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B A B  1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama islam proses penyampain 
dakwah haruslah berjalan, Oleh sebab itu 
seorang pendakwah atau lebih dikenala 

denan da’i haruslah jeli dan cermat dalam menyampaikan 
nilai-nilai keislam tanpa menghilangkan unsur dari 
kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 
Aktivitas masyarakat ditengah pademi Covid-19 banyak 
teralihkan dimedia sosial, mulai dari proses belajarar 
mengajar, perdagangan, Politik, dan lain sebagainya. 
Media sosial sangatlah berperan penting dalam proses 
penyampaian informasi, Salah satunya yaitu, proses 
penyampain dakwah, Corona virus banyak menimbulkan 
permasalahan salah satunya dalam berinteraksi secara 
kasat mata, hal inilah yang menjadikan seorang dai 
untuk turut menyampaikan dakwahnya lewat media 
sosial, beragam media sosial dapat dijadikan sebagai 
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jalan dakwah, Diantaranya antaranya adalah Youtube, 
facebook, what app, twitter.1

 Aplikasi youtube merupakan media yang sangat 
efektif  dalam penyampaian pesan dakwah, Selain mudah 
digunakan aplikasi ini juga banyak diminati oleh kalangan 
masyarakat, bukan saja indonesia, tatapi hampir seluruh 
penjuru  dunia juga menggunakan aplikasi ini, dapat 
kita lihat penyampaian pesan dakwah melalui aplikasi 
youtube sangatlah beragam. Aplikasi yotube sendiri 
merupakan jalan dakwah dengan menggunakan video 
(Gambar yang bergerak), inilah salah satu kemudahan 
dari aplikasi youtube yakni tidak perlu membaca secara 
Panjang lebar, cukup disimak dengan cara mendengar. 
Whatsaap, Aplikasi ini sangatlah familiar dikalangan 
masyarakat, terutama dari kalangan pelajar, Sebagaimana 
yang kita ketahui bahwasanya covid-19 banyak 
berdampak pada  aktivitas sosial, salah satunya proses 
belajar mengajar, oleh karena itu untuk pesan dakwa 
melalui media Whatsaap santalah efektif. Terutama 
untuk kalangan remaja.2

Instagram, Siapa sih yang tak kenal dengan aplikasi 
yang satu ini, Instagram merupakan aplikasi dengan 
peminat terbanyak setelah youtube, beragam vitur dapat 
kita lihat baik itu berupa video ataupun gambar, hal inilah 
yang menjadikan pesan dakwah lebih beragam. Selain 

1 Nasrullah, Rulli, Media Sosial Perspektif  Komunikasi, Budaya, dan 
Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017, h 87

2 Munir, Muhammad dan Wahyu Ilaihi.  Manajemen Dakwah. 
Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h 49
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dengan menampilkan video kita juga bisa menambahkan 
caption sebagai ilustrasi dari video yang kita tampilkan.

Facebook. aplikasi facebook merupakan media 
yang cukup efektif  dalam penyampaian pesan dakwah, 
untuk fitur yang ditampilkanpun hampir sama dengan 
Instagram, dapat berupa video atau gambar, bedanya, 
Facebook lebih banyak fitur untuk berbagai kebutuhan 
seperti page, group, dan lain-lain. untuk indentitas 
yang digunakan pada aplikasi facebookpun juga lebih 
terperinci.

Tiktot, Aplikasi tiktok merupakan aplikasi yang 
paling ngetrend dikalangan masyarakat terumata 
masyarakat indonesia, untuk jalan dakwah menggunakan 
aplikasi tiktok biasanya lebih berkesan menarik dan 
mudah untuk dipahami. Perlu diingat bahwa tidak 
semua media sosial dapat bernilai buruk dimata kita, 
intinya semua kembali pada diri kita masing-masing. 
Janganlah mencari sisi negatif  pada media sosial tetapi 
carilah sisi positif  yang dapat kita kembangkan dan 
juga dapat bermanfaat bagi orang lain, seperti halnya 
jalan dakwah yang kita lakukan. Karakteristik dakwah 
merupakan bentuk  penggambaran atau ciri terkait 
proses penyampain dakwah. Karakteristik sejatinya lahir 
dari watak dasar universalisme islam itu sendiri, yang 
bersumber dari Al-Qur”an dan As-Sunnah.

Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi 
Penyelenggara  Jasa Internet Indonesia (APJII) 
menyatakan bahwa pada tahun 2017, jumlah pengguna 
internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. 
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Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 
sebelumnya,  yakni tahun 2016 yang tercatat mencapai 
132,7 juta jiwa. Angka  tersebut mencakup 54,68 persen 
dari total populasi Indonesia yang  mencapai 262 juta 
orang (Tahun 2017, Pengguna Internet di Indonesia 
Mencapai 143,26 Juta Orang,  Internet membawa 
kemudahan informasi bagi siapapun, anak-anak  hingga 
orang tua dapat mengaksesnya dengan mudah. Internet 
banyak menawarkan informasi dan aplikasi menarik 
didalamnya. Salah satunya adalah aplikasi dalam internet 
yang disebut dengan jejaring sosial seperti blog, facebook, 
twitter, snapchat, youtube dan instagram yang diberikan 
internet membuat penggunanya dapat memilih dengan 
cara apa berkomunikasi dan berbagi infomasi. 3

Instagram adalah salah satu media sosial yang 
paling banyak digunakan. Menurut penelitian yang 
dilakukan We Are Social, perusahaan media asal Inggris 
yang bekerja sama dengan Hootsuite, rata-rata orang 
Indonesia menghabiskan tiga jam 23 menit sehari untuk 
mengakses media sosial. Dari laporan berjudul “Essential 
insights Into Internet, Social Media, Mobile, and 
E-Commerce Use Around The World” yang diterbitkan 
tanggal 30 Januari 2018, dari total populasi Indonesia 
sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif  media sosialnya 
mencapai 130 juta dengan penetrasi 49 persen. 4

3 Mauludi, Sahrul. 2018. Socrates Cafe Bijak, Kritis, & Ispiratif  
Seputar Dunia & Masyarakat digital Media Sosial, UU ITE, Hingga Cyber 
Crime. Jakarta : PT. Elex Media Koputindo., 43

4 Ma’arif, Bambang S. Komunikasi Dakwah. Bandung : Simbiosa 
Rekatama Media, 2010, h 68
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Dalam survei media sosial paling banyak diakses 
di Indonesia berdasarkan klaim pengguna Instagram 
menempati posisi ketiga dengan persentase 38 %. Secara 
global, total penguna Internet menembus angka empat 
miliar pengguna. Untuk pengguna media sosialnya, naik 
13 persen dengan pengguna year-on-year mencapai 3,196 
miliar (Riset Ungkap Pola Pemakaian Medsos Orang 
Indonesia Pengguna instagram bermacam-macam latar 
belakang pendidikan, profesi, pekerjaan, kasta dan 
lain-lain. Dari kalangan anak-anak hingga orang tua, 
dari kalangan terpelajar hingga awam, dari selebritis, 
hingga ustadz akan banyak ditemukan. Menurut hasil 
riset Taylor Nelson Sofres (TNS) mayoritas pengguna 
instagram di Indonesia adalah anak muda, pengguna 
mobile-first dengan kemampuan financial yang baik dan 
memiliki gelar sarjana (Pengguna Instagram di Indonesia 
Anak Muda Mapan Terpelajar, 5

Instagram memiliki banyak fitur didalamnya 
seperti instagram TV, instagram story, highlights, video, 
foto dsb. Dengan instagram yang memiliki banyak fitur-
fitur menarik seharusnya kita bisa menyalurkan hobi, 
kreatifitas di dunia fotografi, bisa berbelanja online, bahkan 
berdakwah dan bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat 
dengan fiturnya. Namun penggunaan instagram belum 
bisa digunakan dengan baik oleh sebagian penggunanya. 
Berdasarkan studi yang dilakukan Royal Society For 
Public Health Inggris (RSPH) mengutip laman CNBC 
tahun 2017, dalam survei dengan 1.500 responden berusia 

5 Morissan., Wardhani, Andy Corry & Hamid, Farid. Teori 
Komunikasi Massa. Bogor : Ghalia Indonesia, 2013, h 56
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14-24 tahun, ditemukan bahwa instagram membuat anak 
muda merasa harga dirinya rendah, kondisi tubuh yang 
buruk, dan kurang tidur. Hal ini dikarenakan platform 
sangat fokus pada citra diri, bagi anak muda tentu 
ini membuat mereka cemas (Instagram sering bikin 
anak muda depresi ketimbang medsos lain Sedangkan 
menurut KOMINFO pada tahun 2016 facebook dan 
instagram mendapatkan laporan sebanyak 1.375 terkait 
konten negatif  (Konten facebook dan instagram paling 
negatif  di dunia medsos.6 

Dakwah adalah suatu proses mengajak, menyeru, 
dan membimbing umat manusia untuk berbuat baik dan 
mengikuti petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya. Usaha 
tersebut dilakukan dengan sengaja dan perencanaan 
matang baik dilakukan individu atau organisasi dengan 
sasaran umat perorangan atau sekelompok orang 
(masyarakat) agar mereka mengetahui, mengimani 
dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua aspek 
kehidupan. Karena hal itu, maka dakwah bukanlah 
pekerjaan yang dipikirkan dan dikerjakan sambil lalu saja 
melainkan suatu pekerjaan yang telah diwajibkan bagi 
setiap pengikutnya  Dakwah yang dimulai sejak zaman 
nabi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. 
Mulai dari da’i, mad’u, maupun metode-metode yang 
digunakan. Perkembangan dakwah ini tidak terlepas dari 
pengaruh perkembangan zaman, kemajuan teknologi 
bahkan mengharuskan dakwah dikemas secara lebih 
efesiensi dan mudah. 

6 Mulyati, Ani. Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian 
Perdagangan RI, Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan, 201, h 30
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Dakwah dan teknologi adalah suatu yang tidak dapat 
dipisahkan. Hal ini jika berpijak pada konsep dakwah 
kontemporer yang mudah diterima oleh kalangan masa 
kini. Teknologi bukan sesuatu yang dilarang, meskipun 
dimasa Rasulullah belum ditemukan adanya teknologi 
yang berkembang pesat dewasa ini.7 

Perkembangan dakwah perlu memperhatikan 
perkembangan teknologi, agar sesuatu yang dihadirkan 
mudah diterima, dan tidak ketinggalan zaman. Walaupun 
tidak semua teknologi informasi yang berkembang dewasa 
ini bersifat positif, ada kelebihan dan kekuranganya bagi 
kehidupan umat manusia. Dengan adanya teknologi 
informasi dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah 
Islam. Kemajuan teknologi itu ibarat pisau bermata 
ganda, disatu sisi untuk memudahkan pekerjaan dan 
sisi lainnya bisa mencelakai orang lain. Kemajuan 
teknologi itu sangat tergantung pada dan ditangan siapa. 
Ketika berada ditangan orang yang baik maka baiklah 
manfaatnya, sebaliknya, ketika ia berada ditangan 
orang jahat maka jahatlah dampak yang dihasilkannya. 
Maka penggunanyalah yang menentukan ke arah 
mana ia gunakan, baik atau buruk tergantung ditangan 
penggunanya Oleh karena itu sebagai juru dakwah dituntut 
piawai menggunakan dan memanfaatkan hasil kemajuan 
teknologi informasi, salah satunya melalui jejaring sosial 
instagram.Pertimbangan utama untuk menjadikan 
instagram sebagai media dakwah adalah berkaitan erat 
dengan posisi instagram itu sendiri sebagai jaringan 

7 Ma’arif, Bambang S. Komunikasi Dakwah. Bandung : Simbiosa 
Rekatama Media, 2010 h 76
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sosial yang dikenal banyak orang dan paling diminati di 
seluruh dunia. Memanfaatkannya sebagai media dakwah 
juga merupakan bagian dari proses kulturasi dakwah, 
yaitu dakwah yang mempertimbangkan potensi dan 
kecenderungan kultural masyarakat. Karena memang 
sejatinya dakwah seharusnya mampu memasuki ranah 
kultur sebagai kecenderungan masyarakat, maka 
memilih instagram sebagai media dakwah merupakan 
suatu keharusan bagi da’i. 8

Atas dasar itulah peneliti ingin mengkaji lebih 
dalam mengenai Fenomenologi dakwah melalui media 
sosial Instagram, langkah-langkah dakwah dengan media 
sosial haruslah mempunyai mekasnisme dan kebijakan 
yang mengatur, dengan adanya kebijakan maka para 
juru dakwah tidak akan menyinggung  antara satu 
pemahaman dan pemahaman lainnya

Kebijakan merupakan sebuah keputusan atau 
segala hal yang berkaitan dengan pemerintah baik itu 
dalam perundang-undangan maupun keputusan lainnya 
yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dimana kebijakan 
ini apabila dilihat secara umum adalah segala keputusan 
atau wewenang yang diambil oleh seseorang berdasarkan 
kekuasaannya. Sedangkan Kebijakan menurut Miriam 
merupakan hasil dari suatu keputusan setelah melalui 
penilaian-penilaian alternatif   yang tersedia yang 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 
mencapai tujuan tertentu secara efektif. Sedangkan 

8  Mauludi, Sahrul. Socrates Cafe Bijak, Kritis, & Ispiratif  Seputar 
Dunia & Masyarakat digital Media Sosial, UU ITE, Hingga Cyber Crime. 
Jakarta : PT. Elex Media Koputindo, 2018, h 65



  K e b i j a k a n  D a k w a h  d i  M e d i a  S o s i a l       •     9

dakwah ditinjau dari arti etimologi berasal dari bahasa 
arab yang mempunyai makna memanggil, mengajak, 
dan menyeru.9

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebut di latar 
belakang, yang menjadi pokok rumusan permasalahan 
dan fokus dalam penelitian ini  yaitu:

Bagaimanakah bentuk kebijakan dakwah di media 1. 
sosial?

Apakah  dampak fositif  dan negatif  dakwah di media 2. 
sosial

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian 
kualitatif  yakni penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif  berupa kata kata tertulis atau lisan dari 
orang dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian ini 
bersifat deskriptif  kualitatif  yakni menganalisis dan 
menggambarkan secara objektif  dan akurat tentang 
kegiatan, peristiwa dan keadaan penelitian Maka dalam 
hal ini peneliti berusaha menggambarkan tentang 
realitas proses dakwah di media sosial Instagram. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi 
fenomenologi.Fenomenologi merupakan cara yang 

9 Morissan., Wardhani, Andy Corry & Hamid, Farid. Teori 
Komunikasi Massa. Bogor : Ghalia Indonesia, 2013, h 64
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digunakan manusia untuk memahami dunia melalui 
pengalaman langsung. 10

Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan 
yang datang dari kesadaran atau cara kita memahami 
sebuah obyek atau peristiwa melalui pengalaman sadar 
tentang obyek atau peristiwa tersebut. Sebuah fenomena 
adalah penampilan sebuah obyek, peristiwa atau kondisi 
dalam persepsi seseorang. Jadi bersifat subyektif. Bagi 
Schutz pemahaman tugas utama analisis fenomenologi 
adalah merekomendasikan dunia kehidupan manusia 
“sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. 
Realitas dunia tersebut bersifat intersubyektif  dalam arti 
bahwa sebagai anggota masyarakat berbagi persepro 
dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan 
melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan 
interaksi atau komunikasi Fenomenologi memulai 
segala sesuatu dengan diam, yakni sebagai tindakan 
untuk mengungkapkan makna sesuatu yang sedang 
diteliti. Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui 
dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya 
secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami 
pengalaman manusia itu sendiri. Fenomenologi juga 
tidak diawali serta tidak bertujuan untuk menguji sebuah 
teori Pendapat tersebut cukup memberi gambaran 
bahwa fenomenologi rupanya berusaha mendalami 
pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul 
sesuai kesadarannya. Artinya oleh kaum fenomenologi 
menekankan aspek subyektif  perilaku manusia yang 

10 Satori, Djam’an dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian 
Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2017, h 31
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dilakukan secara sadar. Dengan demikian fenomenologi 
tidak berasumsi bahwa penelitian mengetahui arti 
sesuatu bagi orang-orang yang sedang ditelitinya 
sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan 
bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh 
mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 
Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian 
mengenai fenomena dakwah di instagram ini, peneliti 
menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz karena 
teori ini sesuai untuk digunakan dalam penelitian 
mengenai fenomena dakwah di instagram.11

D.  Definisi Konseptual 
Definisi konseptual digunakan sebagai penjelas 

agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca terhadap 
judul kebijakan dakwah di media sosial ( studi analisis 
dakwah melalui facebook, what app, twitter, dan tiktok 
maka perlu adanya penjelasan dan batasan definisi dari 
judul.

1. Media Sosial 

Media sosial merupakan perkembangan teknologi 
baru yang ada pada internet, dimana para penggunanya 
dapat dengan mudah untuk berkomunikasi, berpartisipasi, 
berbagi dan membentuk sebuah jaringan di dunia virtual, 
sehingga penggunanya dapat menyebarluaskan konten 
mereka sendiri. 

11 Severin, J Werner & Tankard, W James. Teori Komunikasi, 
Bandung: Aneka Cipta, h 48
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2. Dakwah

Dakwah berasal dari bahasa Arab yang merupakan 
masdar dari fi’il (kata kerja) da’a, yad’u, da’watan yang 
mempunyai arti ajakan, menyeru, memanggil. Orang 
yang melakukannya disebut da’i. Dakwah adalah 
mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan 
yang benar sesuai dengan perintah tuhan. Perwujudan 
dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman 
dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi 
juga menuju sasaran yang lebih luas. Metode dakwah 
merupakan salah satu unsur dakwah yang terpenting 
dalam berdakwah. Karena metode dakwah adalah 
cara atau jalan yang dipergunakan oleh da’i untuk 
menyampaikan materi dakwah agar dapat diterima oleh 
masyarakat luas. Dalam perkembangannya dakwah harus 
menyentuh berbagai lapisan masyarakat, salah satu usaha 
da’i dalam mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan 
dakwah pada media sosial yang sedang banyak diakses 
oleh berbagai macam lapisan masyarakat salah satunya 
adalah instagram. Maka penelitian ini berfokus pada 
dakwah di media sosial yang dimaksud atau dibatasi pada 
fenomena dari pemanfaatan instagram sebagai media 
dakwah dan bagaimana bentuk metode dakwah bil lisan, 
bil hal, dan bil qalam pada media sosial instagram.12

3.  Sumber dan Jenis Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif  adalah 
kata-kata atau tindakan, selebihnya hanya data tambahan 

12 Saputra, Wahidin.  Pengantar Ilmu Dakwah. Jakarta : PT 
RajaGrafindo Persada, 2011, h 76
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seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang 
peneliti gunakan terdiri atas:

Data primer adalah sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpul data Data primer 
dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam 
dengan informan (da’i) mengenai penggunaan serta 
bentuk dakwah bil lisan, bil qalam dan bil hal yang dapat 
dilakukan melalui media instagram. peneliti ini akan 
memfokuskan pada subjek dakwah yang sesuai dengan 
kriteria yang dibuat oleh peneliti.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 
berbagai literatur seperti buku, majalah, karya ilmiah 
yan relevan dengan penelitian.13

4. Teknik pengumpulan data

Pegumpulan data merupakan langkah yang sangat 
penting dalam melakukan penelitian. Pengumpulan 
data dalam penelitian kualitatif  dapat dilakukan dengan 
menggunakan teknik kondisi alami, sumber data primer 
dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, 
wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selalu ada 
hubungan antara metode pengumpulan data dengan 
masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Dalam hal ini 
peneliti akan menggunakan teknik purposive sampling. 
Informan ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. 
Lazimnya, didasarkan atas kriteria atau pertimbangan 
tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana 
yang dilakukan dalam teknik random (Informan 

13 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D. 
Bandung: Alfabeta, 2021, h 40.
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penelitian ini adalah subjek dakwah (da’i) yang memiliki 
instagram dan menjadikan instagramnya sebagai media 
berdakwah.

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjuan pustaka, 
dan sistematika penulisan.

