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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim di dunia. Erat 

kaitannya dengan usaha penyadaran, pemahaman, dan keyakinan ajaran 

islam. Sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan manusia yang sebelumnya 

mempunyai sifat negativ. Apapun bentuk dakwahnya akan dibutuhkan oleh 

umat islam untuk mewujudkan seseorang yang lebih religius. Seperti yang 

dikatakan Allah SWT dalam Al-qur’an surat Ad-Dzariyat ayat 56 yaitu 

“Sesungguhnya Aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk 

menyembahKu”. 

Adapun perintah untuk menyampaikan atau menginformasikan 

wahyu-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 67 yang bermakna “wahai rosul! 

Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu...”. dalam hadits 

riwayat Muslim dan Turmudzi juga ditegaskan bahwa Rosulullah menyuruh 

kaum muslimin untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar (control sosial), 

serta menekankan bahwa hal itu jangan sekali-kali diabaikan. Bahkan di 

dalam hadits riwayat Ibnu Majah ditemukan perintah Rosulullah kepada 

kaum muslimin, agar mereka memberitakan dan menyampaikan pesan 

beliau walaupun sedikit, meskipun hanya satu ayat saja (Suhandang, 

2014:2). 

Dahulu kegiatan dakwah hanya dilakuka melalui majalah dan buletin 

bulanan, lalu dakwah dilakukan dengan melalui kegiatan pengajian secara 

langsung di sebuah tempat antara dakwah dan jamaahnya. Seperti yang kita 
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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). Dengan berkembangnya 

waktu, dakwah tidak hanya berpatokan kepada seorang da’i (pelaku 

dakwah) yang memberikan ceramah diatas mimbar disaksikan oleh mad’u 

(penerima dakwah), akan tetapi dakwh juga dapat disampaikan melalui 

berbagai media. Untuk tetap memelihara tujuan dari dakwah itu sendiri 

selayaknya mampu berinovasi memberikan solusi yang lebih baik, bukan 

hanya memakai cara lama yang bagi sebagian orang dianggap tidak relevan 

lagi. Namun, di era 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 

“selebtwiitt” (Rohanah, 2017:1). 

Dibenturkan dengan keadaan masyarakat saat ini yang bukan lagi 

masyarakat seperti sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Pola-pola 

interaksinya bergeser mengikuti arus perubahan lingkungan sosial budaya 

yang pada sekitar dua dekade terakhir memperlihatkan tengah 

berlangsungnya proses transformasi sosial yang sangat berarti. Perubahan 

dahsyat telah memengaruhi selera dan cara-cara menjalani aktivitas sehari-

harinya (Muhtadi, 2012:1). 

Masyarakat zaman sekarang yang lebih dekat dengan teknologi 

internet daripada media tradisional, perkembangan dakwah dituntut mampu 
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menawarkan inovasi yang dapat memberikan pesan-pesan islam dalam 

format sajian dakwah yang lebih dinamis sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Media sosial sangat efektif untuk media berdakwah, namun dalam 

menggunakan media sosial harus dengan cara yang bijak. Perlu keindahan 

seni dalam merangkai kata di media sosial. Jangan sampai media ini 

dijadikan media yang disalah artikan atau fungsikan sebagai hal lain seperti 

halnya kemaksiatan. Maka dari itu kita sebagai pengguna media sosial harus 

berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media yang ada. Hal tersebut 

disampaikan pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Ustadz 

Adian Husaini dalam ceramah tarawih bertema “Efektifitas Dakwah dengan 

media jejaring sosial” di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (9/8/2012) 

(Permana, 2014). 

Riset yang dipublikasikan oleh Crowdtpad, Ipsos Media CT, dan The 

Wall Street Journal pada 2014 yang melibatkan 839 responden dari usia 16 

hingga 36 tahun menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan 

khalayak untuk mengakses internet dan media sosial jauh lebih banyak 

dibandingkan mengakses media tradisional. Meski hanya digunakan terbatas 

dan tanpa bermaksud membuat pernyataan bahwa inilah perilaku semua 

khalayak di dunia, data statistik tersebut menunjukkan bahwa media 

tradisional, seperti televisi, radio, dan surat kabar, tidak lagi menjadi media 

yang dominan diakses oleh khalayak. Kebutuhan akan menjalin hubungan 

sosial di internet merupakan alasan utama yang dilakukan oleh khalayak 
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dalam mengakses media. Kondisi ini tidak bisa didapatkan ketika khalayak 

mengakses media tradisional (Nasrullah, 2015:2). 

Dewasa ini tidak sedikit masyarakat yang menggunakan media 

internet untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satu media sosial yang 

digunakan adalah Instagram. Instagram sangat digandrungi banyak orang 

dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja dan juga orang dewasa, 

serta pada jenis kalangan mulai dari artis, perusahaan, media tv dan radio, 

organisasi, dosen, pelajar, karyawan, pengusaha, wartawan, bahkan  banyak 

pula ustadz yang menggunakan Instagram. Hal tersebut juga banyak 

diartikan dari masing-masing penggunaan mulai dari membranding diri 

ataupun suatu produk dan terdapat juga penggunaan yang hanya untuk 

kesenangan pribadi. 

