebagai umat Nabi yang terakhir harus menjunjung tinggi akhlak  itu 

yakni pemaaf atau memberikan maaf kepada orang lain, dan memberikan maaf akan 

diberi pahala disisi Allah (Nasirudin, 2015:152). Rasa pemberian maaf harus disertai 

dengan ketulusan karena dengan ketulusan memberikan maaf adalah jalan untuk menuju 

kehidupan yang bahagia dan kemulian. Memberikan maaf harus disertai dengan rasa 

ikhlas, karena Ikhlas termasuk dalam pekerjaan ibadah. Ibadah adalah bentuk dari 

ketaatan. Jadi ikhlas adalah suatu sifat yang sangat utama dalam mengerjakan suatu 

pekerjaan. ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan maka harus didasari dengan rasa 

ikhlas di dalam hati, karena dengan keikhlasan membuat seseorang bisa menikmati dan 

merasakan amal yang sangat besar, dengan rasa ikhlas tersebut menjadikan manusia 

terus beristiqomah dalam beramal. Keikhlasan juga dapat rusak ketika 

mempercampurkan antara urusan pribadi dengan dunia, sebagai contoh ketika seseorang 

beramal atau bershodaqoh karena ingin dilihat dan diketahui oleh orang lain, maka 

pahala dari ibadahnya sia-sia dan termasuk perbuatan riya’. Dengan keikhlasan 

membuat seseorang bisa menikmati amal dan istiqomah dalam beramal. Karena ikhlas 

adalah syarat ibadah, sedangkan Ikhlas dan tawakal tidak bisa dipisahkan, karena ikhlas 

dan tawakal saling keterkaitan dalam melakukan suatu pekerjaan.  

Manusia pasti akan merasakan dan mendapatkan ujian dalam kehidupan, karena 

ujian adalah untuk mengukur tingkat keimanan hambanya dengan sang Khalik, ketika 

manusia mendapatkan musibah, maka manusia tersebut harus ikhlas dalam menerima 

ujiannya. Ketika manusia bisa mengikhlaskannya maka bertawakallah kepada Allah, 

dengan demikian maka pertolongan Allah akan datang. Berprasangka baiklah kepada 

Allah karena manusia tidak mengetahui apa maksud dari diturunkannya ujian tersebut. 

Tawakal sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan yang penuh godaan setan, 

dengan tawakal manusia mendapat bimbingan dari Allah, dan Allah tidak akan menyia-

nyiakan amal kebaikan dari seorang hamba, walaupun amal kebaikannya kecil, selalu 

mensyukuri apa yang telah terjadi, dan mensyukuri atas cobaan yang menimpanya. 

Perbanyak dalam beristigfar atas segala apa yang terjadi, dengan beristigfar dosa yang 

pernah dilakukan akan berguguran dan menjadikan hati lebih tenang. Rasullullah Saw 

yang ma’sum terjaga dari kesalahan dan dosa saja setiap hari beristigfar 70x. 
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Seharusnya sebagai umatnya harus lebih beristiqomah dalam beristigfar setiap hari, 

istiqomah mempunyai begitu banyak keistimewaan. Yakni, meraih rahmat dari Allah 

dan Allah akan memperbaiki keadaan umatnya. 

 Analisis materi dakwah diatas, menurut penulis termasuk dalam kategori materi 

dakwah akhlakul kharimah karena memuat mengenai sifat-sifat ataupun budi pekerti 

yang mulia, mengenai akhlak, ikhtiar, tawakal, istigfar, sopan santun, pemaaf. Sifat 

yang harus dimiliki oleh setiap insan. 

