
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan media saat ini berkembang mengikuti perubahan teknologi 

yang semakin canggih dari masa ke masa, sehingga memudahkan masyarakat 

dalam menyampaikan pesan dalam jarak yang cukup jauh sekalipun. Macam-

macam media komunikasi massa sangat beragam bentuknya mulai dari media 

cetak, media elektronik serta internet. Kemudahan media komunikasi sangat 

menguntungkan khalayak sehingga pesan dapat tersampaikan dengan mudah dan 

cepat. Hal ini yang membuat masyarakat tertarik untuk selalu menggunakan media 

komunikasi yang mereka pilih sebagai alat komunikasi. Sebab, penggunaan alat 

komunikasi yang saat ini sangat canggih dengan teknologi yang memadai membuat 

masyarakat tidak bisa pisah dari alat komunikasi yang mereka pilih, salah satunya 

Internet.  

Salah satu media komunikasi massa yang sangat efektif saat ini adalah 

internet. Internet memainkan peranan penting dalam proses penyampaian 

informasi. Keunggulan internet yang selalu menampilkan informasi up to date 

membuat khalayaknya selalu ingin menggunakan alat komunikasi tersebut. Mulai 

dari peristiwa terkini, fakta yang terjadi hari ini, hiburan, gaya hidup, iklan, bahkan 

metode untuk berdakwahpun juga dikembangkan dan digunakan Internet untuk 

menarik pangsa pasar media komunikasi ini.  
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Menurut survei tahun 2016 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara 

Jaringan Internet Indonesia (APJII) menemukan sebanyak 132,7 juta penduduk 

Indonesia telah terhubung ke internet, padahal jumlah penduduk Indonesia 

sebanyak 256,2 juta orang, berarti lebih dari setengah penduduknya adalah 

pengguna internet (http://tekno.kompas.com). Data juga menyebutkan, mayoritas 

pengguna internet adalah berusia 18-25 tahun. Persentase ini mencapai 49,0 persen. 

Artinya, segmen pengguna internet terbesar di Indonesia adalah kategori digital 

natives (http://www.beritasatu.com).  

Berbagai macam kegunaan internet dalam media komunikasi saat ini sudah 

bermunculan lewat berbagai macam aplikasi yang memudahkan pengguna dalam 

mengakses suatu informasi tertentu. Salah satunya adalah Instagram sebagai sosial 

media yang memudahkan masyarakat untuk mempublikasikan suatu foto sebagai 

sarana penyimpanan berbagai momen yang ingin pengguna abadikan. Berawal dari 

sebuah perusahaan Burbn,Inc pada tahun 2010. Perusahaan itu berfokus pada 

pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Kevin Systrom dan Mike Krienger 

sebagai CEO akhirnya membuat sebuah ide bagus dan berhasil sempurna. Pada 

awalnya aplikasi yang dibuat hanya bisa digunakan di Iphone saja dan terlalu 

banyak fitur-fitur. Pada akhirnya, mereka hanya memfokuskan bagian foto, 

komentar, serta kemampuan untuk menyukai foto. Aplikasi itu akhirnya disebut 

dengan Instagram. 

Berbagai macam keunggulan yang dimiliki Instagram, seperti fitur-fitur baru 

yang lebih menarik dari sebelumnya, meningkatkan jumlah pengguna Instagram.  

Menurut data, lebih dari 100 juta orang mempunyai akun Instagram 500 juta 

http://tekno.kompas.com/
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penggunanya adalah mengaksesnya dalam waktu satu bulan. Instagram juga 

mengungkapkan bahwa dari 500 juta user, 80 persen berasal dari luar Amerika 

Serikat. Jumlah pengguna aktif di Indonesianya adalah 22 juta, angka tersebut akan 

terus meningkat (http://www.cnnindonesia.com). Brand Development Lead 

Instagram APAC Paul Webster mengungkapkan, Indonesia adalah salah satu 

negara dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak dengan 89 persen 

Instagrammers yang berusia 18-34 tahun mengaksesnya setidaknya seminggu 

sekali (http://techno.okezone.com). Hal ini yang membuat pengguna Instagram 

semakin banyak dan meluas, sehingga tak jarang pula inovasi yang diciptakan dari 

banyak pemilik akun untuk memanfaatkan Instagram sebagai bidang komersial, 

misalnya bisnis online, atau berita serta fakta menarik yang diulas dari semua 

belahan dunia, dan penggunaan metode berdakwah sekalipun.  

Metode berdakwah mengikuti gencarnya teknologi akibat arus globalisasi.  

Berbagai media baru menjadi tren tersendiri dalam metode dakwah. Tidak hanya 

melalui kajian-kajian rutin di daerah tertentu, internet saat ini digunakan sebagai 

metode untuk berdakwah.  Sebagaimana internet adalah media yang sangat diminati 

oleh masyarakat ketimbang media lain, selain murah, mendapatkan informasi lewat 

internet cenderung lebih cepat dan mudah.  

