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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kita hidup di lingkungan media yang sedang berubah dengan cepat. 

Seperti yang kita ketahui, kegiatan dakwah pada zaman Nabi Muhammad 

SAW hingga Walisongo dilakukan secara teratur dan sistematis dengan 

merintis syiar Islam. Di pulau Jawa, pada masa Kerajaan Demak mengajarkan 

syariat Islam juga menyampaikan ma’rifat (tasawuf). Saat ini, kemajuan 

teknologi serta cepatnya arus informasi membuat cara berdakwah bisa 

dikatakan sangat canggih dan efisien.  

Hal ini terbukti dengan bermunculannya media-media dakwah dimana-

mana. Dengan teknologi komunikasi penyebaran informasi tentang Agama 

Islam dapat ditingkatkan, lancar dan menembus jarak yang begitu jauh 

sehingga terjadi pula pengalihan kebudayaan secara paksa dari satu 

masyarakat peradaban terbelakang kepada masyarakat peradaban maju.  

Jika dahulu kegiatan dakwah dilakukan melalui majalah dan buletin 

bulanan, lalu dakwah dilakukan melalui kegiatan pengajian secara langsung 

antara dakwah dan jamaahnya. Namun, di era kemajuan teknologi ini 

penyampaian dakwah sangatlah berbeda dengan jaman dahulu. Mulai dari 

dakwah yang dilakukan oleh selebriti yang umumnya disebut ustadzah atau 

ustadz seleb, ada juga para ustadz dan ustadzah yang melakukan dakwah di 

media sosial atau lebih dikenal sebagai “selebtwitt”, ustadz atau ustadzah  

melakukan dakwah dengan pengemasan dakwah komedi.  

Dakwah artinya memanggil, mengajak, menyeru, mendorong dan 

memohon (Amin, 2009, hal. 17). Dakwah dalam praktiknya merupakan 
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kegiatan untuk mentransformasikan nilai-nilai agama yang memiliki arti 

penting dan berperan langsung dalam pembentukan persepsi umat tentang 

berbagai nilai kehidupan (Illaihi, 2010, hal. 17). 

Dakwah melalui media sosial telah menjadi arus utama dari sumber 

informasi dan hiburan bagi masyarakat luas. Seiring dengan kegelisahan akan 

banyaknya konten dakwah atau isi pesan melalui media sosial yang datang 

menerpa masyarakat, maka perlu untuk mengetahui dan menjelaskan respon 

dari hal tersebut melalui pengetahuan dan aktifitas dari masyarakat. 

Berbagai hal itu dapat ditemukan dalam perbuatan dimana masyarakat 

berlomba-lomba memfollow atau mengikuti akun-akun yang berkaitan dengan 

Agama Islam, namun nyatanya masih banyak perilaku masyarakat yang tidak 

sesuai dengan apa yang perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Hadist. 

Beberapa contoh kegiatan dakwah melalui media sosial yang dilakukan secara 

individu yaitu Tere Liye (halaman khusus Facebook), Felix Siauw (halaman 

khusus Twitter) juga pada komunitas atau grup seperti NgalaMDC (halaman 

khusus Facebook) dan Dakwah Islam (halaman khusus Facebook, Instagram, 

dan LINE). 

Penggunaan media sosial LINE menjadi sarana penyampaian pesan 

dakwah kini menjadi media informasi yang sangat digandrungi masyarakat 

kalangan remaja. Namun sayangnya, tidak semua hal positif dari isi pesan 

tersebut dimaknai positif dan dapat menjadi acuan meningkatkan keimanan 

seseorang. Media sosial yang memiliki platform pengirim pesan instan gratis 

yang dapat digunakan untuk mengirim pesan teks, tampil dengan memiliki 

banyak aplikasi dan menu yang lengkap serta menarik ini memudahkan 
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penggunanya untuk membagi informasi sesuai dengan kebutuhan dan 

minatnya. 