Bab II Teori Dakwah, Media Sosial, Instagram Dan 
Instagram Sebagai Media Dakwah.

Pada bab ini memuat empat sub yaitu, sub bab 
pertama kajian tentang dakwah (meliputi: pengertian 
dakwah, dasar hukum dakwah, tujuan dakwah, unsur 
dakwah, dan 

metode dakwah). Sub bab kedua mengenai media 
sosial (meliputi: definisi media sosial, karakteristik 
media sosial, jenis-jenis media sosial, dan ciri khalayak 
media sosial). Sub ketiga mengenai instagram (meliputi: 
pengertian instagram, sejarah instagram dan fitur-fitur 
instagram). Sub ke-empat mengenai instagram sebagai 
media dakwah.

Bab iv analisis fenomenologi dakwah di Media 
soisal dan bentuk metode dakwah bil Lisan, bil hal dan 
bil qalam di instagram

Bab ini mengurai data yang diteliti mengenai analisis 
fenomenologi dakwah di instagram dan bentuk dakwah 
bil lisan, bil hal, dan bil qalam di instagram.

Bab V Penutup
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Bab ini meliputi kesimpulan yang merupakan 
jawaban dari permasalahan yang dibahas. Selain itu juga 
penulis mencantumkan saran-saran serta diikuti dengan 
uraian kata penutup. Setelah penutup dibagian akhir 
akan dicantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran 
dan biodata penul
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B A B   2

KEBIJAKAN DAKWAH

Dakwah dipahami sebagai bentuk ajakan 
kepada Islami merupakan salahsatu 
pondasi dan pilar pokok eksistensi Islam 

di muka bumi. Ajaran Islam, baik yang bersifat prinsip 
autentik dalam kapasitas individu, keluarga, maupun 
sosial, semuanya menjadi landasan untuk mendekatkan 
dirikepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Al-
Qur’an bahkan menganjurkan adanya komunitas sosial 
dalam berdakwah, karena peran dan fungsi dakwah 
yangdemikian krusial.

Dalam era globalisasi saat ini begitu banyak problem 
yang muncul terutama dalam kalangan remaja yang 
menjadi tunas bangsa selanjutnya. Dalam era globalisasi 
denga ditandai perkembangan sistem informasi dan 
teknologi yang memusahkan umat dalam melakukan 
berbagai hal termasuk dalam mencari topik dakwah. 
Namun perlu diingat bahwa bukan hanya sebagai pemudah 
namun bisa menjadi penurunan terhadap kemajuan 
dari remaja itu sendiri akibat tidak bisa mengatur atau 
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mengontrol penggunaan tenknologi tersebut. Semua 
itu perlu dimanajemen untuk menghindari suatu yang 
tidak diinginkan karena banyak sudah yang terjadi saat 
ini mulai dari penurunan akhlak, tauhid dan banyak lagi. 
Untuk itu dalam memanajemen suatu dakwah dapat 
diharapkan mampu menghilangkan setiap hal yang 
menjadi kemunduran dari akhlak dan tauhid di kalangan 
anak muda melalui dakwah yang disebarkan melalui 
berbagai hal agar mencangkup khalayak banyak.

A. Problem Dakwah

Dalam melaksanakan dakwah, haruslah 
dipertimbangkan secara sungguh-sungguh tingkat dan 
kondisi cara berfikir mad’u (penerima dakwah) yang 
tercermin dalam tingkat peradabannya termasuk sisem 
budaya dan struktur sosial masyarakat yang akan atau 
sedang dihadapi. Secara evolusi, obyek dakwah mengalami 
perkembangan ke arah yang lebih tinggi dengan tingkat 
kemajuan dan intelektual. Bahkan seharusnya seirama 
dengan tingka perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Perkembangan ini dimaksudkan agar 
ajaran Islam secara keseluruhan meresapi kehidpan 
manusia sehinga mampu memecahkan segala masalah 
kehidupannya, pemenuhan kebutuhannya yang sesuai 
dengan ridha Allah SWT. Dengan demikian, dakwah 
dipandang sebagai proses pendidikan individu dan 
masyarakat sekaligus proses pembangunan itu sendiri.
Dakwah dipandang sebagai proses pendidikan yang baik 
dan benar-benar harus mengacu pada nilai-nilai Islam 
yang diterapkan sedini mungkin kepada anak-anak. 
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Apabila proses tersebut dapat beijalan dengan baik, kita 
akan melihat munculnya generasi muda yang memiliki 
komitmen yang kuat. Mereka adalah para pemuda 
yang selalu siap mengemban misi kemanusiaan kepada 
masyarakat.14

Dinamisasi kehidupan modern yang semakin tinggi 
dan sangat kompetitif  telah banyak mempengaruhi umat 
manusia senantiasa memandang persoalan hidup secara 
pragmatis, logis, serba instan dan bahkan metematis. 
Keadaan yang demikian ini di samping membawa 
manfaat berupa kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang semakin memudahkan aktifitas manusia, 
juga telah membawa implikasi negatif  berupa lemahnya 
semangat transendental dan memudarnya hubungan 
sosial. Implikasi tersebut berlangsung demikian lama, 
sehingga dewasa ini telah melahirkan berbagai kenyataan 
sosial yang cukup bertentangan dengan cita-cita.

Untuk mengatasi dinamisasi kehidupan yang 
semakin kompleks tersebut maka dibutuhkan 
Paradigma baru dalam mengusung dakwah Islam yang 
mempertimbangkan jenis dan kualitas permasalahan 
yang dihadapi oleh umat dewasa ini. Di sinilah institusi 
dakwah secara keteraturan dituntut untuk dapat 
melakukan usaha-usaha dakwah secara sistematis dan 
professional melalui langkah strategis.Untuk mengatasi 
berbagai persoalan umat, maka dibutuhkan institusi 
dakwah yang mampu melahirkan program dakwah yang 

14 Asep Saeful Muhtadi. Komunikasi Dakwah, (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media, 2012), h 87
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bersifat professional dan strategis agar aktifitas dakwah 
bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Islam.Agama bagi 
manusia adalah sebagai pegangan dan petunjuk kehidupan, 
Islam sebagai agama adalah sejak diwahyukannya kepada 
Nabi Muhammad SAW sampai berakhirnya kemanusiaan 
nanti. Ajaran Islam menunjukkan integrasi positif  berupa 
keseimbangan-keseimbangan yang diperlukan dalam 
kehidupan. Tidak terwujudnya keseimbangan akan 
mengakibatkan kepincangan-kepincangan, misalnya 
sangat mementingkan materi sementara urusan spiritual 
terabaikan atau sebaliknya. Karena itu manusia yang 
dikehendaki ajaran ini adalah manusia seutuhnya bukan 
sepotong-potong atau setengah-setengah, “fi addunya 
hasanah wa fi al-akhirati hasanah”.

Adapun problem di era informasi merupakan 
masalah yang dihadapi dunia Islam di era informasi 
dalam kaitannya perkembangan zaman maupun 
perkembangan keilmuan serta sains dan teknologi 
terlebih perkembangan politik sekarang ini adalah :

Bagaimana kita mampu memahami ajaran-ajaran 1. 
Islam dengan tepat di tengah- tengah penemuan 
baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
agar tidak terjadi pertentangan antara pemahaman 
nash dengan realitas yang ada. Hal itu tidak berarti 
menyalahkan agama untuk ilmu dan teknologi akan 
tetapi mencari pendekatan yang benar dan kritis.

Bagaimana masyarakat Islam mengejar 2. 
ketertinggalannya dari masyarakat dunia, sehingga 
mitos mayoritas selalu diimbangi dengan etos kualitas. 
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Hal ini bukan sekedar masalah wadah dan lembaga, 
tetapi menyangkut sumber daya manusianya.

Masalah agama bukan hanya dipahami sebagai doktrin 3. 
normatis semata, tetapi harus dapat dikembangkan 
menjadi konsepsi operatif.15

B. Pengertian Kebijakan Dakwah

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. 
Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah 
apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak 
melakukan (public policy is whatever goverenments choose 
to do or not to do). Kebijakan publik mencakup sesuatu 
yang tidak dilakukan olehpemerintah keika pemerintah 
menghadapi suatu masalah publik. lingkup kebijakan 
publik sangat luas, karena mencakup berbagai seltor 
atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik 
dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, 
pertahanan, dan sebagainya. Disamping itu, kebijakan 
publik dari hirarkinya, kebijakan publik bersifat nasional, 
regional, maupun local, seperti Undang-undang, peraturan 
pemerintah, peraturan pemerintah propnsi, peraturan 
pemerintah kabupaten atau Kota, dan keputusan Bupati 
atau Walikota.Studi kebijakan publik memiliki tiga 
manfaat penting, yakni untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, 
dan untuk tujuan politik.Kebijakan itu pada hakikatnya 
merupakan sebuah aktivitas yang khas (a unique activity), 
dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya 

15 Aziz. Muhammad Ali, Ilmu Dakwah, Jakarta: Kencana, 2004, h 52. 
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tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus 
yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber 
pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, 
didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang 
memiliki otoritas dalam system politik. Kebijakan publik 
lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan 
mengarah pada tiijuan tertentu, daripada sekadar sebagai 
bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba 
acak asal-asalan, dan serba kebetulan.16

Dalam konteks kebijakan, proses pengertian 
yang intregealistik dakwah merupakan suatu proses 
yang berkesinambungan yang ditangani oleh para 
pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah 
agar bersedia masuk kejalan Allah dan secara bertahap 
masuk dalam kehidupan yang Islami. Suatu proses yang 
berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan 
insidental atau kebetulan, melainkan benar-benar 
direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terus 
menerus oleh para pengemban dakwah dalam rangka 
mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai dengan 
tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan adalah 
prinsip-prinsip yang mengendalikan segala aktivitas 
dan kaidah- kaidah yang terkait dengannya, yang 
berfungsi untuk menerjemahkan titik awal dan arahan-
arahan menjadi langkah-langkah konkrit yang dapat 
mengarahkan jalan pergerakan menuju sasaran yang 
di tetapkan. Dakwah merupakan bagian integral dari 
ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. 

16 Morissan., Wardhani, Andy Corry & Hamid, Farid. Teori 
Komunikasi Massa. Bogor : Ghalia Indonesia, 2013, h 36
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Kewajiban ini tercermin dari konsep Amar Ma ’ruf  Dan 
Nahi Munkar, yaitu perintah untuk mengajak masyarakat 
untuk melakukan perilaku positif-konstruktif  sekaligus 
mengajak mereka untuk meninggalkan dan menjauhkan 
diri dari perilaku negatif-destruktif. Misi pertama ibadah 
dan melakukan kebajikan yang dapat disebut dengan 
tujuan yaitu memperbaiki pribadi, membangun keluarga 
dan membimbing masyarakat.

Kebijakan pada hakekatnya merupakan hasil akhir 
dari kebijaksanaan, yang merupakan ketentuan yang 
telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak 
yang berwenang untuk dijadikan pedoman, dan pegangan 
bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah ataupun 
instansi lain dan masyarakat agar tercapai kelancaran 
dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, 
missi, dan visi.Sedangkan Kebijakan (policy) menurut 
Miriam merupakan hasil dari suatu keputusan setelah 
melalui penilaian-penilaian alternatif  yang tersedia yang 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 
mencapai tujuan tertentu secara efektif  Dalam konteks 
ini, kebijakan akan menyangkut dua aspek yaitu: proses 
pelaksanaan keputusan dan dampak dari pada pelaksanaan 
tersebut. Dengan demikian lingkup studi kebijakan 
sangat luas mulai dari sebab-sebab ditetapkannya suatu 
kebijakan, yang meliputi isi kebijakan, proses pelaksanaan 
kebijakan serta dampak suatu kebijakan.17

17 Asep Saeful Muhtadi. Komunikasi Dakwah, (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media, 2012, 21 
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Proses kebijakan tersebut terdiri dari beberapa 
langkah diantaranya yaitu:

Identifikasi masalah yang akan mengarah pada 1. 
permintaan untuk mengatasi masalah tersebut

Formulasi kebijakan berupa langkah yang dilakukan 2. 
setelah pemilihan alternative

Implementasi dan,3. 

Evaluasi melalui berbagai sumber untuk melihat 4. 
sajauh mana usaha pencapaian tujuan.

Dakwah menurut bahasa memiliki arti ajakan. 
Sedangkan menurut istilah dakwah merupakan agar 
memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. 
Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah sasaran 
perilaku dakwah agar mau menerima ajaran Islam dan 
mengamalkannya dalam tatanan kenyataan kehidupan 
sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah 
pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan

Untuk mensosialisasikan visi dan missi, dalam 
konteks dakwasebuah lembaga perlu memelihara sikap 
yang independent untuk dijadikan pedoman, karena 
konsekwensi visi akan membawa misi yang tegas. Oleh 
karena itu, kebijakan dakwah merupakan keputusan 
yang telah disepakati oleh pihak terkait untuk dijadikan 
pedoman dalam melaksanakan aktifitas menyebarkan 
agama Allah dengan mengajak yang ma’ruf  dan mencegah 
yang mungkar. Dakwah merupakan rekontruksi 
masyarakat sesuai ajaran. Semua sisi kehidupan bisa 
dijadikan sebagai media dakwah, seperti politik, usAha 
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sosial, tekhnologi dan lain sebagainya. Dalam konteks 
kebijakan, proses pengertian yang intregealistik dakwah 
merupakan suatu proses yang berkesinambungan 
yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk 
mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk kejalan 
Allah dan secara bertahap masuk dalam kehidupan yang 
Islam. Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu 
proses yang bukan insidental atau kebetulan, melainkan 
benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi 
secara terus menerus oleh para pengemban dakwah 
dalam rangka mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai 
dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan Sudah 
seharusnya dakwah dilakukan tidak asal jalan, yakni 
melalui perencanaan yang matang, baik menyangkut 
materi, tenagadilakukannataupun metode yang 
dipergunakannya.18

Meskipun benar, bahwa yang hak akan 
menghancurkan yang batil, tetapi sunnatullah ini berkaitan 
dengan sunnatullah yang lain, yaitu bahwasannya Allah 
SWT sangat mencintai dan meridhai kebenaran yang 
diperjuangkan dalam sebuah barisan yang rapi dan 
teratur seperti yang dijelaskan dalam Qur’an Surat Ash-
Shaf  ayat 4.14 “Sesungguhnya Allah menyukai orang 
yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur 
seakan-akan mereka seperti suatu.19

Bangunan yang tersusun kokoh.” Islam adalah 
agama dakwah yakni agama yang selalu mendorong 

18 Aziz. Muhammad Ali, Ilmu Dakwah, Jakarta: Kencana, 2004, h 52.

19 Asep Saeful Muhtadi. Komunikasi Dakwah, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2012, 21  
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pemeluknya untuk senantiasa aktif  melaksanakan 
aktifitas dakwah. Dalam Konteks ini, setiap umat Islam 
memiliki kewajiban untuk melakukan aktifitas dakwah, 
dan sudah seharusnya umat Islam memiliki kesadaran 
untuk melakukan aktifitas dakwah karena maju dan 
mundurnya umat Islam tergantung kegiatan dakwah 
yang dilakukannya.

C. Metode Pembuatan Rekomendasi Kebijakan 
Dakwah

Rekomendasi kebijakan adalah proses untuk 
melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif  
kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
Tujuan adanya rekomendasi adalah untuk memberikan 
allternatif  kebijakan yang paling unggul dibanding 
dengan alternatif  lain. Untuk memilih alternatif  tersebut 
harus berdasarkan pada seperangkat kriteria yang jelas 
dan transparan, sehingga alasannya jelas mengapa dipilih 
suatu kebijakan tersebut.

Dalam setiap program atau kebijakan pastilah 
membutuhkan yang namanya rekomendasi. Rekomendasi 
diambil menggunakan metode dan mempunyai 
model yang bermacam-macam. Sebelum mengambil 
rekomendasi, pasti alternatif  tersebut diseleksi 
mengunakan metode yang relevan untuk menyeleksi 
suatu alternatif  yang akan dijadikan rekomendasi terbaik. 
Sering suatu masyarakat dalam memilih rekomendasi 
untuk kebijakan masih belum cocok dengan kebijakan 
yang ditentukan. Maka dari itu pada makalah ini akan 
sedikit menjelaskan mengenai metode pembuatan 
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rekomendasi. Agar kita tidak lagi memilih rekomendasi 
yang salah.20

D. Pengertian Studi Kebijakan Dakwah, Ruang 
Lingkup, dan Objek Kajian

1. Pengertian studi kebijakan dakwah.

Kebijakan menurut para ahli:

a. Menurut Dye kebijakan adalah apapun 
kegiatan pemerintah baik yang eksplisit 
maupun implisit.

b. Menurut James E. Anderson kebijakan 
adalah perilaku dari sejumlah aktor 
(pejabat, kelompok, instansi pemerintah) 
atau serangkaian aktor dalam suatu bidang 
kegiatan tertentu.

c. Dakwah menurut Shalahuddin Sanusi adalah 
usaha mengubah keadaan yang negatif  menjadi 
keadaan yang positif, memperjuangkan yang 
ma’ruf  atas yang mungka, memenangkan 
yang ha katas yang bathil.

d. Jadi dapat disimpulkan bahwa studi kebijakan 
dakwah adalah proses kajian terhadap 
pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk dapat menerapkan ajaran 
Islam di dalamnya.

20 Munir, M. Managemen Dakwah, Jakarta: Kencana, 2006, h 23
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2. Ruang lingkup studi kebijakan dakwah.

 Lingkup kebijakan publik sangat luas karena 
mencakup berbagai sector atau bidang pembangunan, 
seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, 
kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. 
Di samping itu, kebijakan publik dapat bersifat 
nasional, regional, maupun local, seperti undang-
undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah 
propinsi, peraturan pemerintah kabupaten atau lota, 
dan kepurusan bupati atau walikota. Maka dalam 
lingkup studi kebijakan dakwah, suatu kebijakan yang 
menjabarkan proses pembuatan kebijakan agar supaya 
mampu memecahkan problematika dakwah dalam 
kehidupan dengan menggunakan kebijakan tersebut.21

3. Objek kajian studi kebijakan dakwah.

 Objek kajian dari studi kebijakan dakwah adalah 
suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
apakah sudah sesuai untuk menyelesaikan problem 
dakwah.22

E. Kerangka Kerja Kebijakan Dakwah

Tujuan yang akan dicapai.

Preferensi nilai seperti apa yang perlu 1. 
dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

21 Nurhidayah,Yayah & Nurhayati, Eti. Psikologi Komunikasi Antar 
Gender”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, h 34

22 Morissan., Wardhani, Andy Corry & Hamid, Farid. Teori 
Komunikasi Massa. Bogor : Ghalia Indonesia, 2013, h 112
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Sumberdaya yang mendukung kebijakan.2. 

Kemampuan aktor yang terlibat dalam 3. 
pembuatan kebijakan.

Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, 4. 
ekonomi, politik, dan sebagainya.

Strategi yang digunakan untuk mencapai 5. 
tujuan.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkain 
aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses 
kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut 
nampak dalam serangkain kegiatan yang mencakup 
penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi 
kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian 
kebijakan.sedangkan aktivitas perumusan masalah, 
forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan 
evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat 
intelektual.

1. Tahap analisis kebijakan yaitu:

Tahap Karakteristik1. 

Perumusan masalah2. 

Memberikan informasi mengenai kondisi-3. 
kondisi yang menimbulkan masalah

Forecasting (peramalan)4. 

Memberikan informasi mengenai konsekuensi 5. 
dimasa mendatang dan diterapkannya alternatif  
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kebijakan, termasuk apabila tidak membuat 
kebijakan.

Rekomendasi kebijakan6. 

Memberikan informasi mengenai 7. 
manfaat bersih dari setiap altemati, dan 
merekomendasikan alternatif  kebijakan yang 
memberikan manfaat bersih paling tinggi

Monitoring kebijakan8. 

Memberikan informasi mengenai konsekuensi 9. 
sekarang dan masa lalu dari diterapkannya 
alternatif  kebijakan termasuk kendala-
kendalanya.

Evaluasi kebijakan10. 