Dakwah adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan proses komunikasi. 

Dakwah, menurut M. Natsir (dalam Luth, 1999:80) dakwah islam adalah sebuah 

ajakan yang berisi amar ma’ruf nah’i munkar. Tidak hanya dengan lisan tapi 

melalui bahasa, perbuatan, dan kepribadian mulia secara nyata. Sifat dakwah yang 

mengajak untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan yang buruk telah menjadi 

http://www.cnnindonesia.com/
http://techno.okezone.com/
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kewajiban manusia agar selalu mengingatkan sesamanya. Hal tersebut telah 

tertuang dalam 

 QS. An-Nahl: 125, 

ْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه  أَ ادْعُ إَِلى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك هُوَ 

 (125َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن )

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (16: 125) 

 Hakekat dakwah yang mempengaruhi dan mengajak manusia untuk 

menjalankan amar ma’ruf nah’i munkar merupakan suatu hal yang wajib dilakukan 

oleh umat muslim. Teknologi semakin canggih seiring berkembangnya waktu, 

apalagi di era tahun 2000-an ini. Terkait dengan penggunaan internet sebagai media 

dakwah akan menjadi sangat efektif dalam pemberian informasi. Sebab, semua 

pengguna dari berbagai macam golongan dapat mengakses kemudahan internet. 

Maka, metode berdakwahpun akan semakin mudah namun, harus dipadukan 

dengan informasi yang benar dan sesuai dengan kaidah dakwah. Secara khusus 

terdapat tiga alasan mengapa dakwah di internet menjadi penting (Ramdhani, 

2007:8). Pertama, muslim telah menyebar di seluruh dunia, ditambah lagi Indonesia 

adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak. Kedua, sebagai pembentuk 

citra Islam akibat pemberitaan banyak media yang perlu diperbaiki kesalahannya. 

Internet dapat membenarkan dengan penyampaian informasi yang benar serta pesan 
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ketuhanan ke seluruh dunia. Ketiga, pemanfaatan internet untuk dakwah 

menunjukkan bahwa  muslim dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan 

peradaban yang ada selama tidak bertentangan dengan akidah. 

Salah satu aplikasi dalam internet yang digunakan untuk metode dakwah 

adalah Instagram. Dulu Instagram masih dijadikan sebagai media yang dapat 

mengabadikan foto seseorang setelah mempostingnya. Namun, berbagai macam 

bentuk postingan dalam Instagram saat ini mulai bermunculan. Tidak hanya untuk 

postingan foto pribadi saja, berbagai macam akun tentang gaya hidup, berita terkini, 

psikologi sampai dakwahpun juga bermunculan. Macam-macam akun dakwah 

yang dibuat oleh individu atau kelompok menyampaikan beberapa pengetahuan 

yang berunsur Islami dan bersyariatkan atas landasan agama Islam, diantaranya, 

@negeriakhirat, @beraniberhijrah, @tausiyahcinta_, @sahabatsurga, 

@dakwahjomblo, @kartun.muslimah, @inspirasialquran, @baperpositif, 

@jendelaislam, @hanan_attaki. Konten yang disuguhkan oleh akun-akun dakwah 

di Instagram tersebut adalah mulai dari bahayanya pacaran, hijrah kepada Allah, 

menjaga hati dan pandangan, pentingnya sholat, menjadi pribadi yang baik, dan 

hal-hal yang berbau percintaan, karakter diri yang tangguh, serta menjadi muslim 

muslimah sejati. Bagusnya lagi, postingan yang diberikan tidak hanya berbentuk 

gambar, namun juga berbentuk video, mulai dari cuplikan kegiatan salah satu 

Ustadz dari berbagai belahan dunia, serta video kreatif.  

Namun, berbagai akun dakwah dalam Instagram yang sangat banyak juga 

tidak mengurangi perilaku negatif yang dilarang dalam Islam dan sering dilakukan 
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oleh orang-orang seusia mahasiswa. Padahal, akun dakwah di Instagram sudah 

memotivasi dan mengajarkan kepada khalayaknya mana yang seharusnya dan tidak 

seharusnya dilakukan. Berbagai macam perilaku yang tidak diperbolehkan masih 

saja dilakukan. Salah satunya yang terjadi pada akhir tahun 2015 lalu, dimana 

sepasang mahasiswa yang mempunyai hubungan dekat sedang bermesraan di 

Taman Tugu Kota Malang. Mereka melakukan hubungan kontak fisik yang tidak 

diperbolehkan apalagi dalam agama Islam. Parahnya, tersangka yang melakukan 

adalah menggunakan jilbab (http://www.malangtimes.com). Hal ini menjadi 

perilaku menyimpang yang merusak degradasi moral dan sangat bertentangan 

dengan ajaran Islam.  