Keunggulan LINE dibanding sosial media lain adalah 1) Media 

percakapan dengan waktu yang nyata, 2) Percakapan dengan fasilitas 

penerimaan gambar gratis dan telepon gratis, 3) Dapat mengirim dan 

menerima pesan berupa vidio, gambar, suara, kontak, dan lokasi 4) Dapat 

melakukan kegiatan pembaharuan status pada beranda dan memberikan 

umpan balik pada setiap konten yang diunggah berupa komen, emotikon dan 

berbagi 5) Untuk melakukan pertemanan pada LINE menggunakan id LINE, 

berbagi sandi atau kode atau menyimpan langsung nomer penggunanya secara 

otomatis akan terhubung satu sama lain antar pengguna LINE. 

Penelitian terdahulu tentang “Hubungan Antara Intensitas Pengguna Akun 

Bernuansa Islami Pada Aplikasi LINE Dengan Sikap Beragama Mahasiswa 

UNISBA” yang diteliti Arina Himatul Husna, Bambang S. Ma’arif dan 

Mahmud Thohier yang dilakukan pada mahasiswa Ilmu Komunikasi dan 

Penyiaran Dakwah UNISBA (2016). Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara intensitas penggunaan akun bernuansa Islami 

pada aplikasi LINE dengan sikap beragama mahasiswa UNISBA meliputi 

hubungan positif durasi, frekuensi dan isi pesan akun bernuansa Islami dengan 

sikap beragama Mahasiswa (Husna, Ma'arif, & Thohier, 2016). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah mengukur respon followers 

terhadap konten dakwah pada sebuah akun Dakwah Islam (lebih spesifik) 

yang dilakukan kepada followersnya. 
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Selain itu penelitian yang dilakukan Faroktarina dan Widyastuti berjudul 

“LINE sebagai media penyampaian pesan (Studi Diskriptif Mengenai 

Efektifitas Jejaring Sosial Line Sebagai Media Penyampaian Pesan Kampaye 

WWF “Tigy Tiger” Berdasarkan Perhitungan Customer Response Index Pada 

Pengguna LINE) yakni dengan kesimpulan: Kampanye menggunakan stiker 

“Tiggy Tiger” dalam jejaring sosial LINE adalah efektif, karena presentasi 

tiap responden dalam tiap model lebih tinggi daripada yang tidak attention, 

tidak interest dan tidak search, tidak action dan tidak share. Hal tersebut 

sesuai dengan tujuan dari kampanye WWF terutama dalam hal penggalangan 

dana, karena semakin banyak orang mengunduh dan menggunaka stiker 

“Tiggy Tiger” maka semakin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

gaya hidup hijau (Faroktarina & Widyastuti, 2014). Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah media sosial LINE digunakan untuk 

media penyampaian pesan dakwah. 

Akun @DakwahIslam atau Dakwah Islam adalah Official LINE yang 

memiliki moto untuk menyebarkan Cahaya Islam kepada seluruh Manusia. 

Sebagaimana sabda Rasullullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi 

“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari). 

Dakwah Islam adalah sebuah akun yang daya tarik utamanya dengan 

manyajikan informasi dakwah melalui unggahan berupa gambar dan diskripsi 

berkaitan dengan Agama Islam; Akhlak, Akidah, Ibadah.  Hal tersebut 

mendorong pengikutnya untuk memberikan perhatian dan memberikan 

tanggapan (berbagi, komen dan menyukai) hingga tahapan melakukan 

aktifitas tertentu. Dakwah Islam yang mayoritas penggunanya adalah pemilik 
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ponsel pintar, mengerti teknologi (remaja) ini telah memposting 17.205 

dengan jumlah pengikut 1.882.462 (1/10).  Setiap hari memposting lebih dari 

10 kali dengan sub tema dengan informasi yang bermanfaat seperti sholat, 

membaca Al-Qur’an, move on, hijab, pernikahan, orangtua, semangat bekerja 

dan mencari ilmu serta ulasan hadist-hadist tentang Agama Islam.  

Dengan demikian masyarakat bisa selalu mendapatkan siraman rohani 

keislaman tanpa harus datang ke acara tausiyah atau pengajian.  Dakwah yang 

disampaikan bisa langsung dibaca dan diketahui oleh jutaan orang dalam 

waktu yang bersamaan. Desain dakwah yang disampaikan dibuat semenarik 

mungkin sehingga mampu mengajak masyarakat untuk segera berperilaku 

lebih baik. 