 

b. Imagologi  

 Dalam (gambar.5) pada Instagram Ustadz Yusuf Mansur dalam pecitraan 

menjelaskan mengenai ikhtiar, dimana dalam gambar tersebut terdapat dua orang 

yang sedang duduk, salah satu dari mereka sedang menjelaskan mengenai ikhtiar, 

bahwa berikhtiar diharuskan dalam setiap diri manusia, karena tidak ada hasil tanpa 

usaha. Sedangkan dalam (gambar.11) pada Instagram Felix Siauw terdapat gambar 

seorang wanita berhijab yang membawa tulisan “Sudah berapa banyak kamu 

beristigfar hari ini?” dalam gambar tersebut menjelaskan isi pesan mengenai tentang 

istigfar. Dan mengingatkan kita akan selalu berikhtiar setiap detik, menit dan setiap 

hari. Karena dengan beristigfar akan menghapuskan dosa.  Dalam (gambar.17) pada 

Instagram Aa Gym terdapat gambar teko dan gelas, dalam gambar tersebut 

menggambarkan bahwa seorang harus sopan santun kepada setiap orang, yang 

diibaratkan dengan teko, walaupun seseorang mempunyai ilmu atau jabatan tinggi 

namun harus selalu sopan santun ke pada orang yang dibawahnya. Dan selalu 

menjaga lisan dari perkataan kotor, karena perkataan kotor bisa menjerumuskan 

manusia ke neraka. 

 (Gambar.18) mengenai pemaaf juga menjelaskan tentang hadis Nabi agar manusia 

harus memiliki rasa pemaaf kepada orang lain, karena sifat pemaaf adalah salah satu 

kemuliaan dan termasuk sifat nabi. Sedangkan pada (gambar.19) mengenai tawakal, 

menjelaskan bahwa ketika seseorang diberi ujian maka janganlah lupa untuk 

membaca kalimat Talbiyah dan dalam gambar tersebut diibaratkan ujian itu seperti 

lautan, manusia tidak ada daya jika tidak ada pertolongan dari Allah, maka sudah 

sepatutnya manusia untuk selalu berikhtiar. sedangkan dalam (gambar.24) pada 
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Instagram Ustadz Arifin Ilham mengenai istiqomah yang menjelaskan bahwa setiap 

umat Islam harus mempunyai sifat istiqomah dalam setiap perbuatan baik, karena 

istiqomah adalah termasuk sifat Rasulullah. 

 Dalam (gambar.5), (gambar.11), (gambar.17), (gambar.18) padda Instagram ke 

empat gambar tersebut mengandung isi pesan dan pencitraan yang menjelaskan 

mengenai budi pekerti yang dicontohkan oleh Rasulullah yang dapat diimajinasikan 

dalam realitas kehidupan. 

 

3. Analisis materi sosial 

 Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain dan 

saling membutuhkan satu sama lain, karena sejatinya manusia membutuhkan orang 

lain dalam berinteraksi. Kehidupan sosial meliputi solidaritas terhadap semua orang 

tanpa terkecuali yang sesuai dengan tuntunan agama Islam seperti saling tolong 

menolong dan kerukunan hidup  sesuai dengan ajaran Al Qur’an dan Hadist (Amin, 

2009:92). 

a. Tabel 3 Analisis Materi Sosial 

No Ustadz Materi Tema materi Materi di Instagram 

1 Yusuf 

Mansur 

Sosial Tolong menolong Yuk sejenak kita baca 10 

sholawat, kemudian kita 

doakan semua yang butuh 

pertolongan Allah, agar Allah 

menolongnya. Doanya baca 

surat Al Baqoroh 2 atau 3 

ayat terakhir 

2 Felix Siauw Sosial Persaudaraan Persaudaraan karena iman itu 

membahagiakan di dunia, 

menyelamatkan di akhirat. 

Jadilah kalian hamba-hamba 

Allah yang bersaudara, 

begitu pesan Rasulullah 
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Muhammad pada kita 

3 Aa Gym Sosial Tolong Menolong Duh ya Allah terimakasih 

didoakan banyak hambaMu, 

apalagi doa anak-anak dari 

kamp pengungsi di suriah, 

semoga Allah menolong, 

melindungi dan memberi 

jalan keluar yang penuh 

berkah bagi saudara-saudara 

yang sedang diuji dengan 

bencana peperangan ini 

4 Arifin Ilham Sosial Shodaqoh Sesungguhnya Allah pasti 

menolong hamba-hambaNya 

yang menolong (agama)Nya, 

sesungguhnya Allah benar-

benar Maha Kuat dan Maha 

perkasa (QS. Al Haj :40). 