Memberikan informasi mengenai kinerja atau 11. 
hasil dari suatu kebijakan.23

2. Unsur-unsur kebijakan :

a. Tujuan kebijakan

Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat 
karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, 
tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian, tujuan 
menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Namun 
demikian, tidak semua kebijakan mempunyai uraian 
yang sama tentang tujuan itu.24

23 Rakhmat, Jalaluddin.  Psikologi Komunikasi, Bandung: 
Rosda Karya, 2008, h 78

24 Sanwar, M. Aminuddin. Pengantar Ilmu Dakwah, Semarang: 
Fakultas Dakwah  IAIN Walisongo, 1996, h 109
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b. Masalah

 Masalah merupakan unsur yang sanga penting 
dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah 
yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam 
seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara/
metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah 
kebijakan jika pemecahan pemecahannya dilakukan 
terhadap masalah yang tidak benar.

 Tuntutan (demand) Sudah diketahui bahwa 
partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. 
Partisipasi dapat berbentuk dukungan, tuntutan, dan 
tantangan atau kritik. Seperti halnya partisipasi pada 
umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau 
radikal.

Dampak (outcome) 

Dampak ini merupakdn tujuan lanjutan yang 
muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan. 
Berapa besar dampak yang terjadi untuk setiap jenis 
kebijakan sulit diperhitungkan.hal ini disebabkan hal-hal 
berikut : tidak tersedianya informasi yang cukup,dalam 
bidang sosial pengaruh dari satu kebijakan sulit dipisahkan 
dengan pengaruh dari kebijakan lain, proses berjalannya 
pengaruh dari sesuatu kebijakan dalam bidang sosial sulit 
diamati.25

c. Sarana atau alat kebijakan (policy Instruments)

25 Nasrullah, Rulli. Media Sosial Perspektif  Komunikasi, Budaya, dan 
Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017, h 76
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Suatu kebijakan diimplementasikan dengan 
menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari 
sarana ini dapat disebutkan, antara lain kekuasaan, 
insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan 
perubahan dari kebijakan itu sendiri. 26

3. Metode Pembuatan Rekomendasi

Dalam pembuatan rekomendasi, ada berbagai 
macam teknik dan metode. Berikut metode yang 
digunakan dalam pembuatan rekomendasi.

a. Pemetaan sasaran

Teknik yang digunakan untuk menyusun tujuan dan 
sasaran dan hubungannya dengan alternatif  kebijakan. 
Metode ini dapat digambarkan dengan pohon sasaran. 
Pohon sasaran selalu bersifat hierarki.

b. Klarifikasi nilai

Prosedur untuk mengidentifikasi dan 
mengklarifikasi premis nilai atas dasar seleksi terhadap 
sasaran kebijakan.

Langkah umum untuk mempeijelas nilai:

Mengidentifikasi seluruh sasaran yang relevan dari 1. 
suatu kebijakan

Identifikasi seluruh pelaku kebijakan yang terlibat2. 

Daftar semua premis nilai (tawaran)3. 

26  Saputra, Wahidin. Pengantar Ilmu Dakwah. Jakarta : PT 
RajaGrafindo Persada, 2011, h 45
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Klasifikasikan premis nilai secara sederhana4. 

Klasifikasikan lagi premis berdasarkan 
landasanKritik nilai Serangkaian prosedur untuk 
menguji mana yang lebih meyakinkan antara argumen 
yang saling berlawanan dalam suatu debat mengenai 
tujuan kebijakan. Jika klarifikasi nilai mengklasifikasikan 
premis nilai berdasarkan bentuk, konteks dan fungsinya. 
Sedangkan kritik nilai menguji peran nilai dalam debat 
tentang argumen (lebih mendalam).27

 Perumusan elemen biayaSuatu prosedur untuk 
mengklasifikasikan dan  mendeskripsikan semua biaya 
yang akan dikeluarkan dengan dilaksanakannya suatu 
program. Tujuan pembuatan permusan elemen biaya 
ini adalah membuat daftar fungsi, peralatan dan pasokan 
yang tuntas.

Struktur perumusan elemen biaya :

Biaya primer (langsung)  biaya tetap sekali, biaya • 
investasi, biaya berulang

Biaya sekunder (tidak langsung)• 

Estimasi biaya prosedur untuk menyediakakan 
informasi tentang nilai uang masing- masing komponen 
dari struktur elemen biaya. Jika struktur elemen biaya 
menunjukan elemen apa yang harus diukur, estimasi 
dana secara nyata mengukur elemen tersebut.

Harga bayangan (shadow pricing)1. 

27 Munir, Muhammad dan Wahyu Ilaihi.  Manajemen Dakwah. 
Jakarta: Prenada Media Group, 2006, 109
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suatu prosedur untuk membuat keputusan subjektif  2. 
tentang nilai uang dari manfaat dan biaya.

Pemetaan hambatan3. 

 Suatu prosedur untuk mengidentifikasi 
keterbatasan dan hambatan yang menghadang jalan 
untuk mencapai sasaran kebijakan. Cara efektif  yang 
digunakan untuk mengidentifikasi hambatan adalah 
dengan menyusun pohon hambatan.

Internalisasi biaya. Prosedur untuk memasukkan 
semua biaya luar yang relevan ke dalam struktur 
elemen biaya internal Discounting prosedur untuk 
memperkirakan nilai saat ini dari biaya dan manfaat yang 
akan diperoleh pada masa mendatang. Diskonting adalah 
cara untuk menghitung dampak waktu ketika membuat 
rekomendai suatu kebijakan.

Analisis sensitivitas Suatu prosedur untuk 
mengetahui sensitivitas hasil dari analisis biaya- manfaat 
atau biaya-efektivitas terhadap asumsi alternatif  tentang 
kemungkinan, tingkat biaya atau manfaat tertentu akan 
benar terjadi.Analisis fortiori Prosedur yang digunakan 
untuk membandingkan dua atau lebih alternatif  dengan 
cara memecahkan ketidakpastian untuk menyetujui suatu 
alternatif  yang secara intuitif  lebih disukai tapi setelah 
analisis pendahuluan diketahui lebih lemah dibanding 
alternatif  lain.. Analisis plausibilitas Prosedur untuk 
menguji rekomendasi yang menentang pernyataan yang 
berlawanan.28

28 Saputra, Wahidin. Pengantar Ilmu Dakwah. Jakarta : PT 
RajaGrafindo Persada, 2011, h 67
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F. Model-Model Rekomendasi Dalam Kebijakan 
Dakwah

Model-model rekomendasi dan pengoperasiannya:

1. Metode perbandingan

 Semua alternatif  yang akan dievaluasi 
dibandingkan berdasarkan krieria yang telah 
ditentukan, kemudian dipilih salah satu 
alternatif  kebijakan yang memperoleh nilai 
tertinggi. Contoh nilai pemilihan Gubernur.

2. Metode memuaskan (satisficing method)

 Pemilihan alternatif  dilakukan atas dasar 
kemampuan setiap alternatif  memenuhi 
semua kriteria atau persyaratan yang telah 
ditetapkan. Apabila tidak ada alternatif  yang 
memenuhi kriteria, maka perlu megurangi 
jumlah kriteria yang telah ditetapkan. Contoh 
mengurangi kekerasan pada anak. Ada dua 
alternatif, yang pertama/memberi hukuman 
pada pelaku, yang kedua memberi pelayanan 
psikologi dan spiritual pada pelaku. Kriteria 
1) kekerasan pada anak harus berkurang 
berdasarkan data, 2) berkurangnya kasus anak 
hilang.

3. Lexicographic ordering method

 Semua alternatif  kebijakan diperbandingkan 
dan diranking berdasarkan suatu kriteria dari 
yang paling penting (paling berbobot) menuju 
kriteria yang kurang penting atau bobotnya 



36     •     D r .  H .  U d i n ,  M . A

lebih rendah. Kemudan dari alternatif  
tersebut ayng lolos pada kriteria pertama 
dibandingkan lagi dengan menggunakan 
kriteria kedua, yang boobtnya lebiih rendah. 
Kemudian dibandingkan dengan kriteria 
ketiga dan seterusnya sampai ditemukan 
alternatif  terbaik.

4. Non Dominated Altematives Method

 Melakukan evaluasi terhadap semua alternatif  
berdasarkan sejumlah kriteria yang telah 
ditetapkan untuk mengetahui sejauh mana 
memenuhi kriteria tersebut. Alternatif  yang 
rendah skornya disingkirkan dari tahap 
evaluasi berikutnya. Alternatif  yang paling 
unggul pada semua kriteria dianalisis dengan 
kriteria yang lain.29

G. Metode Pengembangan Kebijakan Dakwah

Kebijakan dan metode tertentu yaitu informasi 
dikendalikan untuk mendukung dinamika dakwah 
agar nilai Islam yang ditawarkan menjadi pilihan tepat 
bagi masyarakat untuk mengatasi problema hidupnya. 
Kebijaksanaan dakwah untuk pencapaian strategi 
tersebut adalah akomodatif, kontributif, kompetitif, 
antisipatif, dan evaluasi-kritis

29 Sukri, Sri Suhandjati. Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan 
Jender. Yogyakarta: Yogyakarta Media Group, 2016, h 43
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Di era informasi ini berkembang dengan pesat 
media-media massa dan alat komunikasi yang canggih 
yang dapat melahirkan apa yang disebut globalisasi. 
Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi dakwah. 
Disebut tantangan, bukan hambatan karena tantangan 
bukan seharusnya menjadi penghambat tetapi justru 
bisa menjadi pendorong bagi dakwah untuk lebih tampil 
secara efektif  dan efisien menyampaikan pesan-pesan 
Islam. Tantangan di era informasi semakin kompleks 
karena pesan-pesan melalui media massa memberikan 
tawaran- tawaran ide dan nilai-nilai yang dikenal 
dalam suatu paket yang menarik. Hal tersebut bisa 
menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat yang 
jauh dari norma-norma Islam. Akan tetapi, sebaliknya 
dakwah dapat pula memanfaatkan media modern itu 
untuk intensifikasi dakwah. Penyebaran informasi yang 
deras menimbulkan kompetisi yang kuat dari ide-ide 
dan nilai-nilai yang ditawarkan. Ide dan nilai-nilai yang 
unggul karena masyarakat memandangnya mampu 
mengatasi masalahnya dan memberikan kesegaran dan 
atraktif  yang tinggi. Karena itu, dakwah perlu membuat 
strategi dan langkah-langkah kebijakan agar nilai Islam 
yang ditawarkan menjadi pilihan tepat bagi masyarakat 
untuk mengatasi problema hidupnya. Karena itu masalah 
yang akan dibahas dalam tulisan. Ini adalah bagaimana 
metode dalam mengembangkan serta mengofrasional 
kan suatu kebijakan dakwah di era informasi sekarang 
ini.30

30 Tamburaka, Apriyadi. Agenda Seting Media Massa. Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2012, h 65
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Era Informasi dan Masalahnya Alfin Toffler, 
seorang ahli futurologi Amerika Serikat dalam bukunya 
The Third Wave (membagi sejarah manusia atas tiga 
gelombang, yaitu:

1. Gelombang pertama (Tahun 7000 SM-1700 M). Di 
masa ini manusia sudah menerapkan tekhnologi 
sederhana yang menggunakan energi yang disimpan 
oleh alam seperti: energi tumbuhan, energi tenaga 
hewan, energi angin energi air dan sebagainya.

2. Golongan kedua (tahun 1700-1970), bermula dari 
era revolusi industri di Inggris. Di era ini, teknologi 
berkembang pesat dengan ditemukannya energi 
batu bara, gas dan minyak bumi yang menggerakkan 
mesin uap, mesin elektro mekanis, kendaraan 
bermotor dan pabrik-pabrik yang menghasilkan 
barang-barang komsumsi secara massal. Akibat 
temuan- temuan tersebut memperluas ekspansi 
pasaran ke seluruh dunia. Ketamakan akan bahan-
bahan akan baku untuk menjalankan alat-alat 
produksi di negara-negara Barat akhirnya mengubah 
pola perdagangan Barat di dunia Timur menjadi 
kolonialisme.31 Prinsip yang berkembang di era 
ini adalah manusia harus menaklukkan alam dan 
harus mampu survive di tengah-tengah perubahan-
perubahan yang deras untuk selanjutnya mengejar 
kemajuan denga jiwa progresifisme.

31 Severin, J Werner & Tankard, W James. Teori Komunikasi, 2011, 
h 87.
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3. Gelombang ke tiga dimulai sejak tahun 1970 sampai 
sekarang yang disebut sebagai era informasi. Mulai 
pada saat ini teknologi di bidang komunikasi 
berkembang pesat. Negara-negara maju berlomba-
lomba meluncurkan satelit dan penemuan alat-alat 
komunikasi lainnya seperti: Facsimile yang mampu 
melakukan pengiriman jarak jauh, Fiber Optics 
yang mampu membawa pesan bebas gangguan dan 
hambatan untuk jarak jauh serta microprosessor 
dengan pengolahan maksimal, internet, dan 
berbagai temuan lainnya.

Alat-alat komunikasi dan informasi tersebut 
meskipun juga telah digunakan oleh negara-negara 
berkembang terutama satelit tetapi masih minim 
dibanding di negara-negara maju (Barat). Disamping itu, 
kemampuan negara- negara maju menguasai informasi 
itu sendiri demikian tinggi sehingga distribusi materi 
informasi cenderung didominasi oleh negaranegara 
maju. Teori dependensia khususnya di bidang informasi 
yang dicetuskan oleh Johan Galtung menteorikan bahwa 
negara-negara Barat yang maju adalah pusat jendela 
dunia bagi negaranegara berkembang. Peranan negara-
negara maju dalam menguasai informasi sangat rasialis 
dan deterministik. Kantor-kantor berita barat di New 
York, London, Paris dan sebagainya memproduksi 
berita-berita dan menentukan mana berita yang layak 
disalurkan ke negara-negara berkembang. Terdapat dua 
pola implikasi dari arus penyebaran informasi seperti 
ini. Pertama, adalah menyangkut akurasi pemberitaan 
dan kedua menyangkut preferensi obyek pemberitaan. 
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Dalam hal yang pertama, Edward W. Said dalam bukunya 
Covering Islam menjelaskan bahwa Islam dan dunia Islam 
menjadi salah satu obyek pemberitaan yang menaruh 
perhatian besar negara-negara Barat. Para wartawan 
Barat yang dikirim ke dunia Islam melakukan manifulasi 
faktor-faktor dunia Islam. Mereka tidak mengerti bahasa 
dan asing terhadap wilayah di mana ditugaskan. Berita 
yang disajikan sangat memihak pada kemauan dan 
kepentingan Barat dan sangat negatif  namun tidak 
disoroti oleh konsumen Barat.

Hal yang kedua, preferensi obyek pemberitaan erat 
kaitannya dengan soal ideologi dimana Barat menganut 
ideologi Free flow of  ideas by words and images, 
(penyebarluasan ide-ide dengan cara bebas dengan kata-
kata dan pelukisan-pelukisan). Ideologi ini mengandung 
makna kebebasan memberitakan apa yang menarik 
diketahui umum. Ideologi tersebut menjadi kekuatan 
untuk menjadikan Barat sebagai “Jendela dunia bagi 
negara-negara berkembang. Prinsip “kebebasan” dan 
“daya tarik” suatu berita kadang-kadang lebih penting 
dari kebenaran isi berita itu. Kecenderungan masyarakat 
dunia dewasa ini melihat informasi sebagai kebutuhan 
primer, siapa yang menguasai informasi Dialah yang 
akan menguasai masa depan. Terdapat semboyan bahwa 
: “The New source of  Power is not money in the hand of  afew, 
bui informasion in the hand of  many” (Sumber kekuatan 
baru masyarakat bukanlah uang dalam tangan segelintir 
orang, tetapi informasi di tangan banyak orang). Ziandian 
Sardar juga menjelaskan bahwa dewasa ini informasi 
menjadi barang komoditi primer dan bisa menjadi sumber 
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kekuasaan. Dimasa yang akan datang informasi akan 
menjadi sarana penting untuk alat manipulasi dan alat 
kendali serta dapat menjadi penentu untuk menetapkan 
kekuasaan riel.32

Penyebaran informasi keseluruh kawasan dunia 
akan dapat menciptakan terobosan-terobosan baru dalam 
suatu masyarakat dan sekaligus dapat membentuk opini, 
mengubah sikap serta menggeser nilai-nilai yang dianut 
dalam masyarakat itu. Akibat-akibat tersebut disamping 
memberikan kontribusi bagi kemajuan, tetapi juga sangat 
memprihatinkan dari segi nilai-nilai yang dianut dalam 
masyarakat itu. Era informasi akan dapat menciptakan 
masyarakat terbuka (open society) menurut konsep Kari 
R. Popper, yaitu masyarakat yang mengadopsi nilai-
nilai luar untuk mengentaskan keterbelakangan. Bagi 
Popper, tidak ada nilai absolut dan universal. Nilai selalu 
hasil produk zaman. Pandangan seperti ini akan menjadi 
ancaman bagi Islam, Karena dalam Islam ada nilai 
universal dan nilai absolut yang harus dipertahankan ke 
autentikannya, walaupun juga Islam tidak menutup diri 
dari perubahan.

Di zaman sekarang ini, kata Ernest Gallner, banyak 
agama tersekularisasi. Orang masih sering beranggapan 
“bahwa dalam masyarakat ilmiyah-industri, iman 
dan amalan agama akan menurun. Seseorang dapat 
memberikan topangan intelektual terhadap pandangan 
ini: Doktrin agama bertentangan dengan pandangan 

32 Mulyati, Ani. Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk 
Kementerian Perdagangan RI, Jakarta: Pusat Humas Kementerian 
Perdagangan, 2011, h 94
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ilmiah yang memiliki banyak kelebihan dan yang 
menjadi dasar teknologi dan ekonomi modern. Maka 
iman agama akan merosok. Derajatnya menurun pada 
saat derajat lawannya naik. Akan tetapi, kata Ernest 
Gellner selanjutnya, di tengah-tengah semua itu, ada lagi 
pengecualian yang lebih nyata, dramatis dan mencolok, 
yaitu Islam, Menganggap sekularisasi telah melanda Islam 
tidaklah berlebihan, tetapi anggapan itu salah belaka. 
Saat ini Islam tetap kuat seperti seabad yang lampau. 
Bahkan mungkin lebih kuat. Bahkan ada optimisme di 
kalangan cendekiawan Muslim tertentu bahwa dikala 
sosialisme komunisme mengalami kebangkrutan, dan 
ketika rapuhnya liberalisme-kapitalisme, maka Islam bisa 
menjadi alternatif. Tentu dalam tahap keyakinan dan dari 
segi konseptual Islam seperti apa yang digambarkan dan 
diharapkan, karena ia adalah agama Rahmatan lil ‘Alamin. 
Akan tetapi, apakah Islam yang ada dalam kenyataan, 
Islam yang ada dalam realitas kehidupan sosial, adalah 
sejalan dengan gambaran dan harapan itu. Bukankah 
negara-negara yang masuk kategori negaranegara dunia 
ketiga, bahkan negara-negara yang diidentifikasi sebagai 
negara miskin di dunia, kebanyakan adalah yang penduduk 
(masyarakatnya) beragama Islam. Posisi ummat Islam 
Indonesia di tengah-tengah perkembangan peradaban 
dunia seperti digambarkan oleh DR. Alwi Dahlan: Di 
kota-kota besar mulai banyak yang menerapkan cara dan 
gaya kehidupan peradaban kehidupan informasi. Rakyat 
kebanyakan pun mulai akrab dengan berbagai peralatan 
teknologi mutakhir. Kita berpijak pada beberapa zaman 
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sekaligus. Kaki yang satu sudah diabad informasi, tapi 
yang satu lagi tertinggal jauh di belakang.33

Keadaan yang mendua ini terdapat pada berbagai 
bidang kehidupan. Teknologi modem telah masuk 
tapi sikap serta keadaan belum berubah. Peralatan 
gelombang ketiga dipakai dengan cara dan kebijaksanaan 
gelombang pertama, yang mutakhir bercampur dengan 
yang antic (kuno). Kita bagaikan berada di selat tempat 
titik beradunya ketiga gelombang tadi. Ini tentu lebih 
berat jika dibandingkan dengan perubahan yang dihadapi 
negara maju, yang hanya menghadapi tantangan 
gelombang dua atau gelombang tiga saja. Keadaan 
seperti itu tentu tidak dapat dibiarkan terus, karena 
lama-kelamaan perbenturan gelombang peradaban 
ituakan mengganggu fungsi masyarakat sebagai suatu 
sistem yang utuh, efektif  dan efesial. Infiltrasi budaya 
yang masuk melalui berbagai media massa, televisi, film, 
majalah, bukubuku bacaan, juga melalui kunjungan para 
wisatawan mancanegara yang keberadaan mereka selain 
untuk melihat panorama negeri tercinta Indonesia juga 
secara tidak langsung memperkenalkan pola kehidupan 
keseharian tertentu terutama cara berpakaian.34

H. Pengertian Monitoring dan Evaluasi Dalam 
Kebijakan Dakwah

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu 
proses dalam kebijakan dakwah, diaman monitoring 

33 Ma’arif, Bambang S. Komunikasi Dakwah. Bandung : Simbiosa 
Rekatama Media, 2010, h 15

34 Munir, M. Managemen Dakwah, Jakarta: Kencana, 2006, h 112
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merupakan kegiatan pemantauan untuk memperoleh 
informasi secara terus-menerus sehingga hasil sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Evaluasi 
yaitu kegiatan penilaian di akhir kegiatan untuk melihat 
pencapaian dari keputusan yang dijalankan, evaluasi juga 
bisa dikatakan sebagai suatu proses untuk menentukan 
nilai atau jumlah keberhasilan dan usaha pencapaian 
suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi memiliki tugas yang sama 
yaitu memantau atau menilai jalannya suatu program. 
Monitoring lebih digunakan pada saat program sementara 
berjalan, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan 
kesalahan yang dijumpai agar dapat diperbaiki secara 
dini. Dengan demikian, tujuan program bisa dicapai 
sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi 
lebih berfokus pada akhir dari perjalanan program. 
Dimana, evaluasi ditujukan untuk menilai keberhasilan 
atau kegagalan dari program tersebut, dan juga dapat 
mengetahui mengapa keberhasilan atau kegagalan dapat 
terjadi. Dari hasil evaluasi tersebut, dapat digunakan 
untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan- 
kegiatan dan perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan 
masa mendatang.35

I. Fungsi Monitoring dan Evalusai Kebijakan 
Dakwah

Fungsi Monitoring dan Evaluasi Menurut William 
N. Dunn 

35 Asep Saeful Muhtadi. Komunikasi Dakwah, Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media, 2012, h, 21
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Fungsi Monitoring, yaitu:

1. Ketaatan (compliance)

 Monitoring ditujukan untuk menilai apakah 
adminidstrator, staf, dan semua yang berhubungan 
dalam sebuah kebijakan atau program mengikuti 
atau menaati standar dan prosedur yang 
diberlakukan.