Perkembangan teknologi komunikasi dengan keberadaan akun Dakwah 

Islam pada LINE menimbulkan dampak positif bagi dunia dakwah. Sehingga 

masyarakat mendapatkan informasi dari materi dakwah yang relevan dengan 

masalah atau isu yang sedang menjadi pembicaraan hangat di dunia. Selain itu, 

dakwah yang disampaikan juga mendapat respon yang baik dan positif.  

Ada kemungkinan bahwa jika pengguna LINE mengikuti pembaharuan 

konten akun Dakwah Islam, secara perlahan maka tingkat keimanan seseorang 

pun akan meningkat. Namun tidak banyak dari pengikut akun Dakwah Islam 

pun hanya membaca dan merasa mengetahui informasi tentang Islam, tidak 

melakukan kegiatan tersebut. Hal inilah yang menjadi tolak ukur, apakah 

sebuah pesan dakwah pada sebuah media sosial memberikan pengaruh pada 

sikap dan perilaku masing-masing individu untuk melakukan apa yang 

diharapkan dari pesan itu sendiri. Namun sebenarnya, keberhasilan  akan 
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proses dakwah tidak hanya didasarkan pada materi yang diunggah saja, tetapi 

kreatifitas dalam pembuatan materi dakwah (gambar) juga memberikan daya 

tarik besar.  

Ketertarikan masyarakat terhadap LINE cukup banyak, mereka 

menggunakan ponsel pintar sehingga mereka tentunya pasti akan 

menggunakan fitur LINE tersebut disamping fitur-fitur lainnya. Dalam 

kegiatan sehari-hari masyarakat belakangan ini tampak ada kecenderungan 

dimana sering memberikan emotikon (like) dan membagi unggahan konten 

dari akun Dakwah Islam LINE, lalu apakah kegiatan membagikan postingan 

tersebut masyarakat juga melakukan hal yang sesuai dengan apa yang 

diketahui.  

Terkait dengan penggunaan media sosial LINE yang semakin berkembang 

di kalangan masyarakat, semestinya pengguna akun Dakwah Islam tersebut 

bisa melakukan aktifitas positif dalam kehidupan sehari-harinya untuk 

meningkatkan keimanan seseorang. Pengaruh positif yang dimaksud misalnya 

pengguna bisa melakukan aktivitas membaca Al-Qur’an secara rutin setelah 

membaca, konsisten menggunakan hijab, tidak berbohong, sering melakukan 

sedekah dan melakukan kebaikan lainnya. Menurut Deddi Mulyana  (Mulyana, 

2007, hal. 117) Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya 

sesuai dengan harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang 

berkomunikasi). 

Dari fenomena komunikasi diatas, masalah tersebut yang mendasari 

keinginan peneliti untuk mengetahui respon followers terhadap konten akun 

dakwah di media sosial LINE “Dakwah Islam”, selain itu peneliti 
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menganggap bahwa terdapat followers yang mengakses akun Dakwah Islam 

tidak semata mata membutuhkan informasi namun konten dakwah tersebut 

juga dapat merubah sikap dan perilaku dalam kegiatan sehari-hari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pertanyaan masalah dari 

penelitian ini adalah: Bagaimana respon followers terhadap konten dakwah di 

media sosial LINE akun “Dakwah Islam” ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon followers terhadap 

konten dakwah di media sosial LINE akun “Dakwah Islam”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan keilmuan Jurusan Ilmu Komunikasi, mengenai respon media 

sosial sebagai media penyampaian pesan dakwah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi pengelola akun “Dakwah Islam” untuk dapat mengemas konten 

dakwah menjadi lebih baik dengan cara menambah konsep konten yang lebih 

menarik dan dapat menyajikan materi yang sesuai dengan keinginan serta 

kebutuhan followersnya. 

Bagi followers “Dakwah Islam” untuk menambah pengetahuan dan 

informasi tentang Agama Islam dari kredibilitas akun “Dakwah Islam LINE” 

serta berpartisipiasi dalam kegiatan dakwah di media sosial. 


