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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

4.1 Profil Dr. Zakir Naik 

Dr. Zakir Naik, bernama lengkap Zakir Abdul Karim Naik dilahirkan di Mumbai, 

India pada 18 oktober 1965. Beliau bercita-cita untuk mempunyai pekerjaan yang 

dapat memberi kebaikan kepada sesama. Menurutnya, menjadi dokter adalah 

pekerjaan yang terbaik untuk mmewujudkan cita-citanta tersebut. Inspirasi untuk 

menjadi orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dikarenakan sejak 

kecil, orang tua beliau telah menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan 

kepadanya.  

Pada awalnya Dr. Zakir Naik berprofesi sebagai seorang dokter yang sesuai 

dengan pendidikan formalnya. Menempuh pendidikan di St. Peter’s High School 

(ICSE) di kota kelahirannya, Mumbai. Kemudian meneruskan pendidikannya di 

Kishinchand Chellaram College dan melanjukan di Topiwala National Medical 

College and Nair Hospital di Mumbai, India. Dan kemudian melanjutkan kuliahnya 

dengan mengambil jurusan kedokteran di University of Mumbai, dan dari Universitas 

itulah dia memperoleh gelar BMBS (Bachelor of Medicine Bachelor of Suggery). 

Setelah lulus, dia kemudian bekerja menjadi seorang dokter di Kota Mumbai.  

Setelah beberapa waktu menjadi seorang dokter medis, pada tahun 1971 Dr.zakir 

naik kemudian memutuskan untuk berhenti dari profesinya dan mendalami dalam 

bidang dakwah. Salah satu alasaannya karena dia terinspirasi oleh Ahmed Deedad, 

seorang penakwah cerdas dan aktif berdakwah selama 40 tahun. Selain itu juga, 

sebagai seorang yang muslim dia juga bertanggung jawab untuk mengingatkan 
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sesama muslim tentang dasar-dasar ajaran Islam yang mulai luntur dalam konteks 

modernitas. 

Pria yang beristri Farhat Naik ini masuk dalam daftar 10 guru spiritual terbaik di 

India. Namanya jugatermasuk daam daftar 100 orang India kuat pada tahun 2009 oleh 

surat kabar Indian Ekspress. Dr Zakir Naik juga ditempatkan dalam 62 teratas dalam 

daftar 500 muslim paling berpenggaruh di dunia yang diiterbitkan oleh George 

Washington University, Amerika Serikat (Albi, 2016:17). 

Sebagai seorang dai, Dr. Zakir Naik berpesan bahwasannya agama itu masuk 

akal, terlebih agama  Islam, semua ajarannya pasti masuk akal. Berdasarkan 

keyakinan-keyakinan seperti itu dia menjelaskan bukti-bukti kebenaran al-Qur’an dan 

sekaligus mengoreksi kitab-kitab lain, sehingga banyak pendapat-pendapatnya 

dditerima oleh khalayak  umum.. 

Dr Zakir Naik juga menjadi seorang pendiri dan presiden direktur IRF (Islamic 

Research Fondation), sebuah organiasi nirlaba yang salah satu tujuannya adalah untuk 

mngembangkan dakwah Islam, selain itu juga dia mempunyai saluran tv dan 

mendirikan beberapa saluran TV antara lain Peace tv, Peace tv Bangla dan Peace tv 

Urdhu. Melalui Peace TV inilah kemudian dakwah-dakwahnya disiarkan dan 

ditonton oleh orang banyak di berbagai penjuru dunia.  
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Gambar 1 : Saluran Peace Tv yang didirikan Dr.Zakir Naik 

 

 

Gambar 2 : Saluran Peace Tv 

Bangla yang didirikan oleh 

Dr.Zakir Naik 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Saluran Peace TV 

Urdhu tang didirikan oleh 

Dr.Zakir Naik 
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4.2 Aktifitas Dakwah Dr.Zakir Naik 

Dr. Zakir Naik pada awal kemunculannya (12 Mei 2011) di media massa youtube  

dengan nama akun (Dr.zakir Naik ) mendapat respon positif karena menjadi salah 

satu pelopor syiar Islam melalui media, khususnya youtube, hingga kini memiliki  

jumlah  subscriber sebanyak 318.915 dan sudah dilihat oleh 22,64,070  (per 5 

november 2016). Dalam akun youtube (Dr. Zakir Naik) terdapat sekitar 1.615 video 

yang telah di unggah, kebanyakan video tersebut adalah berasal dari saluran yang 

didirikannya yaitu Peace Tv. 

Didalam kolom “tentang” pada akun youtube Dr.Zakir Naik yang sudah 

terferivikasi ini dijelaskan bahwasannya dakwah yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik 

ini dilakukan dengan cara logika dan fakta-fakta ilmiah yang kemudian di hubungkan 

dengan kebenaran al-Quran dan hadist, serta jawaban-jawaban  kritis oleh Dr.Zakir 

Naik yang diajukan oleh khalayak yang bertanya. 

Pada video youtube Dr. Zakir Naik, terdapat banyak sekali tema dakwah yang 

disampaikan oleh pria  asal India ini. Tema-tema yang diangkat tersebut  diantaranya 

berisi tentang debat terbuka, penjelasan tentang Tuhan, kebenaran al-Quran, ceramah 

agama dalam bentuk Talk Show, juga klarifikasi tentang tuduhan-tuduhan yang 

diterima oleh Dr.Zakir Naik. 
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Ada beberapa cara Dr. Zakir Naik dalam menyampaikan dakwah melalui akun 

youtubenya. Yang pertama adalah berupa debat terbuka yang di dokumentasikan 

kemudian di unggah di youtube, seperti pada video berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Cuplikan video dakwah Dr.Zakir Naik dengan cara debat 

Selain dengan debat kepada orang yang beragama lain,  Dr. Zakir Naik juga 

berdakwah pada akun youtubenya dengan cara ceramah di hadapan banyak orang. 

Dibawah ini adalah contoh video dakwah Dr.Zakir Naik dengan ceramah : 
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Gambar 5. Salah satu dakwah dengan cara ceramah 

Dalam video dakwahnya di youtube, Dr.Zakir Naik juga menambahkan link lain 

untuk mengakses dakwah yang dilakukannya. Salah satunya melalui akun media 

sosial facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : Link resmi  halaman akun facebook Dr. Zakir Naik  

 

 

Gambar 7 : Isi dari dakwah Dr. Zakir Naik melalui akun Facebook 
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Para penerima dakwahnya atau dalam youtube disebut subsscriber banyak yang 

memberikan respon terhadap dakwah Dr. Zakir Naik dengan cara menyukai atau 

dengan cara memberikan kmentar. Dengan respon yang positif ini dan popularitasnya 

di dunia maya, Dr. Zakir Naik di ketegorikan sebagai seratus (100) orang terkuat pada 

2009. 