2. Pemeriksaan (auditing)

 Monitoring diberlakukan untuk mengetahui 
sumber dan pelayanan yang difokuskan kepada 
target apakah telah mencapainya atau tidak.

3. Laporan (accounting)

 Monitoring dilakukan untuk memperoleh evaluasi 
atas kebijakan atau program yang diterapkan, sudah 
dirasakan atau dinikmati oleh target.

4. Penjelasan (explanation)

 Monitoring menghasilkan informasi yang 
menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut berhasil 
atau gagal dan mengenai perencanaan serta 
pelaksanaan tidak berjalan.36

Fungsi evaluasi,

1. Fungsi Pengukuran Keberhasilan

 Mengukur keberhasilan sebuah kegiatan atau 
progam merupakan fungsi evaluasi yang paling 

36 Mulyati, Ani. Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian 
Perdagangan RI, Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan, 2014, h 67
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utama. Pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan 
pada berbagai komponen, termasuk metode yang 
digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian 
tujuan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Fungsi Seleksi

 Melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat 
digunakan memilih keputusan mana saja yang bisa 
di putuskan yang sesuai dengan ajaran agama

3. Fungsi Diagnosis

 Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui 
kelebihan dan kekurangan dari keputusan yang 
sudah di rencanakan.

4. Fungsi Penempatan

 Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui 
keputusan tersebut berlaku di mana saja agar tujuan 
dari keputusan tersebut bisa begalan dengan efektif  
dan efisien sesuai dengan ajaran Islam

Adapaun fungsi utama dari monitoring dan evaluasi 
pada kebijakan dakwah adakah untuk tetap mengontrol 
dan tetap menjaga agar ketika pengambilan keputusan 
tetap pada syariat Islam.

J. Manfaat Monitoring dan Evaluasi Dalam 
Kebijakan Dakwah

1. Metode monitoring

a. Metode dokumentasi, yaitu metode 
pemantauan yang dilakukan terhadap 
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berbagai laporan kegiatan baik itu mingguan, 
bulanan, semester, atau tahunan.

b. Metode survei, untuk menjaring data dari 
stakeholders, terutama kelompok sasaran.

c. Metode observasi lapangan, yaitu metode 
yang dipakai untuk memantau di lapangan 
agar mengetahui data empiris yang bertujuan 
untuk meyakinkan dalam penilaian proses 
kebijakan, dapat dipakai untuk melengkapi 
metode survei.

d. Metode campuran, yakni campuran antara 
beberapa metode, seperti metode wawancara 
dan metode dokumentasi, atau gabungan dari 
keempat metode diatas.

e. Metode FGD, yaitu metode pemantauan 
dengan melakukan pertemuan dan diskusi 
dengan berbagai stakeholders. Dengan cara 
inidataa dan informasi yang diperoleh lebih 
lengkap dan akurat.

2. Metode evaluasi

a. Single program after-only, yaitu pengukuran 
kondisi setelah melakukan program tanpa 
adanya kelompok kontrol dan informasi 
diambil dari kelompok sasaran.

b. Single program before-after yaitu pengukuran 
kondisi sebelum dan sesudah program 
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dijalankan, tidak ada kelompok kontrol dan 
informasi diperoleh dari perubahan sasaran.

c. Comparative after-only, yakni pengukuran/
penilaian kondisi yang dilakukan sesudah 
program dijalankan, adanya kelompok kontrol 
dan informasi diperoleh dari kelompok 
kontrol dan sasaran.

d. Comparative before-after, yakni penilaian 
kondisi sesudah dan sebelum program 
diterapkan, ada kelompok kontrol serta 
informasi diperoleh dari bekerjanya program 
terhadap kelompok kontrol dan sasaran.37

Secara umum manfaat dari penerapan sistem 
monitoring dan evaluasi dalam suatu program adalah 
sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi sebagai alat untuk 
mendukung perencanaan:

Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang 1. 
disertai dengan pemilihan dan penggunaan 
indikator akan memperjelas tujuan serta arah 
kegiatan untuk pencapaian tujuan tersebut.

Pemilihan indikator program dalam kebijakan 2. 
yang melibatkan berbagai pihak secara partisipatif  
tidak saja berguna untuk mendapatkan indikator 
yang tepat tetapi juga akan mendorong pihak 

37 Morissan., Wardhani, Andy Corry & Hamid, Farid. Teori 
Komunikasi Massa. Bogor : Ghalia Indonesia, 2013, h 34
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yang berkepentiangan dalam pengambilan 
kebijkan mendukung suksesnya program.

Monitoring dan Evaluasi sebagai alat untuk 3. 
mengetahui kemajuan program:

Adanya sistem monitoring dan evaluasi 4. 
yang berfungsi dengan baik memungkinkan 
pelaksana program mengetahui kemajuan serta 
hambatan atau hal-hal yang tidak diduga yang 
secara potensial dapat menghambat jalannya 
program secara dini. Hal terakhir bermanfaat 
bagi pelaksana program untuk melakukan 
tindakan secara tepat waktu dalam mengatasi 
masalah.

Informasi hasil monitoring dan evaluasi dapat 5. 
memberikan umpan balik kepada pelaksana 
program tentang hasil capaian program, 
dalam arti sesuai atau tidak sesuai dengan yang 
diharapkan

Bilamana hasil program belum sesuai dengan 6. 
harapan maka pelaksana program dapat 
melakukan tindakan penyesuaian atau koreksi 
secara tepat dan cepat sebelum program 
terlanjur berjalan tidak pada jalurnya. Dengan 
demikian informasi hasil M&E bermanfaat 
dalam memperbaiki jalannya implementasi 
program.

Monitoring dan Evaluasi sebagai alat 7. 
akuntabilitas program dan advokasi:
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monitoring dan evaluasi tidak hanya memantau 8. 
aktivitas program tetapi juga hasil dari aktivitas 
tersebut. Informasi pemantauan terhadap 
luaran dan hasil (output dan outcome) program 
yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh 
pemangku kepentingan akan meningkatkan 
akuntabilitas program.

Informasi hasil monitoring dan evaluasi dapat 9. 
dipakai sebagai bahan masukan untuk advokasi 
program kepada para pemangku kepentingan. 
Informasi tersebut akan memicu dialog dan 
pembelajaran serta memacu keikutsertaan



  K e b i j a k a n  D a k w a h  d i  M e d i a  S o s i a l       •     51

B A B  3

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian sejak awal sudah 
harus ditentukan dengan jelas pendekatan/
desain penelitian apa yang akan diterapkan, 

hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat 
benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari 
sudut metodologi penelitian, disamping pemahaman 
hasil penelitian yang akan lebih  proporsional apabila 
pembaca mengetahui pendekatan yang diterapkan.  

Bungin mengatakan  metode atau aspek 
kemetodeon dalam rancangan penelitian kualitatif  
sesunggungguhnya tidak dituntut untuk dirinci 
sedemikian rupa. Metode dalam rancangan penelitian 
kualitatif  lebih pada penegasan dan penjelasan yang 
menunjuk pada prosedur-prosedur umum kemetodean 
yang akan digunakan seperti : 1) Pendekatan berikut 
alasan mengapa pendekatan tersebut digunakan,”2).Unit 
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analisis,” 3). Metode pengumpulan dan analisis data,”4).
Keabsahan data. 38

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
pendekaran kualitatif. Pendekatan kualitatif  digunakan 
untuk memahami prilaku dan sikap individu dan 
kelompok. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif  
digunakan untuk memahami dan menggali tantangan 
dakwah dalam arus perkembangan media sosial. Metode 
penelitian fenomenologi adalah metode penelitian 
yang berupaya mendapatkan pemaknaan individu atau 
kelompok terhadap suatu fenomena. 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif, yang bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, pandangan, 
motivasi, tindakan sehari hari dengan metode deskripsi 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa (naratif ) pada suatu 
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah. Pendekatan ini digunakan 
karena data yang diperoleh adalah data deskriptif  yang 
berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta 
berupa dokumen atau perilaku yang diamati.

Secara garis besar penelitian ini menggunakan dua 
metode yaitu metode interview dan pengamatan atau 
observasi. Peneliti melakukan interview atau wawancara 
untuk memperoleh data kemudian dilanjutkan dengan 
pengamatan sehingga dihasilkan data yang akurat. Data 

38 Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. 
Refika Aditama, h 13



  K e b i j a k a n  D a k w a h  d i  M e d i a  S o s i a l       •     53

yang dihasilkan dari wawancara dan pengamatan ditelaah 
dan dikaji secara mendalam, diverifikasi dan ahirnya 
diuraikan kesimpulan

Obyek dan masalah penelitian memang 
mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan mengenai 
pendekatan, desain ataupun metode penelitian yang akan 
diterapkan. Tidak semua obyek dan masalah penelitian 
bisa didekati dengan pendekatan tunggal, sehingga 
diperlukan pemahaman pendekatan lain yang berbeda 
agar begitu obyek dan masalah yang akan diteliti tidak 
pas atau kurang sempurna dengan satu pendekatan maka 
pendekatan lain dapat digunakan, atau bahkan mungkin 
menggabungkannya.

Dalam hal ini peneliti akan membahas hal-hal yang 
berkaitan dengan metode penelitian, di antaranya adalah: 
(a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) kehadiran peneliti 
di lapangan, (c) lokasi penelitian, (d) data, sumber data 
dan instrumen penelitian, (e) prosedur pengumpulan 
data, (f ) metode analisis data, (g) pengecekan keabsahan 
data, dan (h) tahap-tahap penelitian.39

Secara umum pendekatan penelitian atau sering 
juga disebu paradigma penelitian yang cukup dominan 
adalah paradigma penelitian kuantitatif  dan penelitian 
kualitatif.  Dari segi peristilahan para ahli nampak 
menggunakan istilah atau penamaan yang berbeda-
beda meskipun mengacu pada hal yang sama, untuk 
itu guna menghindari kekaburan dalam memahami 

39 Sugiono.  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D. 
Bandung: Alfabeta. 2012, h 69
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kedua pendekatan ini lima pendekatan kualitatif  yaitu, 
penelitian naratif, fenomenologi, grounded theory, 
etnografi, dan studi kasus.

B. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian dalam penulisan buku  ini adalah 
penelitian naratif, terma naratif  (narrative) muncul 
dari verba to narrate yang artinya menbahan kan atau 
mengatakan (to tell) suatu bahan  secara detail.Dalam 
desain penelitian naratif, peneliti mendeskripsikan 
kehidupan individu, mengumpulkan, mengatakan bahan  
tentang kehidupan individu, dan menuliskan bahan  atau 
riwayat pengalaman individu tertentu.Jelasnya, penelitian 
naratif  berfokus pada kajian seorang individu.

 Daiute dalam Cresswell menyatakan penelitian 
naratif  mempunyai banyak bentuk dan berakar dari 
disiplin (ilmu) kemanusiaan dan sosial yang berbeda  
Naratif  bisa berarti terma yang diberikan pada teks 
atau wacana tertentu, atau teks yang digunakan dalam 
konteks atas cara atau bentuk penyelidikan dalam 
penelitian kualitatif. Naratif  dipahami sebagai sebuah 
teks tertulis atau lisan yang memberikan sebuah catatan 
tentang suatu kejadian, peristiwa atau rangkaian 
kejadian, dan rangkaian peristiwa yang dihubungkan 
secara kronologis.40

Jika seorang peneliti berencana melaksanakan 
kajian naratif  maka ia perlu mempertimbangkan tipe 

40 Noor, Juliansyah.  Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, 
dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2011, h 65
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kajian naratif  yang akan dilaksanakannya.Pendekatan 
pertama yang digunakan dalam penelitian naratif  adalah 
membedakan tipe penelitian naratif  melalui strategi 
analisis yang digunakan oleh pengarang 

Kajian biografi adalah bentuk kajian naratif  
dimana peneliti menulis dan mencatat pengalaman 
kehidupan seseorang.Autobiografi ditulis dan dicatat 
oleh individu sebagai subjek kajian.Sejarah hidup (life 
histories) memotret seluruh kehidupan seseorang.Bahan  
pengalaman seseorang adalah kajian naratif  terhadap 
pengalaman personal seseorang yang ditemukan dalam 
episode majemuk atau tunggal, situasi pribadi, atau 
bahan  rakyat komunal (communal folklore).Sejarah lisan 
terdiri dari kumpulan refleksi personal terhadap kejadian 
dan sebab akibat kejadian tersebut dari satu atau 
beberapa individu.Kajian naratif  bisa jadi memiliki fokus 
kontekstual yang spesifik, seperti guru atau murid di 
kelas, bahan  tentang organisasi, atau bahan  yang dibahan 
kan tentang organisasi.Naratif  boleh jadi dipandu oleh 
lensa secara teoritis atau perspektif.Lensa tersebut bisa 
digunakan untuk mengadvokasi orang-orang Amerika 
Latin menggunakan testimonios.Lensa feminis digunakan 
untuk melaporkan bahan -bahan  tentang perempuan, 
sebuah lensa yang menunjukkan bagaimana suara 
perempuan dibungkam, digandakan, dan memunculkan 
kontradiksi.41

41 Satori, Djam’an dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian 
Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2017, h 52
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C. Langkah – Langkah Penelitian Kebijakan Dakwah 
Di Media Sosial

 Langkah-langkah peneliti dalam melaksanakan 
penelitian kualitatif  ini adalah sebagai berikut:

Menentukan problem penelitian atau pertanyaan 1. 
terbaik yang tepat untuk penelitian naratif. Penelitian 
naratif  adalah penelitian terbaik untuk mennagkap 
bahan  detail atau pengalaman kehidupan terhadap 
kehidupan tunggal atau kehidupan sejumlah 
individu.

Menyeleksi satu atau lebih individu yang memiliki 2. 
bahan  atau pengalaman kehidupan untuk dibahan 
kan, dan menghabiskan waktu (sesuai pertimbangan) 
bersama mereka untuk mengumpulkan bahan  
mereka melalui tipe majemuk informasi.

Mengumpulkan bahan  tentang konteks masalah 3. 
tersebut.

Menganalisa bahan  partisipan dan kemudian 4. 
restory(menbahan kan ulang) bahan  mereka ke dalam 
kerangka kerja yang masuk akal.Restorying adalah 
proses organisasi ulang bahan  ke dalam beberapa tipe 
umum kerangka kerja. Kerangka kerja ini meliputi 
pengumpulan informasi, penganalisaan informasi 
untuk elemen kunci bahan  (misalnya: waktu, tempat, 
alur, dan scene/adegan) dan menulis ulang bahan  
guna menempatkan mereka dalam rangkaian secara 
kronologis.
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Berkolaborasi dengan partisipan melalui pelibatan 5. 
aktif  mereka dalam penelitian. Mengingat para 
peneliti mengumpulkan bahan , maka mereka 
menegosiasikan hubungan, transisi yang halus, dan 
menyediakan cara yang berguna bagi partisipan.42

Sementara itu Noeng Muhadjir mengemukakan 
beberapa nama yang dipergunakan para ahli tentang 
metodologi  penelitian kualitatif  yaitu: grounded 
research, ethnometodologi, paradigma naturalistik, 
interaksi simbolik, semiotik, heuristik, hermeneutik, 
atau holistik . perbedaan tersebut dimungkinkan karena 
perbedaan titik tekan dalam melihat permasalahan serta 
latar belakang disiplin ilmunya, istilah grounded research 
lebih berkembang dilingkungan sosiologi dengan 
tokohnya Strauss dan Glaser (untuk di Indonesia istilah 
ini diperkenalkan/dipopulerkan oleh Stuart A. Schleigel 
dari niversitas California yang pernah menjadi tenaga 
ahli pada Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu soaial  
Banda Aceh pada tahun 1970-an), ethnometodologi 
lebih berkembang di lingkungan antropologi dan 
ditunjang  antara lain oleh Bogdan, interaksi simbolik 
lebih berpengaruh di pantai barat Amerika Serikat 
dikembangkan oleh Blumer, Paradigma naturalistik 
dikembangkan antara lain oleh Guba yang pada awalnya 
memperoleh pendidikan dalam fisika, matematika dan  
penelitian kuantitatif.43

42 Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya

43 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2000, h 62
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Ada dua pendekatan dalam penelitian, yaitu 
metode kualitatif  dan metode kuantitaif. Metode 
atau pendekatan kuantitatif  adalah pendekatan yang 
mengkuantifikasi temuan-temuan kedalam angka-angka 
dan analisis datanya menggunakan statistik sebagai alat. 
Adapun wawancara dan dokumentasi dalam pendekatan 
ini hasilnya dikuantifikasikan ke dalam angka-angka yang 
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Metode penelitian kualitatif  adalah pendekatan 
yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh 
melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan 
lainnya, prosedur ini menghasilkan temuan-temuan 
yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan 
dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu 
meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga 
mencakup dokumen, buku, kaset video,  dan  bahkan 
data  yang  telah dihitung  untuk tujuan  lain,  misalnya 
data, sensus.