Tidak putus disitu saja, muncul permasalahan baru dalam kasus ini, jilbab 

tidak dijadikan kewajiban untuk menutup aurat, namun tren dalam berpakaian. 

Fenomena “jilboob” kian marak sejak tahun 2014, dimana penggunaan jilbab tidak 

sesuai syariat Islam. Mahasiswa saat ini menggunakan jilbab dengan 

memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya, sehingga masih terlihat seksi dan gaul 

(http://news.detik.com/berita). Penggunaan jilbab yang seharusnya dan sesuai 

dengan syariat agama Islam telah banyak dijelaskan di berbagai akun dakwah di 

Instagram malah disalah gunakan.  

Tidak hanya masalah jilbab untuk wanita, fenomena banyaknya video, 

gambar, dan game yang mengarah pornografi sering sekali bermunculan di youtube 

dan situs internet lainnya. Diketahui pada tahun 2010 lalu tercatat 37 persen dari 

jumlah total situs yang ada di Internet adalah berbasis konten pornografi. Data ini 

diambil dari penelitian yang dilakukan oleh perusahaan web filtering asal Swedia 

http://www.malangtimes.com/
http://news.detik.com/berita
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bernama Optenet (https://www.merdeka.com). Permasalahannya adalah tidak 

bisanya kaum laki-laki dalam menjaga pandangan untuk tidak melakukan sebuah 

zina mata. Padahal perilaku tersebut adalah bertentangan dengan ajaran agama 

Islam seperti yang sudah diinformasikan lewat akun-akun dakwah Islam di 

Instagram. Masih banyak permasalahan-permasalahan kecil yang terkadang 

dilakukan baik oleh mahasiswa maupun masyarakat umumnya. Akibatnya, 

perilakutersebut akan menjamur dan merusak nama baik diri sendiri maupun 

keluarga. 

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dipaparkan, mulai dari media 

sosial Instagram sebagai media dakwah yang erat kaitannya dengan perilaku 

menyimpang mahasiswa saat ini, membuat peneliti ingin meneliti tentang pengaruh 

pesan dakwah di Instagram terhadap tingkat religiusitas. Peneliti ingin menjadikan 

mahasiswa Ilmu Komunikasi 2013 sebagai sampel untuk penelitian ini. Dimana, 

setelah dilakukan sebuah prasurvey dari seluruh mahasiswa fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik angkatan 2013, terlihat bahwa 97% dari jumlah mahasiswa FISIP 

adalah pengguna aktif Instagram. Namun, peneliti mengambil sampel penelitian 

untuk penelitian ini yaitu hanya pada mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi sebagai 

wakil dari fakultas tersebut mengingat bahwa penelitian ini membutuhkan waktu 

dan tenaga yang besar, sehingga peneliti hanya mengambil perwakilan dari 

mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2013 sehubungan dengan program 

studi yang diambil oleh peneliti yaitu Ilmu Komunikasi. Peneliti akan menggunkan 

kriteria penelitian yang akan disesuaikan dengan penelitian ini dan nantinya akan 

https://www.merdeka.com/
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dipaparkan pada bab metode penelitian. Peneliti ingin mengetahui pengaruh terpaan 

pesan dakwah di Instagram yang sering mereka lihat terhadap tingkat religiusitas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah penelitian yang terpaparkan diatas, maka penelitian ini untuk 

mengetahui ada dan tidaknya pengaruh antara terpaan pesan dakwah di Instagram 

terhadap tingkat religiusitas di kalangan mahasiswa dan jika ada pengaruhnya, 

seberapa besar pengaruh tersebut. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah ada pengaruh antara terpaan pesan dakwah Islam di Instagram 

terhadap tingkat religiusitas 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan pesan dakwah Islam di Instagram terhadap 

tingkat religiusitas pada mahasiswa. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara terpaan pesan dakwah di 

Instagram terhadap tingkat religiusitas di kalangan mahasiswa dan besaran 

pengaruhnya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

- Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pemikiran-pemikiran baru 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai efek 
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terpaan media sosial Instagram  dalam perubahan kognitif,afektif, serta 

behavioral. 

2. Manfaat Praktis 

- Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan bagi akun-akun 

dakwah Islam di Instagram dengan memposting postingan yang sifatnya 

lebih menekankan pada kalimat ajakan dan pemberian 

gambar/foto/video dengan kisah-kisah nyata, agar khalayak lebih 

tergerak hatinya untuk menanamkan sifat-sifat dan perilaku yang 

dianjurkan dalam Islam.  

 