Sahabat sholehku mari kita 

aminkan doa, dan terus 

berdoa disetiap kesempatan 

doa, selesai sholat dan di 

penghujung malam. 

 

Sumber: Dokumentasi Instagram Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Felix Siauw, 

Ustadz Aa Gym dan Ustadz Arifin Ilham). 

 

 Berdasarkan tabel diatas, bahwa Orang yang berakal adalah orang yang senantiasa 

saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia pasti hidup 

bermasyarakat dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Apalagi sebagai umat 

Islam dituntut saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan. Ketika setiap 

muslim menolong orang lain maka orang lain pun akan bermurah hati untuk berbalik 

menolong, karena manusia akan timbul kesadaran untuk saling membantu dan 



71 
 

 
 

menolong. Setiap melakukan suatu kebaikan tidak seterusnya melalui proses yang 

mulus, namun terkadang seseorang akan merasakan suatu hambatan, sebagai contoh 

ketika melakukan suatu kebaikan menolong orang lain dalam kesusahan namun orang 

yang ditolong tidak berbalik menolong. Dalam menolong seseorang harus di dasari 

dengan rasa yang ikhlas dalam hati karena jika tidak ikhlas maka perbuatan yang 

dilakukan pahalanya sia-sia. Menolong seseorang harus “Lillahi ta’ala” atau tanpa 

pamrih, tanpa mengharapkan keuntungan, jangan pernah mengharap suatu saat nanti 

ditolong. Buanglah sikapa ujub dalam hati, karena ujub adalah penyakit hati yang harus 

dihindari.  

Tolong menolong Seperti dalam surat Al-Haj ayat 40, “Allah akan menolong 

hamba-hambanya yang menolong dan berjuang untuk agamanya, dan sesungguhnya 

Allah yang maha kuat dan kuasa dalam setiap yang terjadi di dunia ini”. Allah telah 

berjanji kepada hambanya yang berjuang untuk agamanya, jadi jangan segan-segan 

untuk selalu berjuang dan tolong menolong untuk agama, Allah adalah sebaik-baik 

penolong, membantu sesama tidak harus dengan sesuatu yang berwujud, namun dengan 

doa yang tulus itu merupakan perbuatan yang mulia. Mendoakan sesama merupakan 

akhlak yang mulia Rasul yang harus semua umat Islam tiru dalam kehidupan sekarang 

ini, dan doa merupakan senjata hamba-hamba Allah yang beriman. Mendoakan sesama 

muslim yang ditimpa bahaya, ancaman atau peperangan adalah suatu keharusan yang 

dilakukan seorang mukmin yang lainnya,  Rasul tidak hanya menekankan pentingnya 

arti mendoakan sesama muslim namun juga menerangkan hal-hal mengenai 

persaudaraan. Karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, dia 

tidak boleh menganiaya saudaranya, tidak boleh berbohong kepadanya, tidak boleh 

merendahkannya, melainkan mengajak muslim untuk meningkatkan persaudaraan 

sesama muslim. Dan membangun rasa cinta, saling mengasihi, saling membantu 

melakukan kebajikan sesama dengan di dasari hati yang ikhlas dan tulus, saling 

memahami dalam perbedaan, saling menerima kekurangan dan kekhilafan. Karena, 

sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak luput dari perbedaan dan 

kekhilafan. Islam adalah agama yang bertoleransi. Tidak pernah membeda-bedakan 

antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, ukhuwah islamiyah harus kuat dan 

selalu dijaga oleh setiap muslim. Seperti dalam firman Allah dalam (QS. Hujurat:49): 
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Artinya :”Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu (yang 

berselisih) dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat 

rahmat”. 