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 
fenomenologis dan berbentuk diskriptif. Penelitian 
diskriptif  adalah penelitian yang menggambarkan isi 
data yang ada dalam ini adalah kepemimpinan Tuan 
Guru: Peran Tuan Guru dalam menjalankan fungsi 
Interpersonal dan decision Making. Menurut Moeleong, 
“Metode Kualitatif ” adalah sebagai prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata 
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tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang 
dapat diamati .44

 Peneliti menggunakan metode kualitatif  karena 
ada beberapa pertimbangan antara lain, menjelaskan 
menyesuaikan metode kualitatif  lebih mudah apabila 
berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda, 
metode ini menyajikan secara langsung hakikat 
hubungan antara peneliti dan responden, metode 
ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 
penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola 
nilai yang dihadapi. Orientasi teoritik untuk memahami 
makna dari kata yang ditemukan sesuai dengan fokus 
kajian, peneliti menggunakan pendekatan fenomena 
seperti yang diungkapkan oleh Meleong tentang 
pendekatanfenomenologis yaitu: “yang ditekankan oleh 
kaum fenomenologis ialah aspek subyektif  dari perilaku 
orang. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam dunia 
konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa 
sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu 
pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar 
peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari 

Bagi peneliti fenomena dapat dimengerti maknanya 
secara baik apaila dilakukan interaksi dengan obyek 
melalui wawancara mendalam dan observasi pada 
obyek dimana fenomena tersebut sedang berlangsung. 
Oleh karena itu observasi, wawancara dan angket 
dalam penelitian kualitatif  merupakan tehnik yang 

44 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, 
h 119
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digunakan dalam pengumpulan data. Untuk melengkapi 
data yang telah diperoleh melalui wawancara, angket 
dan observasi ditambah dengan dokumentasi.  Dalam 
penelitian kualitatif  langkah-langkah/tahap-tahapan itu 
secara garis besar dibagi kedalam tiga bagian, yaitu; 1) 
Tahapan persiapan/pra-lapangan, 2) Tahapan pekerjaan 
lapangan, dan 3) Tahapan analisis data.45

D. Tahapan-Tahapan Penelitian

1. Mereduksi Data

 Data  yang  diperoleh  ditulis  dalam  bentuk  
laporan  atau  data  yang terperinci.  Laporan  
yang  disusun  berdasarkan  data yang  
diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-
hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal 
yang penting. Data hasil mengihtiarkan dan 
memilah-milah berdasarkan satuan konsep, 
tema, dan kategori tertentu akan memberikan 
gambaran yang lebih tajam tentang hasil 
pengamatan juga mempermudah peneliti 
untuk mencari kembali data sebagai tambahan 
atas data sebelumnya yang diperoleh jika 
diperlukan.

2. Mendisplay Data

 Data yang diperoleh dikategorisasikan 
menurut pokok permasalahan dan dibuat 
dalam bentuk matriks sehingga memudahkan 

45 Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, 
dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h 76
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peneliti untuk melihat pola- pola hubungan 
satu data dengan data lainnya.

3. Mengnalisa Data

 Contoh analisis data yang dipergunakan 
seperti model Content Analisis, yang mencakup 
kegiatan klarifikasi lambang-lambang yang 
dipakai dalam komunikasi, menggunakan 
kriteria-kriteria dalam klarifikasi, dan 
menggunakan teknik analisis dalam 
memprediksikan.  Adapun kegiatan yang 
dijalankan dalam proses analisis ini meliputi 
: (1) menetapkan lambang-lambang tertentu, 
(2) klasifikasi data berdasarkan  lambang/
simbol dan,  (3)  melakukan prediksi atas 
data.

4. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

 Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah 
selanjutnya adalah menyimpulkan dan 
melakukan verifikasi atas data-data yang  sudah 
diproses atau ditransfer kedalam bentuk-
bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan 
permasalahan yang dilakukan.

5.      Meningkatkan Keabsahan Hasil

6.     Kredibilitas (Validitas Internal)

Keabsahan atas hasil-hasil di dalam penelitian ini 
dilakukan melalui :

1. Keterlibatan  peneliti  dalam  kegiatan  di 
lapangan;
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2. Pengamatan peneliti dilapangan;

3. Trianggulasi, baik metode, dan sumber untuk 
mencek kebenaran data dengan membandingkannya 
dengan data yang diperoleh sumber lain, dilakukan, 
untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan 
sejumlah data;

4. Melibatkan teman sejawat untuk berdiskusi, 
memberikan masukan dan kritik dalam proses 
penelitian;

5. Menggunakan  bahan  referensi  untuk  
meningkatkan  nilai kepercayaan akan kebenaran 
data yang diperoleh, dalam bentuk rekaman, 
tulisan, copy-an , dll;

6. Membercheck,  pengecekan  terhadap  hasil-hasil  
yang  diperoleh guna  perbaikan dan tambahan 
dengan  kemungkinan  kekeliruan atau kesalahan 
dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

7.       Transferabilitas

 Hasil penelitian yang didapatkan dapat diaplikasikan 
oleh pemakai penelitian, penelitian ini memperoleh 
tingkat yang tinggi bila para pembaca laporan 
memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas 
tentang konteks dan fokus penelitian.

8.        Dependabilitas dan Conformabilitas

 Peneliti melakukan dengan audit trail berupa 
komunikasi dengan pembimbing dan dengan 
pakar lain dalam bidangnya guna   membicarakan 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam 



  K e b i j a k a n  D a k w a h  d i  M e d i a  S o s i a l       •     63

penelitian berkaitan dengan data yang harus 
dikumpulkan.

9.       Narasi hasil analisis

 Pembahasan  dalam  penelitian  kualitatif   
menyajikan  informasi  dalam bentuk teks tertulis 
atau bentuk-bentuk gambar mati atau hidup seperti 
foto dan video dan lain-lain. Dalam menarasikan 
data kualitatif  ada beberap hal yang perlu 
diperhatikan yaitu; 1) Menentukan bentuk (form) 
yang akan digunakan dalam menarasikan data. 2) 
Mengubungkan bagiamana hasil yang berbentuk 
narasi itu menunjukan tipe/bentuk keluaran yang 
sudah di disain sebelumnya, dan. 3) Menjelaskan 
bagaimana keluaran yang berupa narasi itu 
mengkoparasikan antara teori dan literasi-literasi 
lainnya yang mendukung topik.

10.      Kesimpulan

 Dalam penelitian kualitatif  ini, peneliti 
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut;

1)   Pra-Lapangan

Menyusun rancangan1. 

Memilih lapangan2. 

Mengurus perijinan3. 

Menjajagi dan menilai keadaan4. 

Memilih dan memanfaatkan infoirman5. 

Menyiapkan instrumen6. 
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Persoalan etika dalam lapangan7. 

2)   Lapangan

Memahami dan memasuki lapangan1. 

Pengumpulan data2. 

3)   Pengolahan Data  

Reduksi Data1. 

Display data2. 

Mengambil kesimpulan dan verifikasi3. 

Narasi hasil penelitian4. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahap, 
yaitu:

Tahap pra lapangan1. 

Menyusun rancangan penelitian2. 

Memilih lapangan penelitian3. 

Mengurus perizinan secara formal (ke pihak 4. 
yang terkait)

Menjajaki dan menilai keadaan lapangan, 5. 
dalam rangka penyesuaian obyek penelitian di 
Pesantren Kabupaten Lombok Barat.

Memilih dan memanfaatkan informan6. 

Meyiapkan perlengkapan penelitian7. 

Etika penelitian lapangan.8. 

a. Tahap pekerjaan lapangan

Memahami latar penelitian dan persiapan diri1. 
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Memasuki lapangan, dengan mengamati 2. 
berbagai fenomena dan wawancara dengan 
beberapa pihak yang bersangkutan 

Berperan serta sambil mengumpulkan data3. 

b. Tahap akhir penelitian berdasarkan hasil data yang 
diperoleh peneliti.

1. Setelah data terkumpul, peniliti memilih 
data yang diperlukn untuk dianalisis dan 
didiskripsikan agar didapatkan pemahaman 
dan hasil penelitian yang utuh.46 

E. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital 
dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan dan 
memahami serta memilih sumber data, maka data yang 
akan diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. 
Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami 
sumber data mana yang mesti digunakan dalam 
penelitiannya itu.

Menurut Lofland  sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif  ialah kata-kata, dan tindakan, 
selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen 
dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam pengumpulan 
data pada teknik penelitian kualitatif  dikelompokkan 
dengan adanya data utama (primer) dan data pendukung 
(sekunder).47

46 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D. 
Bandung: Alfabeta, 2002, h 54

47 Nasrullah, Rulli Media Sosial Perspektif  Komunikasi, Budaya, dan 
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a. Data Primer

 Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari 
sumber pertama  Dalam hal ini data primer di 
peroleh langsung dari wawancara dengan pihak-
pihak yang terlibat di pesantren, khususnya Tuan 
Guru, kepala madrasah dan pengurus lainyya.

b. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 
tangan kedua  atau data yang dikumpulkan, diolah 
dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung 
diperoleh oleh peneliti dan subyek penelitian. 
Data sekunder antara lain mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian 
yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun 
data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 
buku-buku, dokumen-dokumen, literatur yang 
sesusai dengan pembahasan penelitian.48

F. Prosedur Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Menurut Winarno Surakhmad, metode observasi 
adalah terkait pengumpulan data dimana peneliti 
mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa 
alat), terhadap gejala-gejala yang dihadapi (diselidiki) 
baik pengamatan itu dilaksnakan dalam situasi yang 

Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017, h 34

48 Sugiono.  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D. 
Bandung: Alfabeta, 2002, h 13
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sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan 
(Winarno, 1965). Dalam observasi terdapat dua jenis/
cara yang bisa dilakukan, yaitu secara partisipatif  ataupun 
non partisipatif. 

a. Observasi partisipatif  (partisipatory observation) 
yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan yang 
sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai 
peserta rapat atau peserta latihan. 

b. Observasi non partisipatif  (nonpartisipatory 
observation) yaitu pengamat tidak ikut serta 
dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati 
kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan. 

Kedua jenis observasi ini ada kelebihan dan 
kekurangannya. Kelebihan observasi partisipatif  adalah 
individu-individu yang diamati tidak tahu bahwa 
mereka sedang diobservasi, sehingga situasi dan 
kegiatan akan berjalan lebih wajar. Kelemahan observasi 
partisipatif  adalah pengamat harus melakukan dua 
kegiatan sekaligus, ikut serta dalam kegiatan disamping 
melakukan pengamatan. Dalam kegiatan-kegiatan 
yang tidak menuntut peran aktif, seluruh peserta kedua 
kegiatan dapat dilakukan dengan baik, tetapi dalam 
kegiatan yang menuntut peran aktif  semua anggota/
peserta hal itu bukan sesuatau yang mudah. Karena 
terlalu terfokus terhadap kegiatan kelompok maka 
bisa lupa terhadap tugas pengamatan. Sebaliknya pada 
observasi nonpartisipatif, pengamat dapat lebih terfokus 
dan seksama melakukan pengamatan, tetapi karena 
peserta tahu kehadiran pengamat sedang melakukan 
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pengamatan, maka perilaku atau kegiatan individu-
individu yang diamati bisa menjadi kurang wajar atau 
dibuat-buat.  Oleh karena itu, melihat dari kelebihan 
dan kelemahan kedua jenis observasi tersebut, maka 
peneliti memutuskan untuk menggunakan observasi 
nonpartisipatif  karena lebih sesuai dengan objek yang 
sedang diteliti.49

2. Metode Interview

Metode ini sering juga disebut dengan wawancara, 
yaitu proses tanya jawab secara lisan antara peneliti 
dengan responden yang keduanya saling berhadapan 
secara langsung. Menurut Suharsimi Arikunto, 
metode interview adalah sebuah dialog yang dilakukan 
oleh pewawancara untuk memperoleh informasi 
dari terwawancara. Metode ini digunakan untuk 
mengumpulkan data melalui wawancara. 

3. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsismi Arikunto, metode dokumentasi 
adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya 
(Arikunto, 2000). Sedangkan cara memperoleh informasi 
dari metode dokumentasi bisa melalui dokumen 
pribadi atau dokumen resmi. Dokumen pribadi 
adalah catatan atau karangan sesorang secara tertulis 
tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. 

49 Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2009, h 45
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Maksud mengumpulkan dokumen pribadi ialah untuk 
memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti 
berbagai faktor di sekitar subjek penelitian. 

G. Analisis Data

Analisis Data Kualitatif menurut Winarno adalah 
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 
dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 
dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 
dibahan kan kepada orang lain. Analisis data merupakan 
upaya penataan secara sistematis catatan hasil observasi, 
interview, dokumentasi, serta studi pustaka dan yang 
lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti. 
Sedangkan teknik analisa data yang peneliti gunakan 
dalam penulisan karya ilmiah ini adalah teknis analisis 
data kualitatif, karena dalam penelitian ini terdapat 
data yang bersifat kualitatif  yaitu yang digambarkan 
dengan kata-kata atau kalimat, data tersebut kemudian 
dianalisa secara deskriptif  dengan menggunakan proses 
berfikir induktif, yaitu proses berfikir yang bertolak 
dari pengertian dan data yang bersifat khusus untuk 
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, dan 
juga menerapkan proses berfikir deduktif, yaitu proses 
berfikir yang bertolak dari pengertian yang bersifat 
umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Di 
pihak lain, prosesnya berjalan sebagai berikut:
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Mencatat dan menghasilkan catatn lapangan, dengan 1. 
hal itu di beri kode agar sumber datanya tetap dapat 
di telusuri. 

Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikannya2. 

 Mensintesiskannya, membuat ikhtisar, dan membuat 3. 
indeksnya

Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu 4. 
mempunyai makna, mencari dan menemukan pola 
dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-
temuan umum. 

Tahapan analisis data kualitatif  adalah sebagai 
berikut:

Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata 1. 
kunci dan gagasan yang ada dalam data. 

Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya 2. 
menemukan tema-tema yang berasal dari data. 

Menuliskan “model” yang ditemukan.3. 

Koding yang telah dilakukan.4. 

H. Pengecekan Keabsahan Data

Yang dimaksud dengan pengecekan keabsahan 
data adalah setiap keadaan harus memenuhi: Untuk 
menetapkan keabsahan data atau temuan diperlukan 
teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan 
didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam hal ini 
ada empat kriteria yang digunakan yaitu:
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Kriteria derajat kepercayaan (1. kredibilitas). Yang 
berfungsi :pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian 
rupa sehingga tingkat kepercayaannya dapat dicapai; 
kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-
hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh 
peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Kriteria keterlatihan (2. transferbilitas). Yaitu kriteria 
untuk mengetahui apakah ada kesamaan antara 
konteks pengiriman dan penerima.

Kriteria kebergantungan (3. dependebilitas). Yaitu 
kriteria yang digunakan untuk menilai apakah teknik 
penelitian ini bermutu dari segi prosesnya. 

Kriteria kepastian (4. konfirmabilitas). Yaitu kriteria ini 
berasal dari objektivitas non kualitatif. Dan sesuatu 
itu bisa dikatakan objektif  atau tidak tergantung pada 
pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. 
Menurut scriven, objektif  itu berarti dapat dipercaya, 
factual, dan dapat dipastikan.

Sedangkan dalam pemeriksaan keabsahan data 
peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terbadap data itu. Dan teknik 
triangulasi yang dipakai ialah pemeriksaan melalui 
sumber lainnya. Yang mana triangulasi melalui sumber 
adalah membandingkan dan mengecek balik derajad 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 
waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 
Hal itu dapat dicapai dengan jalan:
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Membandingkan data hasil pengamatan dengan data 1. 
hasil wawancara

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 2. 
umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi 

Membandingkan apa yang dikatakan orang-3. 
orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 
dikatakannya sepanjang waktu 

Membandingkan keadaan dan perspektif  seseorang 4. 
dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 
seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 
menengah atau tinggi, orang berada, orang 
pemerintahan 

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 5. 
dokumen yang berkaitan.
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B A B  4

STUDI ANALISIS KEBIJAKAN DAKWAH 

MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Kebijakan Dakwah Melalui Media Sosial

Seiring dengan berkembangnya teknologi, 
penyebaran informasi pun menjadi lebih 
cepat dan mudah diakses, termasuk tentang 

dakwah. Media sosial bukan hanya sekadar untuk 
bersilaturahim, media sosial merupakan wahana yang 
tepat dan efektif  untuk berdakwah. Hal ini karena jejaring 
sosial ini digunakan oleh masyarakat dari berbagai 
kalangan usia dan profesi di seluruh dunia. Dakwah pun 
bisa dilakukan di manapun dan kapan pun. Media sosial 
memang tempat yang cocok untuk berdakwah. Melalui 
media sosial, menurutnya, dakwah bisa tersampaikan 
dengan baik dibandingkan dengan dakwah melalui 
acara-acara keislaman. Hal ini dimungkinkan karena 
masyarakat, dalam hal ini para pemilik akun media sosial, 
berada dalam situasi tidak dipaksa Maksudnya, mereka 
membaca kultweet atau dakwah tersebut ketika mereka 
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memang ingin membacanya, begitu juga sebaliknya saat 
ini banyak dai dan daiyah yang memanfaatkan media 
sosial untuk berdakwah. Mereka mem-posting  kultum-
kultum tentang keislaman dan berbagi informasi yang 
bermanfaat. Dengan demikian, masyarakat bisa selalu 
mendapatkan siraman rohani keislaman atau bertanya 
tentang hal keagamaan secara langsung, kapan pun dan 
di manapun, tanpa harus datang ke acara tausiyah atau 
pengajian.”Media sosial itu lebih orisinil karena langsung 
dari pendakwah aslinya. Jadi, integritasnya lebih terjaga, 
Namun, para pendakwah harus memiliki strategi yang 
bagus agar dakwahnya dapat selalu dibaca dan diikuti 
masyarakat.50

Salah satu strategi dan materi dakwah harus 
relevan dengan masalah atau isu yang sedang menjadi 
pembicaraan hangat masyarakat. Pendakwah harus 
update dan tanggap dengan apa yang terjadi, terutama 
apa yang terjadi pada masa kini, agar masyarakat dan 
dai tidak ada jarak, Para pendakwah juga harus pintar 
memilih jenis media sosial, bergantung pada pangsa pasar 
yang dituju. Misalnya, jika yang dituju adalah kalangan 
remaja dan ibu rumah tangga, lebih baik lewat Facebook 
(FB). Namun, lanjut , jika targetnya adalah anak-anak 
muda, kalangan profesional, pejabat, atau artis, lebih 
baik menggunakan Twitter. Penggunaan jenis media 
sosial yang tepat, kata dia, akan membuat dakwah atau 
siraman rohani yang disampaikan mendapat respons 
yang baik dan positif. Bahkan, masyarakat yang tadinya 

50 Asep Saeful Muhtadi. Komunikasi Dakwah, Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media, 2012, h 51



  K e b i j a k a n  D a k w a h  d i  M e d i a  S o s i a l       •     75

antipati bisa berubah mendukung.Melalui media sosial, 
kegiatan dakwah pun menjadi lebih mudah. “Pada 
pendakwah tak harus pergi ke tempat yang jauh untuk 
berdakwah,” .Dulu, kerap harus blusukan ke pinggir-
pinggir jalan di Jawa Barat untuk berdakwah. “Sekarang 
bisa lewat media sosial dan dibaca oleh hampir seluruh 
rakyat Indonesia.”Melihat manfaat positif  media 
sosial ini, ia berpendapat, sudah saatnya para ustaz 
dan ustazah mengikuti perkembangan zaman dengan 
memanfaatkan media sosial. “ sebagaimana dikutip 
dari seorang pendkwah senior, beliau mengakatakan, 
saya menganjurkan pada pendakwah lainnya agar bisa 
memanfaatkan kelebihan gadget untuk berdakwah,” 
.Ia mengaku sering menggunakan media sosial untuk 
memberikan info jadwal tausiyah, membagi kultweet 
tentang Islam, seperti akhlak dan lainnya. “Bayangin aja, 
kalau kita punya follower, misal, ribuan, terus dakwah 
kita di-retweet oleh akun lain yang follower-nya ratusan 
ribu dan seterusnya, pasti dakwah itu akan cepat sampai 
ke semua umat Islam, baik di Indonesia maupun di luar 
negeri.”Dengan segala kelebihannya, ia tak memungkiri, 
media sosial juga berpontesi menimbulkan dampak 
negatif. Karena itu, ia menganjurkan para pengguna 
media sosial, terutama umat Islam, agar dapat 
membentengi diri dari hal-hal negatif  tersebut. Karena 
itu, ia berencana mengadakan kajian dan pelatihan 
i-source (integrative social media system) untuk melatih 
tata cara menggunakan dan memanfaatkan media sosial 
dengan baik sekaligus membentengi diri dari hal-hal 
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negatif  yang mungkin timbul dari aktivitas dunia maya 
ini.51

B. Bentuk-Bentuk Kebijakan dan Strategi Dakwah 
Dalam Penggunaan Media Sosial

Era Informasi Dalam menghadapi era informasi, 
dakwah harus memiliki perhitungan-perhitungan yang 
jitu, melakukan analisis kondisi antisipasi masa depan, 
pemikiran-pemikiran teoritik serta kebijakan-kebijakan 
praktis dan sistematis. Dakwah adalah ajakan dan senian 
kepada umat manusia agar berada dan tetap berada 
dalam nilai-nilai dan norma-norma Islam, menjadikan 
Islam sebagai prisip hidupnya. Pengertian dakwah 
tersebut dimaknai sebagai sebuah proses, yaitu proses 
obserpsi nilai untuk transformasi individual dan proses 
for warding nilai untuk transformasi sosial. Transformasi 
individual adalah mengubah dan membobotkan pribadi 
sebagai pribadi muslim yang menjadikan Islam sebagai 
kekuatan transenden dan kekuatan ekspressif  untuk 
diwujudkan dalam tatanan sosial, dan selanjutnya 
mewujudkan transformasi sosial. Dakwah informasi 
secara formal memiliki kesamaan yaitu menyampaikan 
pesan memihak kepada nilai-nilai Islam. Informasi dapat 
dikatakan netral karena interpretasinya diserahkan 
kepada obyeknya, tetapi juga sering kali tak netral dikemas 
untuk interes tertentu dari sumbeer informasi. Karena 

51 Mauludi, Sahrul.  Socrates Cafe Bijak, Kritis, & Ispiratif  Seputar 
Dunia & Masyarakat digital Media Sosial, UU ITE, Hingga Cyber Crime. 
Jakarta : PT. Elex Media Koputindo, 2028, h 74
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itu,di era informasi ini dakwah harus memiliki strategi 
tertentu yaitu informasi dikendalikan untuk mendukung 
dinamika dakwah. Dakwah harus memperluas cakrawala 
pandang ummat Islam dan sekaligus memperkokoh 
ketahanan nilainilai Islam.