Terhitung hingga 25 Januari 2019 terdapat 894,9 juta jiwa pengguna 

Instagram di dunia dan Indonesia menjadi Negara ke-4 terbanyak 

menggunakan Instagram setelah United States, India dan Brazil dengan 

pengguna mencapai 62 juta jiwa, dengan rata-rata pengguna terbanyak 

berusia 25-34 yang dapat dipersentasekan perempuan sebanyak 16% dan 

laki-laki 17% (Anonym, 2019). 

Dalam Instagram sendiri banyak sekali bermunculan akun dakwah 

yang menawarkan berbagai macam cara berdakwahnya disesuaikan dengan 

targetnya terutama anak muda dan memiliki banyak followers. Tetapi dari 

banyaknya akun dakwah yang ada, akun yang sering menggunakan dan aktif 

berkomunikasi di instagram dengan followersnya adalah @lemonmove. 

Jumlah postingannya sebanyak 304 kali, dengan 1-2 postingan perharinya. 
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Telah terdaftar menggunakan Instagram dilihat dari postingan pertamanya 

yaitu pada 16 November 2017 dengan jumlah followers sebanyak 76,1 ribu 

pertanggal 13 Februari 2019.  

Lemonmove merupakan sebuah akun dakwah di media sosial 

Instagram yang daya Tarik utamanya dengan menyajikan informasi dakwah 

melalui unggahan berupa gambar dan caption yang berkaitan dengan agama 

islam yang meliputi aqidah, syariat dan juga akhlaq. Dimana pada setiap 

postingannya menggunakan design visual pada gambarnya yang bertujuan 

untuk menarik perhatian anak muda untuk melihatnya dan tidak monoton. 

Kemudian selain menggunakan design pada gambarnya, untuk menarik 

targetnya juga akun tersebut menambahkan keterangan atau penjelasan 

mengenai tema pada gambar postingannya pada caption menggunakan 

bahasa yang ringan sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh anak 

muda dan juga segala usia.  

Lemonmove sendiri antusias dalam memberikan pesan dakwah di 

postingannya. Karena banyak sekali masyarakat yang ingin berubah menjadi 

lebih baik dari segi keagamaan mereka dan memperbaiki diri mereka, yang 

sering disebut juga dengan hijrah kemudian mencari tempat atau media 

untuk mencari ilmu melalui media sosial, fenomena tersebut tersebut 

dimanfaatkan dengan baik oleh akun @lemonmove untuk memberikan 

pesan dakwah serta ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh followersnya. Terutama 

bagi orang-orang yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan 

aktivitasnya maka akan lebih memilih untuk belajar atau mencari ilmu 

menggunakan media sosial yang mayoritas pengguna smartphone. 
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Dalam postingan Instagram @lemonmove tidak hanya 

menyampaikan dakwah dengan cara satu arah akan tetapi menggunakan 

komunikasi dua arah dengan berinteraksi terhadap followersnya. Terbukti 

dalam pengamatan, peneliti melihat adanya hubungan timbal balik antara 

akun @lemonmove dengan menjawab pertanyaan dari followersnya di 

kolom komentar. Begitu pula sebaliknya postingan dakwah yang diunggah 

akun tersebut mendapatkan banyak respon dari followersnya yang dilihat 

dari jumalah like dari setiap postingannya. Selain menanggapi melalui 

komentar, akun tersebut juga menanggapi pertanyaan yang dikirim melalui 

DM (Direct Message) yang kemudian dijawab melalui Instagram Story 

yang bertujuan agar dapat dilihat oleh followers yang lain. Diharapkan juga 

dengan membagikan postingan dakwahnya dapat berdampak baik untuk 

followersnya hingga tahapan melakukan aktivitas tertentu. 

Dari penjelasan singkat di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

“Kecenderungan Pesan Dakwah di Akun Instagram @lemonmove” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah kecenderungan isi pesan dakwah apa yang sering 

muncul pada tanggal 1 hingga 31 Januari 2019 dalam postingan akun 

Instagram @lemonmove serta seberapa besar frekuensi kemunculan isi 

pesan tersebut? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan : kecenderungan isi pesan dakwah apa yang sering muncul 

pada tanggal 1 hingga 31 januari 2019 dalam postingan akun Instagram 

@lemonmove dan seberapa besar frekuensi kemunculannya.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

sedikit sumbangsih pemikiran yang dapat dimanfaatkan untuk menambah 

referensi pengetahuan pembaca. 

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk

pengembangan keilmuan dan pendalaman pada jurusan Ilmu

Komunikasi atau bahkan jurusan lain dalam pembahasan terait

konten media sosial.

2. Manfaat Praktis

Memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai

pesan dakwah dalam media sosial Instagram @lemonmove, dan

diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis dalam

lingkungan sosial, serta dapat menjadi wawasan baru tentang

perkembangan media dakwah saat ini.