 

 Analisis keempat materi dakwah diatas, menurut penulis bahwa materi dakwah 

diatas termasuk dalam masalah sosial, dimana setiap muslim satu dengan muslim yang 

lain tidak bisa berinteraksi tanpa adanya orang lain, dan saling tolong menolong. Materi 

diatas sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Samsul Munir Amin dalam 

bukunya Ilmu dakwah, bahwa masalah sosial meliputi tolong menolong dan kerukunan 

hidup manusia. Setiap muslim satu dengan yang lain harus selalu menjaga persaudaraan 

dan saling mendoakan terhadap sesama serta saling tolong menolong agar tercapai 

kehidupan yang damai. 

 

b. Imagologi 

Imagologi dalam (gambar.6) pada Instagram Ustadz Yusuf Mansur menjelaskan 

bahwa ada seorang follower atau pengikut dari Ustadz Yusuf mansur yang meminta 

untuk diberikan doa kepada saudaranya yang sedang sakit, disini gambar tersebut 

mengajak masyarakat dan Ustadz Yusuf  Mansur untuk mendoakan sesama muslim 

yang lain karena muslim satu dengan yang lain adalah saudara sedangkan seperti 

(gambar.20) dalam Instagram Ustadz Aa Gym yang mencitrakan mengenai tolong 

menolong yang dimana dalam gambar tersebut terdapat sekumpulan anak suriah 

yang meminta bantuan, sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban untuk 

saling tolong menolong, apalagi untuk umat Islam yang dilanda peperangan ataupun 

bencana. Dan pada gambar tersebut mencitrakan bagaimana sebuah pondok 

pesantren Ustadz Aa Gym memberikan bantuan kepada anak-anak suriah tersebut. 

disinilah pentingnya sikap saling tolong menolong terhadap sesama. Seperti halnya 

dalam (gambar.13) Ustadz Felix Siauw, dalam gambar tersebut  mencitrakan tentang 

persaudaraan dan kerukunan antar masyarakat yang saling menghormati satu sama 
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lain. Karena Rasul pun telah menjelaskan dalam hadistnya mengenai persaudaraan 

seperti (gambar.26) yang ditujukkan oleh Ustadz Arifin Ilham. Bahwa Ustadz Arifin 

Ilham beserta donatur yang telah memberikan shodaqoh dalam pembangunan masjid 

di pondok Az Zikra, sekecil apapun amal jariyah atau shodaqoh, semua menjadi 

tabungan pahala di akhirat nanti. Pada gambar tersebut telah mencerminkan betapa 

wajibnya manusia untuk bersaudara dan bersodaqoh kepada orang yamg 

membutuhkan. 

Dalam (gambar.13), (gambar.20), (gambar.26) materi diatas begitu pentingnya 

bagi masyarakat untuk meimajinasikan tolong menolong, persaudaraan dan 

bersodaqoh kepada orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang 

membutuhkan orang lain. 

 

4. Analisis materi amar ma’ruf  

 Amar = menyuruh, ma'ruf = kebaikan. Sedangkan ma'ruf mencakup segala 

sesuatu yang diperintahkan (Darwis, 1996: 5). Jadi Amar ma’ruf, mengajak manusia 

untuk berbuat baik guna memperoleh sa’adah fi ad-darain (kebahagiaan di dunia dan 

akhirat) 

 Perbuatan yang ma’ruf itu jika dikerjakan dapat diterima dan dapat dipahami oleh 

manusia, dan dipuji karena begitulah yang patut dikerjakan oleh manusia yang 

memfungsikan akalnya sebagai ciri khas kediriannya (Muhiddin, 2002:45).  

a. Tabel 4 Analisis Materi Amar ma’ruf  

No Ustadz Materi Tema Materi Materi di Instagram 

1 Yusuf 

Mansur 

Amar ma’ruf  Membaca Al 

Qur’an 

“Bacalah Al Qur’an dan 

bacalah terjemahannya. 

Yang menerjemahkan Al 

Qur’an adalah ulama-

ulama yang mulia. 

Alangkah susahnya 

menerjemahkan Al 

Qur’an, perlu perjalanan 

panjang hingga 

menerjemahkan. Apalagi 

dengan hati yang bersih, 

tidak dengan tujuan 

duniawi, dan saya percaya 
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bahwa ulama-ulama yang 

menerjemahkan Al 

Qur’an. Apalagi yang 

resmi, dan diakuimoleh 

pemerintah dan banyak 

ulama lain, adalah orang-

orang yang bersih, lurus, 

alim, sholeh lagi bisa 

dipercaya. Maka dari 

terjemahannya kita bisa 

mempelajari wahyu Ilahi. 