Ada lima kebijaksanaan dakwah yang merupakan 
penjabaran operasional strategi dakwah yang perlu 
diwujudkan di era informasi dewasa ini adalah:52

1. Akomodatif  Akomodatif, artinya dakwah harus 
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, 
terutama dalam menggunakan media komunikasi 
atau alat informasih Akomodatif  juga berarti 
penyesuaian materi dawah dengan issu yang 
berkembang. Bila dakwah hanya bernostalgia pada 
kejayaan Islam masa lalu justru bisa menimbulkan 
pandangan sinis terhadap Islam dan umatnya. 
Disamping itu issu mengenai Islam kontekstual 
juga perlu diangkat, didasarkan pada pandangan 
bahwa Islam tidak identik dengan Arab. Rasa 
tak simpati Barat terhadap Islam karena mereka 
mempersepsikan Islam sebagai agama Arab.

2. Kontributif  Kontributif, artinya dakwah dalam 
sajiannya benar-benar dirasakan dan dihayati 
masyarakat sebagai kebutuhan kemanusiaan yang 
memberikan air Islam yang segar. Dakwah dalam 
hal ini harus mampu mengisi dan menyejukkan 
kegersangan rohani manusia di alam modern ini.

52 Nasrullah, Rulli. Media Sosial Perspektif  Komunikasi, Budaya, dan 
Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017, h 65
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 Agar dakwah lebih kontributif   harus memadukan 
dua metode pendekatan yaitu:

a. Pendekatan doktriner, yaitu 
mengindoktrinasikan nilai-nilai Islam yang 
tidak terkait dengan realitas empiris dan tidak 
dijangkau dengan rasio manusia. Pendekatan 
doktriner ini dapat diterima manusia atas 
asumsi bahwa manusia mengakui ada otoritas 
di luar dirinya yang lebih tinggi dari otoritas 
manusia. Dalam masyarakat komunisme 
otoritas tertinggi adalah negara-negara yang 
bisa mendaulat kebebasan dan kemauan 
individu manusia. Dalam masyarakat Barat, 
otoritas tertinggi adalah kebenaran ilmiyah 
yang diidealisasikan. Otoritas Gereja di Barat 
tergeser oleh otoritas idealisme ilmiyah. 
Dalam Islam, otoritas tertinggi adalah 
nilai yang bersumber dari Allah (wahyu). 
Akan tetapi ajaran Islam tidak mengekang 
kebebasan berfikir dan berkreasi. Karena itu, 
pendekatan doktriner perlu dibarengi dengan 
pendekatan empirik-saintifik.

b. Pendekatan empirik-saintifik, digunakan 
untuk menjelaskan Islam disertai dengan 
buktibukti empiris dan ilmiyah bila nilai Islam 
itu terkait dengan realitas empirik.53

53 Anshari, Hafi. Pemahaman dan Pengamalan Dakwah, Surabaya: 
al-Ikhlas, 1993, h 76
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3. Kompetitif  Kompetitif, artinya dakwah harus 
mampu bersaing dengan informasi-informasi 
dan komunike-komunike yang lain. Persaingan 
tidak hanya dalam pemakaian media dan metode, 
tetapi juga masalah kualitas materi dakwah yang 
disajikan. Dakwah yang bermutu adalah dakwah 
yang meresap ke dalam hati sanubari, dirasakan 
kebenaran, kesegaran dan keindahannya, mampu 
memberikan kepuasan rasional (karena sejalan 
dengan rasio atau diterima/diakui oleh rasio 
walaupun di atas rasio/ supra- rasional), mampu 
membangkitkan prilaku serta memiliki resistensi 
(daya tahan) yang kokoh terhadap kemungkinan 
pengaruh yang menggesernya. Bila dakwah 
tidak mampu berkompetisi dengan komunike 
dan informasi lainnya, maka bekas dakwah sulit 
bertahan dalam jiwa obyeknya. Meskipun dakwah 
berisi kebenaran dari Allah, tetapi bila tidak dikemas 
dengan baik akan sulit diterima oleh khalayak. 
Karena itu aspek atraktif  sangat penting dalam 
dakwah di era informasi sekarang ini agar dakwah 
tetap unggul dalam suasana kompetitif.54

4. Antisipatif  Antisipatif, artinya dakwah berorientasi 
ke depan, mengantisipasi perkembangan masa 
depan agar tidak tertinggal oleh zaman. Dakwah 
harus menjadi garda depan kemajuan dan bukan 
pengekor kemajuan.

54 Aziz. Muhammad Ali, Ilmu Dakwah, Jakarta: Kencana, 
2004, h 57
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5. Evaluasi-Kritis Da’i dalam menjalankan tugasnya 
dituntut daya kritis yang tinggi. Kritis artinya 
mampu melihat dan mendudukkan masalah secara 
proporsional dan memberikan koreksi terhadap 
trend-trend negatif  yang berkembang. Beberapa 
hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasikritis ini 
adalah:

a. Kritik yang dilontarkan yang didasarkan atas 
bukti-bukti empiris dan bukti rasional, bukan 
didasarkan pada rekaan-rekaan emosional 
atau terkaan intuitif.

b. Kritikan yang dilontarkan untuk mengabdi 
kepada kebenaran bukan didasarkan pada atas 
interes pribadi.

c. Perkiraan hasil yang dicapai lebih besar dari 
efek negatif  yang ditimbulkan.

Kritikan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 
Evaluasi kritik di era informasi ini diharapkan agar 
informasi-informasi yang berkembang dikendalikan 
untuk mewujudkan masyarakat dinamis Islami, bukan 
masyarakat yang tertutup terhadap “bursa” pendapat

C. Pengertian Media Sosial

Awal mula sosial media berbasis website terbentuk 
pada tahun 1995 dengan lahirnya site Geocities. Site 
Geocities merupakan tonggak lahirnya berjuta juta 
website lain di dunia online. Site ini bergerak dalam usaha 
sewa hosting untuk menyimpan data-data di dunia online 
untuk dapat diakses oleh banyak orang dengan internet. 
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Dari sinilah terlahir inovasi dan pengembangan website. 
Di Tahun 70 an aktifitas berkirim surat elektronik (email) 
dengan sistem buletin sudah terjadi. semua itu dilakukan 
masih dengan saluran telephone yang terhubung dengan 
modem. Dunia sosial online-pun terus mengalami 
perkembangan. Di tahun 1997 sampai 1999 terciptalah 
media sosial komunitas pertama dengan nama sixdegree 
dan classmates.Cakupan sosial media ini masih terkesan 
mengkhusus untuk kelompok dan tujuan tertentu. Dunia 
online terus berkembang hingga lahirlah friendsteryang 
cukup terkenal dengan cakupan pengguna yang lebih 
luas.55

Bagaimana sosial media kini berkembang dunia 
online dan internet terus mengalami inovasi dan 
pengembangan. Hingga ada yang namanya blog. Blog 
hadir sebagai media online untuk kalangan yang senang 
menulis dan berbagi. Awal kelahiran blog lebih terkesan 
sebagai diary, media catatan pribadi. Era digital saat ini 
blog menjadi sesuatu yang wajib. Tidak hanya memuat 
diary namun blog juga dijadikan media promosi bisnis. 
Semakin meningkatnya kemampuan intelektual 
dan inovasi perkembangan teknologi, membentuk 
fenomena era digital. Berbagai sosial media lahir dan 
bertumbuh subur. Sosial media telah menjadi bagian 
dari gaya hidup kekinian. Sosial media dengan berbagai 
karakter dan keunggulannya masing-masing telah 
lahir sebagai sarana yang dianggap mampu membantu 
kehidupan masyarakat masa kini. Ada Facebook, 

55 Sanjaya, Wina.  Media Komunikasi Pembelajaran, Jakarta 
:Kencana, 2012, h 42
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twitter, myspace, linkedln, wiser, google, pinterest, 
path, instagram dan lain sebagainya. Aktivitas di media 
sosial sudah menjadi konsumsi sehari hari masyarakat. 
Keberadaannya tidak hanya sebagai media interaksi dan 
komunikasi, namun sudah pada fungsi bisnis. Media 
online dijadikan media jual-beli online, sekarang bisa!. 
Media online sebagi tempat beriklan, juga bisa. Tidak 
ada yang tidak bisa di era digital Demikianlah sedikit 
gambaran awal mula bagaimana lahirnya media sosial. 
Karena memang benar manusia terlahir selain sebagai 
makhluk individu dengan karakter dan ciri khasnya 
masing-masing. Manusia juga makhluk sosial yang tidak 
bisa lepas dari manusia lain. Namun perkembangan sosial 
media bukan tidak memiliki efek buruk. Gaya hidup 
yang menjadikan sosial media sebagai cara bergaul, 
menyebabkan matinya pergaulan tatap muka dengan 
santai obrol- obrol langsung. Tidak jarang fenomena 
gathering namun masing-masing orang sibuk mantengin 
gadget memilih bersosialita di dunia maya.56

D. Perkembangan Media Sosial di Indonesia

Media sosial di Indonesia mulai pesat mengikuti 
perkembangan akses internet pada para pengguna 
di Inodnesia, terlebih lagi dengan perkembangan 
infrastruktur internet yang ada di Indonesia seperti 
misalnya akses wifi, jaringan fiber dan lain sebagainya. 
Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) pada tahun 2012, kurang lebih 63 juta masyarakat 

56 Anshari, Hafi. Pemahaman dan Pengamalan Dakwah, 
(Surabaya: al-Ikhlas, 1993), h 67
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Indonesia terhubung dengan internet dan sebanyak 95 
persen aktivitas yang mereka lakukan adalah adalah 
membuka media sosial. Bahkan Indonesia sampai 
diprediksi akan menjadi negara dengan pengguna sosial 
media paling aktif  dan paling banyak. Salah satu alasan 
yang paling kuat mengapa hal tersebut bisa terjadi adalah 
karena perangkat-perangkat internet mobile semakin 
terjangkau harganya bagi masyarakat sehingga 
memungkinkan penetrasi jaringan pada user yang 
lebih luas. Perkembangan gawai turut mendukung 
perkembangan akses media sosial di Indonesia. Telepon 
genggam pintar seperti Android, iOS, dan lain sebagainya, 
beserta beragam model IoT seperti phablet, tablet, dan 
lain sebagainya turut menyumbang pada semakin 
luasnya akses internet dan media sosial bagi masyarakat 
di Indonesia. Saat ini media sosial tidak hanya digunakan 
sebagai platform komunikasi dan sosialisasi, tetapi juga 
digunakan untuk kepentingan politik, pemerintahan, 
dan lain sebagainya sebagaimana yang terjadi pada 
kasus pemilu presiden pada tahun 2014 yang sebagian 
besar kampanye sangat masif  dilakukan melalui internet 
dan media sosial. Konstruksi realitas sosial terhadap 
suatu informasi atau peristiwa tertentu sangat mudah 
dilakukan dengan media sosial. Apabila kamu tertarik 
mendalaminya, kamu bisa mempelajari teori konstruksi 
sosial untuk membantu memahami realitas ini. Lihat 
juga teori konvergensi media, teori media komunikasi, 
atau teori persamaan media. Orang-orang Indonesia 
semakin hari semakin aktif  dalam dunia media sosial, 
dengan tingkat penetrasi yang mencapai puluhan juta 
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orang, sehingga konten-konten apapun dapat viral 
dengan mudah seperti misalnya peristiwa-peristiwa unik 
sampai pada hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya 
tidak pernah terpikirkan akan viral.57

Petisi-petisi online juga semakin marak yang 
menunjukkan bahwa pengguna media sosial tidak 
hanya menyadari fungsi media sosial untuk berinteraksi, 
tetapi juga untuk melakukan gerakan-gerakan atau 
mendukung gagasan-gagasan tertentu agar mereka 
dapat berkontribusi dalam mengatur perkembangan 
masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti misalnya 
petisi penghentian siaran televisi yang tidak mendidik, 
pembubaran gerakan massa tertentu dan lain sebagainya. 
Penggunaan media sosial juga semakin beragam. Tidak 
hanya aktivitas mencari teman, bersosialisasi, dan 
lain sebagainya, tetapi media sosial di Indonesia juga 
digunakan untuk melakukan promosi produk tertentu 
atau pada prinsipnya melakukan bisnis tertentu. Dengan 
demikian para pebisnis akan memiliki kemudahan 
dalam melakukan aktivitas distribusi sehingga biaya 
produksi akan semakin rendah. Tidak hanya berjualan, 
media sosial juga difungsikan untuk aktivitas politik 
sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Melihat besarnya potensi pengguna di Indonesia 
tersebut sampai membuat perusahaan media sosial 
mulai membuka cabang-cabang atau kantor resmi untuk 
memudahkan komunikasi dengan pemerintah ataupun 

57 Sutarman, Pengantar Teknologi Informasi. Yogyakarta: PT 
Bumi Aksara. Syamsuriah, 2009, h 43



  K e b i j a k a n  D a k w a h  d i  M e d i a  S o s i a l       •     85

dengan para penggunanya yang ada di Indonesia. 
Pembukaan kantor resmi ini tentu menguntungkan karena 
selain memudahkan pengguna media sosial tersebut 
untuk menyampaikan keluhannya, juga membuka 
peluang pekerjaan bagi orang-orang tertentu.

E. Dampak Media Sosial di Indonesia

Walaupun media sosial menawarkan kemudahan 
dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan lain sebagainya, 
akan tetapi bukan berarti media sosial sepenuhnya 
memberikan dampak positif  pada masyarakat kita. 
Nyatanya terdapat dampak-dampak negatif  yang 
cukup serius dan apabila tidak ditangani dengan baik 
dapat membuat masyarakat kita malah berkembang 
ke arah yang negatif  dan tidak sesuai dengan harapan 
kita sebagai orang Indonesia. Salah satu dampak 
negatif  media sosial yang mungkin paling terlihat 
adalah perkembangan sosial pada generasi muda yang 
cenderung terganggu. Maksudnya adalah, sebagian 
generasi muda terlalu banyak menghabiskan waktu di 
media sosial dan akhirnya malah tidak memiliki keahlian 
untuk bersosialisasi secara langsung di dunia nyata. 
Keberanian untuk menjalin hubungan dengan orang 
yang tidak dikenal, yang sama-sama berada di lift atau 
kereta misalnya semakin rendah. Akibatnya tentu saja 
hubungan sosial menjadi semakin lemah dan mereka 
semakin sulit untuk mendapatkan pertolongan. Selain 
itu, semakin banyaknya pengguna media sosial yang 
berasal dari anak-anak nyatanya menyebabkan anak-anak 
sangat mudah untuk mengimitasi atau meniru konten-
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konten negatif  yang beredar luas di media sosial. Mereka 
dapat dengan mudah masuk ke grup tertentu yang isinya 
berbagai umur sehingga bahasa yang digunakan pun 
beragam, bahkan bahasannya pun ada yang menjurus 
ke topik-topik dewasa yang semestinya tidak diketahui 
oleh mereka pada umur tersebut. Oleh karena dampak-
dampak itulah, para orang tua harus semakin hati-hati 
dalam mendidik anaknya, bahkan bila perlu disediakan 
waktu khusus untuk mengawasi perkembangan sang 
anak agar buah hati mereka dapat berkembang menjadi 
generasi penerus yang memiliki kemampuan yang 
cukup untuk mengembangkan dirinya dan mencapai 
tujuan hidup yang dia miliki sebagai salah satu anggota 
masyarakat Indonesia. Itulah perkembangan media sosial 
secara ringkas yang terjadi di Indonesia. Semoga dengan 
gambaran di atas kamu dapat mengetahui bagaimana 
media sosial berkembang di Indonesia. 58

Dalam perkembangannya, media sosial digunakan 
untuk berbagai kepentingan, mulai dari berbagi 
pengetahuan, kegiatan sosial, menyebar undangan 
hingga jualan. Pesatnya perkembangan teknologi 
sekarang membuat banyak aplikasi media sosial 
baru yang bermunculan di dunia maya. Kini dengan 
mengandalkan smartphone yang berhubungan dengan 
internet, seseorang sudah bisa mengakses beberapa situs 
sosial media seperti, facebook, twitter, line, wechat, 
kakao talk dan itu semua bisa kita akses dimana saja 
dan kapan saja asalkan terhubung dengan koneksi 

58 Anshari, Hafi. Pemahaman dan Pengamalan Dakwah, 
(Surabaya: al-Ikhlas, 1993), h 32
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internet dan itu membuat arusinformasi semakin besar 
dan pesat. Perkembangan sosial media yang pesat ini 
tidak hanya terjadi pada negara negara maju saja, di 
negara berkembang seperti Indonesia, banyak user atau 
pengguna sosial media dan perkembangan yang pesat ini 
bisa menjadi pengganti peran media massa konvensiaonal 
dalam menyebarkan berita atau informasi. Pada tahun 
1920-an, menurut the Oxford English Dictionary orang 
mulai berbicara tentang media masa dan satu generasi. 
Kemudian pada tahun 1950-an, orang mulai bicara 
tentang revolusi komunikasi, namun perhatian terhadap 
sarana-sarana komunikasi jauh lebih tua daripda itu. 
Retorika, yaitu studi tentang seni berkomunikasi secara 
lisan dan tulisan, sudah mendapat tempat yang sangat 
terhormat di masa Yunani dan Romawi kuno. Retorika 
uga dipelajari di abad pertengahan, dan dengan semangat 
yang lebih besar.59

Di zaman Renaissance, dalam paruh pertama abad 
ke-20, terutama sekali ketika munculnyaperang dunia 
ke dua, perhatian para ilmuwan terfokus pada studi 
tentangpropaganda. Baru-baru ini, beberapa ahli teori 
yang ambisius, mulai dari antropologi prancis Claude 
Levi-Strauss sampai pakar sosiologi jerman Niklas 
Luhman telah memperluas konsep komunikasi lebih 
jauh lagi.Luhman tentang kekuasaan, uang dan cinta 
karena demikian banyaknya Komunicationsmedien 
Awal mula terbentuknya sosial dia terjadi pada tahun 
1978 penemuan sistem papan buletin, yang dapat 

59 Sanjaya, Wina. Media Komunikasi Pembelajaran, Jakarta:Kencana, 
2012, h 65
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memungkinkan sesorang untuk mengunggah, atau 
mengunduh informasi, dapat berkomunikasi dengan 
mengunakan surat elektronik yang koneksi internetnya 
masih terhubung  dengan saluran telepon dengan 
modem. Sistem papan buletin ini ditemukan

oleh Ward Christensen dan Randy Suess yang 
keduanya adalah sesama pecinta dunia komputer. 
Perkembangan sosial media pertaman kali dilakukan 
melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh 
peneliti ARPA ( Advanced Research Project Agency) 
pada tahun 1971. 1995 adalah kelahiran situs GeoCities, 
situs ini melayani Web Hosting yaitu layanan penyewaan 
penyimpanan data website agar halaman wesite tersebut 
bisa di akses darimana saja, dan kemunculan GeoCities 
ini menjadi tonggak dari berdirinya

website - website lain Tahun 1997 muncul situs 
jejaring sosial pertama yaitu Sixdegree.com walaupun 
sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs Classmates.
com yangjuga merupakan situs jejaring sosial namun, 
Sixdegree.com di anggap lebih menawarkan sebuah situs 
jejaring sosial di banding Classmates.com. Tahun 1999 
Muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger.
Situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat 
halaman situsnya sendiri. sehingga pengguna dari 
Blogger ini bisa memuat hal tentang apapun. termasuk 
hal pribadi ataupun untuk mengkritisi pemerintah. Bisa 
di katakan blogger ini menjadi tonggak berkembangnya 
sebuah media social.60

60 Aziz. Muhammad Ali, Ilmu Dakwah, ( Jakarta: Kencana, 
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Perkembangan media sosial di indonesia berangkat 
dari masuknya internet ke indonesia yaitu pada tahun 
1990 an, saat itu jaringan internet di Indonesia lebih 
dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat 
kerjasama, kekeluargaan dan gotong royong sangat hangat 
dan terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan 
suasana Internet Indonesia padaperkembangannya 
kemudian yang terasa lebih komersial dan individual 
di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan 
perdagangan Internet. Sejak 1988, ada pengguna awal 
Internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX (Inggris) 
dan Compuserve (AS) untuk mengakses internet. 
Berdasarkan catatan whois ARIN dan APNIC, protokol 
Internet (IP) pertama dari Indonesia, UI-NETLAB 
(192.41.206/24) didaftarkan oleh Universitas Indonesia 
pada 24 Juni 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, 
Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman 
Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo merupa kan 
beberapa nama-namalegendaris di awal pembangunan 
Internet Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Masing-
masing personal telah mengontribusikan keahlian dan 
dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah 
jaringan komputer di Indonesia. Tulisan-tulisan tentang 
keberadaan jaringan Internet di Indonesia dapat dilihat di 
beberapa artikel di media cetak seperti KOMPAS berjuul 
“Jaringan komputer biaya murah menggunakan radio” 
di bulan November 1990. Juga beberapa artikel pendek 
di Majalah Elektron Himpunan Mahasiswa Elektro ITB 
pada tahun 1989. Berdirinya Friendster pada tahun 2002, 

2004), h 21
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merupakan tonggak awal lahirnya situs media sosial. 
Pada saat itu friendster sangat booming, dan  menjadi 
sebuah media sosial menjadi fenomenal terutama di 
indonesia sendiri. 61

Pada tahun 2003 lahir juga media sosial yang 
bernama LinkEdln, dan Myspace akan tetapi kedua 
media sosial ini tidak terlalu digandrungi oleh masyarakat 
indonesia. Pada tahun 2004 lahirlah aplikasi media sosial 
yang sangat fenomenal hingga saat ini yaitu Facebook. 
Setelah itu mulailahaplikasi media sosial bermunculan 
seperti Twitter, google, instagram dan lainnya.

Media Jejaring sosial ( social net working )

Social networking atau jejaring sosial merupakan 
social media yang memfasilitasi pengguna untuk dapat 
berinteraksi dengan pengguna lainnya, dengan saling 
menambahkan teman, meberikan komentar bertanya 
maupun berdiskusi. Social networking atau jejaring sosial 
merupakan medium yang paling populer dlam kategori 
media sosial. Medium ini merupakan sarana yang bisa 
digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, 
termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial 
tersebut, di dunia virtual. Situs jejaring sosial adalah 
media sosial yang paling populer. Media sosial tersebut 
memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama 
lain. Interaksi yang terjadi bukan hanya pada teks, tetapi 
juga termasuk foto dan vidio yang mungkin menarik 
perhatian pengguna lain. Semua posting (publikasi) 

61 Ma’arif, Bambang S.Komunikasi Dakwah. Bandung : Simbiosa 
Rekatama Media, 2010, h 25
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merupakan real team  yang memungkinkan anggota 
untuk berbagi informasi seperti apa yang sedang terjadi. 
Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap 
pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap 
pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan 
sering bertemu didunis nyata (offline) maupun 
membentuk jaringan pertemanan baru. Dalam banyak 
kasus pembentukan pertemanan baru ini berdasarkan 
pada sesuatu yang sama, misalanya  Adapula media sosial 
yang memfasilitasi para profesional seperti Linkedin.com 
yang menjadi medium untuk mempublikasikan riwayat 
hidup dan pekerjaan pengguna serta dimanfaatkan oleh 
pencari kerja maupun perusahaan. Goodread.com sosial 
media ini diperuntukan bagi para pecinta buku, sosial 
media yang bernama foursquere yaitu sosial media yang 
digunakan untuk berbagi lokasi, dan sosial media untuk 
chat antara lain, BBM, Whatsapp, Telegram.

F. Sejarah Facebook Dan Perkembangannnya

Akhir-akhir ini para hampir semua orang lebih 
memperhatikan dunia maya yang sering berjelajah 
dari situs satu ke situs lainnya pasti takkan lupa untuk 
nongkrong atau paling tidak sekedar mampir ke salah 
satu situs yang lagi meroket saat ini. Situs apa itu? Ya, 
tentu saja situs Facebook! Saat ini siapa yang tidak 
mengenalnya? Bisa dipastikan orang yang melek huruf  
dan pernah berinternet pasti mengetahui situs yang satu 
ini. Bahkan mereka yang dulunya hanya berinternet 
untuk sekedar membuka email kini pun mulai betah 
berlama-lama di depan komputer untuk mengulak-ngulik 
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akun Facebook-nya. Data berbicara saat ini ada sekitar 
175 juta profil aktif  di situs Facebook dan setiap profil 
rata-rata memiliki 120 teman. Durasi pengaksesan profil 
berjumlah sekitar 3 miliar menit/hari dan lebih dari 18 
juta pengguna meng-update profilnya setiap hari. Lebih 
lanjut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Student 
Monitor, Facebook termasuk dalam jajaran benda/hal 
kedua yang diingini oleh para pelajar/mahasiswa di 
AS setelah Ipod. Facebook dulunya hanya sebuah situs 
eksklusif  yang dikhususkan untuk anak-anak kampus 
Harvard saja? Lalu tahukah anda ternyata si pencipta situs 
ini pernah digugat di pengadilan atas tuduhan penjiplakan 
hak intelektual dan source code dari perusahaan lain

Jejaring sosial Facebook berawal ketika Mark 
Zuckerberg (saat itu mahasiswa semester II Harvard 
University) membuat sebuah situs kontak jodoh untuk 
rekan-rekan kampusnya. Zuckerberg yang terinspirasi 
dari situs Hot or Not menamai situs buatannya Facemash.
com. Metode situs ini yaitu menampilkan dua foto 
pasangan (pria dan wanita), di mana selanjutnya dua 
pasangan ini akan dipilih oleh para anggota situs mana 
pasangan yang paling “hot”. Nah, untuk menampilkan 
foto-fotopasangan di situs ini, Zuckerberg berupaya 
dengan segala cara mencari foto-foto rekannya dengan 
cara keliling ‘door-to-door’ untuk meminta foto 1. 
Saking nekatnya, Zuckerberg membobol akses jaringan 
komputer kampusnya untuk mendapatkan foto-foto 
tambahan. Namun aksi ini diketahui pihak kampus 
dan mereka selanjutnya memblokir situs Facemash.
com diikuti dengan tindakan sanksi kepada Zuckerberg 
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dengan ancaman akan memecatnya dari kampus 
(walaupun ancaman ini tidak jadi direalisasikan). Atas 
tindakannya itu, Zuckerberg membela diri dengan 
mengatakan “Tindakan pihak kampus yang memblokir 
situs facemash.com memang benar alasannya, namun 
sayang mereka tidak menyadari potensinya yang bisa saja 
menjadi alat pendongkrak popularitas bagi kampus itu 
sendiri”. Ia melanjutkan “Cepat atau lambat, nanti juga 
akan ada orang lain yang membuat situs serupa”. 62

Pada tahun 2004 dia tidak kapok, pada semester 
berikutnya, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2004, 
Zuckerberg membuat sebuah situs baru bernama 
“The Facebook” yang beralamat URL:..http://www.
thefacebook.com. Untuk situs barunya ini, Zuckerberg 
berkomentar sarkas: “Menurutku upaya pihak kampus 
yang ingin membuat media pertukaran informasi antar 
aktivitas akademik yang butuh waktu bertahun-tahun 
adalah hal yang konyol. Dengan situsku ini, aku bisa 
mengerjakannya cuma dalam waktu seminggu saja”. 
Saat pertama kali diluncurkan “The Facebook” hanya 
terbatas di kalangan kampus Harvard saja. Dan sungguh 
menakjubkan! Dalam waktu satu bulan para penggunanya 
sudah mencakup lebih dari setengah jumlah mahasiswa 
Harvard saat itu. Selanjutnya, sejumlah rekan Zuckerberg 
turut bergabung memperkuat tim thefacebook.com. 
Mereka adalah Eduardo Saverin (analis usaha), Dustin 

62.Gustam, R. R.. Karakteristik media sosial dalam membentuk 
budaya populer korean pop di kalangan komunitas samarindan dan 
balikpapan. eJournal Ilmu Komunikasi, 2015, h 2, 3.
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Moskovitz (programmer), Andrew McCollum (desainer 
grafis), dan Chris Hughes. 63

Bulan maret 2004, thefacebook.com mulai 
merambah ke beberapa kampus lain di kota Boston, AS 
dan juga ke sejumlah kampus ternama seperti Stanford, 
Columbia, Yale, dan Ivy League. Tak butuh waktu lama, 
situs ini telah tersebar penggunaannya di hampir semua 
kampus di AS dan Kanada. Bulan Juni 2004, Zuckerberg, 
McCollum dan Moskovitz memindahkan markas ke Palo 
Alto, California. Di sini mereka turut dibantu juga oleh 
Adam D’Angelo dan Sean Parker. Pertengahan 2004, 
thefacebook.com mendapat investasi pertamanya dari 
salah seorang pendiri PayPal, Pieter Thiel. Bulan Mei 
2005, thefacebook.com mendapat suntikan dana segar 
hasil join venture dengan Accel Partners. Tanggal 23 
Agustus 2005, thefacebook secara resmi membeli nama 
domain mereka dari Aboutface.com seharga USD 200.000 
dan sejak saat itu penggalan frase “the” tidak dipakai lagi 
sehingga nama mereka resmi menjadi facebook.com. 
Pada tahun 2005 ini juga, facebook telah memperluas 
jangkauan pengguna ke kalangan pelajar SMA. Masih 
di tahun yang sama, sejumlah universitas di Meksiko, 
Inggris Raya, Australia dan Selandia Baru juga sudah bisa 
menikmati jaringan Facebook.64

Awal tahun 2006, Facebook diisukan akan diakuisisi 
oleh sebuah perusahaan dengan harga USD 750 juta, 

63 APJII. Profil Pengguna facebook Indonesia 2014. Puskakom. 
Retrieved from https://www.apjii.or.id/survei2019

64 Istiqomah. Penggunaan media sosial dengan tingakt 
agresivitas. Jurnal Insight Fakultas Psikologi, 2017, h 13, 2.
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bahkan tawarannya melonjak hingga USD 2 miliar. 
Namun kabar ini tak terbukti. Pada bulan April 2006, 
Facebook mendapat suntikan dana segar USD 25 juta 
hasil investasi dari Peter Thiel, Greylock Partners, dan 
Meritech Capital Partners. Bulan Mei tahun yang sama 
Facebook mulai merambah benua Asia melalui India. Di 
pertengahan tahun, gilliran Israel dan Jerman. Akhirnya 
pada 11 September 2006, Facebook merubah status 
registrasinya menjadi “free to join” bagi semua pemilik 
alamat email valid di seluruh dunia. Bulan September 
2007, Microsoft mengumumkan telah membeli 
1,6% saham Facebook senilai USD 15 miliar. Dalam 
pengambilan saham ini juga tercakup kesepakatan 
bahwa Microsoft memiliki hak untuk memasang iklan 
mereka di Facebook. Melihat langkah ini sejumlah 
pemain raksasa lain seperti Google, Viacom, Friendster 
juga mengungkapkan minat mereka untuk berinvestasi 
di Facebook. Sebelumnya di tahun 2006, Yahoo! telah 
menawarkan tawaran akuisisi senilai USD 1 miliar. 
November 2007, seorang miliuner Hongkong Li Ka-
shing menanam investasi senilai USD 60 juta di Facebook. 
Pada Agustus 2008, majalah Business Week melaporkan 
sejumlah pihak lain telah ikut menanamkan saham di 
Facebook sehingga diperkirakan nilai Facebook berkisar 
antara USD 3.75 miliar sampai USD 5 miliar. Situasi 
Situs pengguna Facebook kini dapat bebas bergabung 
ke banyak jaringan yang diatur berdasarkan kota, lokasi 
kerja, sekolah maupun negara. Jaringan-jaringan ini 
kemudian akan menghubungkan para anggotanya. 
Sesama pengguna dapat berhubungan dengan teman-
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temannya dan bisa saling melihat isi profil pribadi. Situs 
Facebook mendapatkan pemasukan utama dari iklan-
iklan yang terpasang padanya. Para pengguna bebas 
membuat profilnya masing-masing yang di dalamnya bisa 
berisi foto dan info-info pribadi lainnya. Selain itu dapat 
juga saling mengirim pesan, bergabung dengan sebuah 
grup atau lebih. Secara default, Facebook mengatur 
profil pengguna hanya bisa diakses oleh sesama pengguna 
yang telah berteman. Namun pengaturan ini bisa nanti 
dirubah jika diinginkan. Microsoft adalah mitra eksklusif  
Facebook dalam menayangkan iklan-iklan banner. 
Inilah sebabnya mengapa Facebook hanya menayang 
iklan-iklan yang termuat dalam jaringannya Microsoft. 
Menurut com. Score (situs periset internetmarketing) 
saat ini Facebook mengumpul data pengguna sebanyak 
yang dikumpulkan oleh Google dan Microsoft. Dalam 
hal tampilan, Facebook sering dibanding-bandingkan 
dengan MySpace dan Friendster. Namun perbedaaan 
utama antara mereka ialah MySpace dan Friendster 
mengizinkan pengguna mendekorasi tampilan profilnya 
dengan fitur HTML dan CSS, sedangkan Facebook hanya 
mengizinkan fitur teks saja sehingga semua tampilan 
profil pengguna terlihat seragam.

Facebook memiliki sejumlah fitur interaksi antar 
sesama pengguna yang di antaranya adalah fitur ‘Wall/
Dinding’, ruang tempat sesama pengguna mengirimkan 
pesan-pesan terbuka, ‘Poke/Colek’, sarana untuk 
saling mencolek secara virtual, ‘Photos/Foto’ ruang 
untuk memasang foto, dan ‘Status’ yang menampilkan 
kondisi/ide terkini pengguna. Mulai Juli 2007, Facebook 
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mengizinkan pengguna untuk mengirim berbagai 
lampiran (tautan, aplikasi, dsb) langsung ke Wall/
Dinding, di mana sebelumnya yang diizinkan hanya teks 
saja. Seiring perjalanan waktu, Facebook menambahkan 
beberapa fitur baru ke dalam situsnya. Pada September 
2006, Facebook mengumumkan peluncuran News Feed/
Rangkaian Kabar Berita yang berisi kilasan informasi 
dari masing-masing pengguna. Mulanya fitur ini bersifat 
terbuka dan bisa dilihat oleh siapa saja. Namun setelah 
mendapat keluhan dari beberapa pengguna, pihak 
Facebook merubah pengaturan fitur ini sehingga kini 
pengguna dapat mengatur mana yang bisa ditampilkan 
di News Feed/Rangkaian Kabar Berita dan mana yang 
tidak.Fitur Catatan/Notes ditambahkan pada 22 Agustus 
2006.65 Dalam fitur ini pengguna bisa mengimpor 
tulisannya di blog lain (Xanga, LiveJournal, Blogger, dll) 
untuk ditampilkan di Facebook. Tanggal 7 April 2008, 
Facebook meluncurkan salah satu fitur favorit yaitu 
‘Chat/Obrolan’, tempat di mana para pengguna bisa 
saling berkirim pesan pribadi secara langsung dan real 
time. Fitur ‘Gifts/Hadiah’ dimulai pada 8 Februari 2007. 

Fitur ini adalah fitur untuk saling berkirim hadiah. 
‘Hadiah’ bisa dibeli dengan harga USD 1 dan ditambahkan 
pesan pribadi. Tanggal 14 Mei 2007, Facebook 
memperkenalkan ‘Marketplace’ yang mengizinkan 
pengguna untuk beriklan secara gratis. Fitur beriklan 
gratis ini dibuat untuk menyaingi fitur serupa yang 

65 Istikomariah.  Pengaruh intensitas penggunaan media 
sosial terhadap peer acceptance siswa kelas v sekolah dasar. Jurnal 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2016, h 5, 11.
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diperkenalkan oleh Craiglist. Juli 2008, Facebook 
merapikan tampilan situs sehingga setiap kategori 
(dinding, info, foto, dll) memiliki tab-tab terpisah. Mulai 
Maret 2009, Facebook merapikan tampilan “Home/
Beranda”.