Saat baca Al Qur’an dan 

terjemahannya, jangan 

sekali jalan, baca lagi 

ayatnya baca lagi 

terjemahannya, berulang 

dan berulang”. 

2 Felix 

Siauw 

Amar ma’ruf  Berdakwah Dan disaat kita berani 

menghadapi konflik yang 

muncul saat berdakwah, 

memperbaiki diri, hijrah. 

Disitulah peluang mulai 

terbuka, potensi mulai 

terlihat dan tujuan. 

Bedanya main catur, 

selepas konflik-konflik itu, 

kalah atau menang, tetapi 

di dalam dakwah, selepas 

konflik itu ada ampunan 

dan ridho Allah”. 

3 Aa Gym Amar ma’ruf  Membaca Al 

Qur’an 

 

 

 

 

 

“ Walau mata sudah 

kurang normal tapi bapak 

sepuh ini terus membaca 

Al Qur’an, demikian 

dengan orang yang cinta 

dengan Al Qur’an alam 

akan sangat bahagia 

bersamanya dan susah 

kalau jauh darinya. 

Semoga kita jadi pecinta 

dan pengamal Al Qur’an. 

Aamiin”. 

4 Arifin 

Ilham 

Amar ma’ruf  Wudhu Assalamualaikum 

wr.wb.keluargaku tercinta 

karena Allah, hal ringan, 

sederhana tetapi sangat 
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besar nilai manfaatnya 

yaitu: Dawaamul wudhu, 

kebiasaan selalu 

berwudhu. 

Sumber: Dokumentasi Instagram Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Felix Siauw, 

Ustadz Aa Gym dan Ustadz Arifin Ilham). 

 

Al Qur’an adalah kitab suci yang harus diimani oleh orang Islam. Al Qur’an 

mempunyai banyak nama lain, yakni sebagai pembeda dan sebagai ilmu. Sebagai umat 

Islam diwajibkan untuk senantiasa mengistiqomahkan membaca Al Qur’an. Karena 

dengan membaca Al Qur’an hati akan menjadi tenang. Dalam membaca Al Quran 

bukan hanya sekedar membaca saja melainkan harus membaca terjemahannya agar 

manusia mengerti makna dari setiap ayat-ayat Al Qur’an. dan selalu membacanya 

berulang-ulang. Seperti halnya dalam materi dakwah Ustadz Aa Gym juga membahas 

mengenai membaca Al Qur’an. bahwasanya orang yang senantiasa mencintai Al Qur’an 

akan dicintai oleh makhluk seluruh alam. Karena Al Qur’an adalah kalam Allah dan 

termasuk risallah dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai 

pembawa kabar kebenaran.  

Materi diatas menjelaskan bahwa para da’i mengingatkan umat Islam untuk selalu 

membaca Al Qur’an dan mencintai Al Qur’an, karena Al Quran adalah pedoman umat 

Islam  

 Perjalanan hidup manusia pasti tidak sama dengan perjalanan manusia yang lain. 

Oleh karena itu setiap manusia mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dalam 

hidupnya. Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang  membutuhkan orang lain, 

dalam berinteraksi dan pergaulan sehari-hari Nabi telah memberikan etika dalam 

bergaul dengan orang lain, yakni berbuat baik terhadap sesama. Berbuat baik terhadap 

tersama bukan hanya dengan tindakan saja akan tetapi dengan menjaga lisan saat 

berbicara, agar tidak ada yang tersakiti atas perkataan tersebut. dengan berbuat baik 

terhadap sesama maka orang lain akan menghargai kita. Mendoakan orang lain 

merupakan perbuatan baik, karena doa itu seperti gema yang akan memantul kepada diri 

kita sendiri. setiap manusia yang melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, maka 

kebaikan itu akan kembali kepada manusia yang melakukan kebaikan, begitu pula 

dengan manusia yang melakukan kejahatan, maka manusia tersebut akan mendapatkan 
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hukuman sesuai apa yang dilakukannya. Hukuman yang dimaksud adalah suatu azab 

yang pedih dan akan ditempatkan di neraka jahannam. Maka sudah sepatutnya sebagai 

orang yang mu’min harus mengerjakan amal saleh, amal saleh tersebut mempunyai 

pahala yang besar. Walaupun mengerjakan kebaikan hanya seberat biji zahrah, maka 

Allah akan membalasnya, begitu pula dengan mengerjakan perbuatan buruk. 

Mengerjakan suatu kebaikan termasuk dalam berdakwah. 

Dakwah adalah mengajak dan menyeru melakukan suatu kebaikan (Amin, 

2013:1), dakwah bisa dilakukan siapa saja, kapan dan dimana pun. Seperti dalam 

penggalan hadist yang dimana berbunyi, “Sampaikanlah walau hanya satu ayat”. Orang 

yang melakukan dakwah tidak harus seorang ulama, karena ketika dalam prakteknya 

kehidupan sehari-hari dihadapi dengan berbagai masalah yang tercela maka orang 

muslim yang lain wajib menegur dan mengajaknya untuk kejalan yang benar, itu 

termasuk dalam berdakwah. Dakwah tidak harus dengan lisan, melainkan dengan 

tulisan dan tindakan, sebagai contoh dakwah tulisan dengan membuat karya-karya tulis 

yang bermuatan dakwah, sedangkan dakwah yang menggunkan tindakan sebagai contoh 

mengajak untuk selalu menjaga wudhu kepada orang lain termasuk dalam dakwah. 

 Wudhu merupakan salah satu bagian yang paling utama sebelum menjalankan 

ibadah sholat, sholat dapat diterima atau tidaknya tergantung dari wudhunya. jika 

seseorang muslim menjalankan ibadah sholat tanpa berwudhu maka ibadah sholat 

seorang  muslim tersebut tidak akan diterima oleh Allah, Seperti sabda Nabi : “Allah 

tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian jika ia berhadats hingga ia 

berwudhu” (HR. Muslim). Wudhu memiliki banyak keutamaan dalam kehidupan di 

dunia dan diakhirat,  

Allah mencintai hambanya yang selalu menjaga wudhunya, begitu besar rasa 

sayang dan belas kasih Allah pada hambaNya. Dengan menjaga wudhu dapat 

mengantarkan seorang muslim, meninggal dengan keadaan khusnul khotimah. Betapa 

maha pengampunNya Allah. Pernah dalam suatu cerita, Nabi berkata bahwa orang yang 

menjaga wudlunya ketika hendak tidur dan sampai orang tersebut tertidur, maka seakan-

akan orang tersebut beribadah selama semalam suntuk. Wudhu merupakan amal mulia 

yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw, sebagai seorang muslim yang taat 

sepatutnya menjaga wudlu dalam keadaan apapun. materi diatas termasuk dalam 
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kategori amar ma’ruf, karena mengajak muslim untuk selalu menjaga wudhu dalam 

keadaan apapu. 

 Analisis dari keempat materi dakwah diatas menurut penulis termasuk dalam 

masalah amar ma’ruf, karena dalam penyampaian materinya mengandung ajakan untuk 

selalu melakukan perbuatan baik, yakni membaca Al Qur’an, berdakwah dan selalu 

menjaga wudhu. Yang sesuai dengan materi-materi dakwah menurut Samsul Munir 

Amin dan termasuk dalam materi dakwah amar ma’ruf. 

 

b. Imagologi 

Pada (gambar.7) dalam Instagram Ustadz Yusuf Mansur memuat mengenai 

membaca Al Qur’an bahwa setiap insan harus bisa menghargai Al Qur’an dengan 

cara selalu membacanya dan menghargai ulama-ulama yang telah 

menerjemahkannya. Bacalah Al Qur’an dan terjemahannya secara berulang-ulang 

agar mengetahui makna dibalik ayat-ayat Al Qur;an tersebut, seperti halnya dalam 

(gambar.21) pada Instagram Ustadz Aa Gym. Dalam gambar tersebut mencitrakan 

seorang lelaki tua yang sedang membaca Al Qur’an padahal lelaki tua itu 

penglihatannya sudah tidak normal, namun semangat untuk selalu membaca Al 

Qur’an sangat tinggi. Ketika seorang muslim dimanapun dan kapanpun harus selalu 

senantiasa membaca Al Qur’an karena pahala yang membaca Al Qur’an sangat besar 

dan menjadikan hati tenang dan tentram, dan selalu menjaga wudhu seperti dalam 

(gambar.28) pada Instagram Ustadz Arifin Ilham. Gambar tersebut menjelaskan dan 

mencitrakan mengenai keutamaan-keutamaan menjaga wudhu. Sedangkan dalam 

(gambar.14) Instagram Ustadz Felix Siauw menjelaskan mengenai berdakwah. 

Dalam foto tersebut terdapat sekumpulan orang yang sedang memainkan catur, dan 

berdakwah juga diibaratkan dengan memaikan catur, yakni setiap permainan catur 

harus mempunyai siasat agar mencapai suatu kemenangan, begitu pula dengan 

berdakwah juga butuh siasat agar tujuan dakwahnya tercapai. 

 Dari empat uraian materi dakwah diatas, menurut penulis dapat ditarik 

kesimpulan bahwa materi-materi dakwah tersebut memuat mengenai ajaran dakwah 

Islam dalam akidah, akhlak, sosial dan amar ma’ruf yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat jaman sekarang yang krisis mengenai ajaran agama. Para da’i diatas 
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memanfaatkan Instagram sebagai media untuk berdakwah. Dakwah dengan media 

baru seperti Instagram tersebut, selain sebagai media untuk berkomunikasi juga 

sebagai sarana media untuk menyapaikan pesan ajaran-ajaran Islam, dengan 

demikian dapat mempermudah para da’i untuk menyebar luaskan dakwah dan juga 

mudah untuk dipahami oleh mad’u serta tercapainya dakwah, karena dengan 

menggunakan media Instagram dapat mencapai sasaran dakwah yang lebih banyak, 

baik itu sasaran masyarakat biasa maupun para masyarakat perkotaan. Selain itu juga 

para da’i dalam menyampaikan dakwahnya di Instagram juga menyesuaikan keadaan 

masyarakat, dan sesuai dengan apa yang sedang terjadi dalam masyarakat itu sendiri 

yang tidak lepas dari muatan dakwah yang sesuai dengan Al Qur’an dan Hadist. 

 Dengan demikian penggunaan Instagram untuk dakwah sangat efektif, karena 

dengan adanya Instagram maka para da’i dapat menyampaikan dakwahnya secara 

lebih luas yang dimana setiap postingan ataupun yang di upload di Instagram bisa di 

tag di Facebook sehingga para follower ataupun para mad’unya dua kali lipat lebih 

banyak, sehingga sasaran dan tujuan dakwahnya dapat tercapai. Materi dakwah yang 

disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Felix Siauw, Ustadz Aa Gym dan 

Ustadz Arifin Ilham mencapai sasaran, dibuktikan dengan jumlah followers Ustadz 

Yusuf Mansur yang mencapai 70.4k (ribu), Ustadz Felix Siauw (642K), Ustadz Aa 

Gym (522K) dan Ustadz Arifin Ilham (131K) tidak hanya jumlah followers yang 

banyak melainkan jumlah like.  

 Hasil penelitian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, dakwah 

melalui Instagram untuk menyebar luaskan dakwahnya melalui media sosial baru 

yakni Instagram, yang dimana dalam Instagramnya memuat meteri dakwah yang 

sesuai dengan Al Qur’an dan hadist yang di dalamnya mengandung banyak pesan 

yang mengajak pada kebaikan serta memuat tentang nilai-nilai ajaran Islam yang 

meliputi, akidah, akhlak, sosial dan amar ma’ruf. 

 

 

 

 

 