Facebook adalah sebuah platform jejaring sosial 
yang berkantor pusat di Menlo Park, California, 
Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 
2004. Hingga September 2012, Facebook memiliki 
lebih dari satu miliar pengguna aktif  dan lebih dari 
separuhnya menggunakan telepon genggam Facebook 
sendiri didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman 
sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, 
Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, 
dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini awalnya 
terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian 
diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, dan 
Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka 
diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka 
untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya 
untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. 
Sebelum menciptakan Facebook Mark Zuckerberg 
menciptakan Facemash terlebih dahulu, pada tanggal 
28 Oktober 2003 ketika berada di Harvard sebagai 
mahasiswa tahun kedua. Untuk menyelesaikannya, 
Mark Zuckerberg melakukanperetasan ke bagian 
jaringan komputer Harvard yang sangat ketat dan 
berhasil menyalin foto-foto mahasiswa Harvard yang 
bersifat pribadi. Facemash sendiri berhasil menarik 450 
pengunjung dan 22.000 tampilan foto pada empat jam 
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pertama diluncurkan (Locke, 2007). Setelah berhasil 
menarik perhatian mahasiswa Harvard, situs Facemash 
langsung diteruskan ke beberapa server grup kampus, 
tetapi dimatikan beberapa hari kemudian oleh pihak 
keamanan Harvard. Zuckerberg sendiri dihukum karena 
menembus keamanan kampus, melanggar hak cipta, dan 
melanggar privasi individu, dan terancam dikeluarkan. 
Namun hukuman tersebut dibatalkan Lalu Zuckerberg 
memperluas proyek awalnya ini dengan membuat 
peralatan studi sosial untuk menghadapi ujian final 
sejarah seni, dengan mengunggah 500 lukisan Augusta 
ke situs webnya, dengan satu gambar perhalaman yang 
disertai kolom komentar. 66

Mark Zuckerberg mulai menulis kode untuk situs 
web baru pada Januari 2004. Ia membuat platform ini 
terinspirasi dari insiden pada saat ia membuatFacemash 
Pada 4 Februari 2004, Zuckerberg meluncurkan 
“The Facebook” yang awalnya berada di situs web 
TheFacebook.com  Akan tetapi perjalanan Mark 
Zuckerberg tidak semulus kelihatannya, enam hari setelah 
situs ini diluncurkan, tiga senior Harvard yakni Cameron 
Winklevoss, Tyler Winklevoss, dan Divya Narendra, 
menuduh Zuckerberg sengaja mengalihkan mereka agar 
mereka percaya ia membantu mereka membuat jejaring 
sosial bernama HarvardConnection.com, sementara 
ia menggunakan ide mereka untuk membuat sebuah 
persaingan Ketiganya seniornya tersebut lalu mengeluh 

66 Putri, W. S. R., Nurwati, R. N., & Budiarti, S. M Pengaruh 
media sosial terhadap perilaku remaja. Prosiding Ks:riset & Pkm, 
20163(1), h 154
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kepada Harvard Crimson, dan surat kabar melalui sebuah 
investigasi. Lalu ketiga senior tersebut mengajukan 
tuntutan hukum terhadap Zuckerberg yang akhirnya 
diselesaikan oleh hakim dan Zuckerberg tidak dikenai 
hukuman apapun. Keanggotaan Facebook awalnya 
dibatasi hanya kepada mahasiswa Harvard saja, namun 
pada bulan pertama lebih dari setengah mahasiswa 
sarjana di Harvard terdaftar di situs ini. Eduardo Saverin 
(pebisnis), Dustin Moskovitz (programer), Andrew 
McCollum (seniman grafis), dan Chris Hughes segera 
bergabung dengan Zuckerberg untuk membantu 
mempromosikan websiteini. Bulan Maret 2004, 
Facebook memperluas diri ke Stanford, Columbia, dan 
Yale. Situs ini kemudian dibuka ke sekolah Ivy League 
lain, Boston University, New York University, MIT, dan 
secara perlahan beberapa universitas di Kanada dan 
Amerika Serikat. Facebook diinkorporasikan pada musim 
panas 2004, dan pengusaha Sean Parker, selaku pemberi 
saran Mark Zuckerberg, diangkat sebagai  presiden 
perusahaan. Bulan Juni 2004, Facebook memindahkan 
pusat operasinya ke Palo Alto, California. Perusahaan 
ini menerima investasi pertamanya pada bulan itu dari 
pendiri pendamping PayPal, Peter Thiel. Perusahaan ini 
menghapus “The” dari namanya setelah membeli nama 
Facebook.com pada tahun 2005 dengan nilai $200.000. 
Pada 24 Oktober 2007, Microsoft mengumumkan bahwa 
mereka telah membeli 1, 6% saham Facebook senilai $240 
juta, sehingga memberikan Facebook nilai sebesar $15 
miliar. Pembelian oleh Microsoft ini meliputi hak mereka 
untuk menempatkan iklan internasional di Facebook. 
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Bulan Oktober 2008, Facebook mengumumkan bahwa  
mereka akan membuka kantor pusat internasional 
di Dublin, Irlandia. Bulan November 2010, menurut 
SecondMarket.Inc., nilai Facebook mencapai $41 miliar 
yang berhasil mengalahkan eBay dan menjadi perusahaan 
web terbesar ketiga di AS setelah Google dan Amazon. 
Facebook telah diincar sebagai kandidat berpotensi 
untuk penawaran umum perdana pada 2013. Pada bulan 
Maret 2011, dilaporkan bahwa Facebook menghapus 
sekitar 20.000 profil dari situs ini setiap hari atas berbagai 
macam alasan, termasuk spam, konten tidak pantas dan 
pengguna di bawah umur, sebagai bagian dari upayanya 
mendorong keamanan siber. Pada bulan Maret 2012, 
Facebook meluncurkan App Center, sebuah toko yang 
menjual aplikasi yang terhubung dengan Facebook. 
Toko ini tersedia untuk pengguna web bergerak iPhone, 
dan Android. Lalu pada bulan April, Facebook membeli 
aplikasi Instagram dengan nilai US$1 miliar Setelah itu 
pada awal Mei 2012, Facebook mengakuisisi perusahaan 
muda Glancee yang beroperasi di bidang penjelajahan 
sosial Facebook, Inc. mengadakan penawaran umum 
perdana pada tanggal 17 Mei 2012 dengan harga saham awal 
$38 per lembar, sehingga nilai perusahaan mencapai $104 
miliar, nilai perusahaan umum baru terbesar sepanjang 
sejarah Setelah IPO, Zuckerberg akan memperoleh 22% 
saham Facebook dan 57% hak suara. IPO (International 
Public Offering) ini berhasil menggalang $16 miliar dan 
menjadikan IPO ini yang terbesar ketiga dalam sejarah 
Amerika Serikat. Saham mulai diperdagangkan pada 18 
Mei. Meski saham berusaha tetap berada di atas harga 
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IPO sepanjang hari itu, jumlahnya mencetak rekor baru 
dalam hal volume perdagangan IPO. 67

Beberapa hari setelah IPO, regulator dari U.S. 
Securities and Exchange Commission mulai menyelidiki 
pelaksanaan IPO, setelah klaim bahwa perkiraan 
pertumbuhan Facebook yang semakin lemah tidak 
diungkapkan kepada seluruh pemegang saham Akan 
tetapi lima tahun setelah pengumuman IPO yang 
dilakukan Zuckerberg, Facebook telah berubah menjadi 
incaran para investor besar dan menjadi “wallstreet 
darling”. Hal tersebut terjadi karena pernyataan 
Zukerberg yang berkaitan dengan misi sosial, lalu 
para investor saling berebut untuk menginvestasikan 
harta yang mereka miliki kepada perusahaan tersebut 
Akan tetapi seiring berjalannya waktu Facebook justru 
menjadi alat para oknum yang tidak bertanggung jawab 
untuk menyebarkan berita yang tidak dapat dijamin 
kebenarannya atau yang biasa disebut dengan hoax 
khususnya di Indonesia. Berdasarkan pada hasil survey 
yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika (MASTEL) 
Indonesia pada Februari 2017 bahwa sosial media 
memegang peranan  penting terhadap penyebaran berita 
hoax. Sebanyak 92,40% masyarakat menerima berita 
yang bersumber dari media sosial. Media sosial seperti 
Facebook dan Twitter menjadi sarana yang paling banyak 
digunakan untuk menyebarkan hoax. Sebanyak 92,4 
persen responden mengaku mendapatkan berita hoax dari 

67 Pranata, A. Ekspresi emosi melalui computer mediated 
communication pada pengguna Social network sites di kota surabaya. 
Jurnal EKomunikasi, 2014, h 2
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media sosial, 62,8 persen dari aplikasi pesan instan seperti 
WhatsApp (WA) dan BlackBerry Messenger (BBM), dan 
34,9 persen dari situs Seiring dengan perkembangan 
dunia informasi, media sosial dapat memberikan berbagai 
kemudahan untuk dengan cepat mendapatkan berbagai 
kabar berita terbaru dari seluruh dunia. Tidak hanya 
untuk mendapatkan berbagai informasi atau berita, 
dunia internet dan sosial media juga dapat digunakan 
untuk berbagi informasi dan menyebarluaskan berbagai 
berita keseluruh dunia dengan sangat cepat. Namun, 
selain berguna untuk menyebarluaskan atau berbagi 
hal-hal yang bersifat positif, berbagai kemudahan 
ini ternyata dimanfaatkan untuk menyebarluaskan 
berbagai berita bohong. Sebagian orang yang yang tidak 
bertanggung jawab menyebarluaskan berbagai berita 
atau informasi yang belum jelas kebenarannya atau yang 
biasa disebut dengan hoax. Penyebar berita hoax tersebut 
akan mendapatkan kepuasan dan bahkan mendapatkan 
keuntungan dari berita-berita hoax yang ia sebarkan. 68

Sebenarnya di beberapa negara, hoax memiliki 
kaitan dengan budaya April Mop, yang dirayakan setiap 
tanggal 1 April, yaitu sebuah tradisi memperdaya orang 
lain dengan berbagai berita bohong sekedar untuk bahan 
lelucon. Namun kini, penggunaan hoax ini disalah 
gunakan oleh beberapa orang dengan menyebarluaskan 
berbagai berita bohong, yang dampaknya bahkan 
dapat menggemparkan dunia. Bahkan tak jarang berita 

68 Yustisiana, A. R. (Fenomena penggunaan emoticon pada 
facebook dan blackberry messenger sebagai alternatif  komunikasi 
non verbal. Jurnal Saintek, 1016,  h 69.
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hoax dapat mencemarkan nama baik seseorang atau 
golongan tertentu, tak lagi hanya sebatas lelucon  Istilah 
hoax atau berita bohong ini sebenarnya sudah ada sejak 
ratusan tahun lalu. Istilah Hoax diperkirakan pertama 
kali muncul sekitar tahun 1808, dan merupakan istilah 
dalam bahasa inggris. Kata hoax juga diyakini berasal 
dari katakata mantra para penyihir pada jaman dulu, 
yaitu “Hocus Pocus” yang berasal dari bahasa latin, yakni 
“Hoc est corpus”, yang digunakan para penyihir untuk 
memperdaya orang lain dengan kata-kata mereka yang 
ternyata bohong. Penggunaan kata hoax mulai populer, 
sekitar tahun 2006 setelah munculnya sebuah film berjudul 
hoax, yang dibintangi oleh Richard Gere dan disutradarai 
oleh Lasse Halstorm. Film hoax ini sebenarnya diambil 
dari sebuah novel hasil karya Clifford Irving yang juga 
berjudul hoax, namun karena isi dari Film hoax tersebut 
banyak melenceng dari Novel karyanya, Clifford Irving 
akhirnya mengundurkan diri dari pembuatan film hoax 
tersebut. Sejak saat itu, film ini dikenal sebagai suatu film 
yang banyak berisikan tentang kebohongankebohongan. 
Oleh karena itu, banyak orang yang menggunakan 
istilah hoax untuk menggambarkan suatu berita bohong 
Fenomena Hoax di Facebook Indonesia Indonesia sebagai 
negara terbesar keempat dalam penggunaan Facebook 
juga  tidak luput dari penyebaran hoax. Berita-berita hoax 
tersebut dapat berimbas kepada perubahan pola pikir 
dan perilaku pembacanya. Berikut ini adalah beberapa 
contoh berita hoax di Facebook yang menimbulkan 
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keresahan dan berindikasi kepada ketidakstabilan politik 
dan sosial di Indonesia.69

Pada 24 Mei 2008, Facebook mempromosikan 
Facebook Platform. Ini adalah sarana bagi para 
pengembang software untuk menciptakan aplikasi yang 
bisa digunakan di Facebook. Langkah ini segera disambut 
oleh para pengembang software sehingga sampai 25 
Maret 2009 tercatat ada 52.000 aplikasi dengan jumlah 
pengembang sebanyak 660.000 pihak

Kelebihan Facebook :

–  Bisa ketemu dengan teman-teman lama tanpa 
bertemu muka

–  Media yang mempermudah kita untuk 
berkomunikasi

–  Media komunikasi massa yang murah dan gratis

–  Banyak orang yang bergabung termasuk yang 
gaptek sekalipun

–  Banyak fitur yang berguna dan menyenangkan

– Jadi inspirasi bagi pemerintah jika mau punya data 
online penduduknya di mana penduduknya senang 
menggunakannya

– Bisa main game-game asyik yang menghilangkan 
stress

–  Memaksa/membuat orang yang tidak kenal 
komputer & internet

69 Nasution, Z.  Konsekuensi sosial media teknologi komunikasi 
bagi masyarakat. Jurnal Reformasi,2014,  h 37–41.
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Kekurangan Facebook :

– Mulai marak spam dari orang yang mau promosi 
produk

– Banyak penipu dan penjahat online bergentayangan 
cari mangsa

– Data diri pribadi kita bisa tersebar pada pihak yang 
tidak diinginkan

– Kegiatan hidup personal kita diketahui pihak lain

– Berbahaya bagi yang terlalu jujur, rajin curhat, 
kurang waspada, dll

– Membuat ketagihan dan mengganggu kegiatan 
hidup nyata

Media sosial, sesuai namanya merupakan media 
yang memungkinkan penggunanya untuk saling 
bersosialisasi dan berinteraksi, berbagi informasi maupun 
kerjasama. Akses terhadap media telah menjadi salah 
satu kebutuhan primer dari setiap orang. Hal tersebut 
dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, 
pendidikan, dan akses pengetahuan di belahan bumi lain. 
Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat 
komunikasi, terkadang pengertian media ini cenderung 
lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena telihat 
dari banyaknya pembahasan tentang komunikasi massa. 
Beragam kriteria bisa dibuat untuk melihat bagaimana 
media itu, ada yang membuat krietria media berdasarkan 
teknologinya, seperti media cetak yang menunjukan 
bahwa media tersebut dibuat dengan mesin cetak 
dan media elektronik yang dihasilkan oleh perangkat 
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elektronik. Dari sumber atau organ yang menjelaskan 
bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana kode-
kode pesan itu diolah, misalnya media vidio visual yang 
diakses dengan mengggunakan organ pendengaran dan 
penglihatan. Ada juga yang menuliskannya berdasarkan 
bagaimana pesan itu disebarkan seperti media penyiaran 
(broadcast) dimana media merupakan pusat dari produksi 
pesan, seperti stasiun televisi, dan pesan itu disebarkan 
serta bisa dinikmati oleh siapa saja asal memiliki pesawat 
televisi  Membagi media dalam kriteria-kriteria tertentu 
akan memudahkan siapapun untuk melihat media, 
hanya pembagian media tersebut menepatkan media 
sekedar alat atau perantara dalam proses distribusi pesan. 
Padahal dibalik itu semua media memiliki kekuatan yang 
juga berkontribusi menciptakan makna

dan budaya Media sosial telah menjadikan 
keseluruhan masyarakat global memiliki

kesempatan yang sama. Media sosial telah mampu 
mewujudkan kolaborasi  manusia tanpa batasan waktu 
dan tempat, sehingga media sosial bisa dikatakan sebagai 
alat komunikasi generasi saat ini. Kemajuan teknologi dan 
informasi serta semakin canggihnya perangkatperangkat 
yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan 
dunia dalam genggaman.

Thomas L. Friedman sebagai the world is flat bahwa 
dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses 
apapun dari sumber manapun. Sama halnya juga yang 
dijabarkan oleh Richard Hunter dengan World Without 
Secrets bahwa kehadiran media baru (new media/
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cybermedia) menjadikan sesuatu yang mudah untuk 
dicari dan tebuka. Akses terhadap media telah menjadi 
salah satu kebutuhan primer dari setiap orang, itu 
dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, 
pendidikan, dan akses pengetahuan dari belahan bumi 
yang berbeda. Media sosial adalah medium di internet 
yang memungkinkan pengguna mempresentasikan 
dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, 
berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk 
ikatan sosial secara virtual. Pada era digital seperti 
sekarang, semua tergantung pada teknologi,dan salah 
satu hasil dari teknologi adalah internet, yang banyak 
mengandung banyaksitus di dalamnya, termasuk situs 
media sosial.

Media sosial adalah media yang sangat 
memungkinkan orang (penggunanya) untuk saling 
bersosialisasi dan berinteraksi, berbagi informasi 
maupun menjalin kerjasama. Setidaknya ada tujuh 
kategori pembagian media sosial, terlepas dari 
pembagian berdasarkan model jaringan yang terbentuk, 
karaketeristik pengguna, ataupun berdasarkan file atau 
berkas yang yang disebarkan oleh pengguna. Pembagian 
jenis media sosial ini merupakan upaya untuk melihat 
bagai mana jenis media sosial itu, bukan bereti membatasi 
pada perkembangan platform di internet dan apliakasi di 
perangkat telepon genggam.

G.  Sejarahnya What App DanPerkembangannya

Sejarah WhatsApp Messenger WhatsApp.Inc 
didirikan pada tahun 2009 oleh dua orang pria yang 
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bernama Brian Acton dan Jan Koum. Keduanya adalah 
mantan pekerja senior di raksasa online Yahoo. Keduanya 
sudah bekerja di Yahoo dalam waktu sekitar 20 tahun. 
Jan Koum yang awalnya punya ide menciptakan sebuah 
aplikasi yang bias mem-Broadcast status ketika seseorang 
tidak dapat dihubungi karena alasan tertentu. Jan Koum 
pun mengajak Brian Acton untuk bekerja sama dengannya. 
Kemudian jadilah mereka menciptakan perusahaan start 
up teknologi bernama WhatsApp.Inc yang berlokasi di 
Santa Clara, California. Awalnya WhatsApp Messenger 
dibuat untuk pengguna iphone, kemudian seiring dengan 
perkembangannya, aplikasi WhatsApp Messenger 
tersedia juga untuk versi BlackBerry, Android, Windows 
Phone dan Symbian.70

 Sampai pada bulan Novemver 2010, WhatsApp 
menduduki posisi peringkat ke-3, aplikasi palinmg laris 
yang diunduh melalui Nokia Ovi Store, setelah swipe 
dan NHL Game Center Premium. Namun aplikasi 
Broadcast status tersebut hanya menarik perhatian 
sedikit orang. Barulah ketika mereka mennambahkan 
fungsi messaging pada paruh kedua 2009, WhatsApp 
Messenger pun meledak, 68 WhatsApp.Inc kabarnya 
hanya mempekerjakan sekitar 20 orang. Di mana 
sebagian besar di antaranya adalah teknisi.Data terbaru 
pada bulan Agustus 2012, WhatsApp Messenger 
mengirimkan 10 miliar pesan per hari dari penggunanya 
di seluruh dunia. Padahal bulan April 2012, baru 2 miliar 
pesan dikirimkan.WhatsApp Messenger tersedia untuk 

70 Rizki Hakiki, Dakwah Di Media Sosial (Etnografi Virtual Pada 
Fanpage Facebook KH. Abdullah Gymnastiar) Jakarta : 2016, h. 51
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semua sistem operasi mobile yang masih eksis. Dari iOS, 
Android, BlackBerry OS, BlackBery 10, Nokia Symbian, 
Nokia Series 40 dan juga Windows Phone. WhatsApp 
Messenger sejatinya tidak sepenuhnya gratis. Aplikasi 
WhatsApp Messenger di iPhone bisa digunakan cuma-
cuma selama setahun, kemudian diwajibkan membayar. 
Demikian juga di platform lainnya. Pihak WhatsApp 
menyatakan pihaknya memang sengaja menarik ongkos 
dengan imbalan sebuah produk yang bisa diandalkan. 71

Sejak awal, aplikasi ini sudah dirancang berbayar 
sehingga tim WhatsApp Messenger bisa fokus 
mengembangkan produk tanpa iklan dalam aplikasinya 
karena kami ingin menciptakan alternatif  yang lebih 
baik daripada SMS. Karena kami percaya bahwa kami 
bisa. Karena suatu hari, dalam waktu yang dekat, setiap 
orang akan memiliki Smartphone. WhatsApp Messenger 
menjadi yang pertama memasuki pasar, sebagai aplikasi 
chatting pilihan dengan menggunakan satu taktik 
pemasaran yakni menggunakan taktik pemasaran word 
of  mouth, pendekatan pemasaran WhatsApp Messenger 
yang konservatif  bukanlah sebuah kebetulan, perusahaan 
telah lama menghindari periklanan 69 tradisional sebagai 
taktik promosi dengan tidak adanya iklan pada aplikasi 
WhatsApp Messenger. 

Perkembangan WhatsApp Messenger Di Indonesia 
Era smartphone telah cukup lama menancapkan 
kukunya di Indonesia. Android, Blackberry, dan iPhone 

71 Rani Suryani, Fungsi Whatsapp Grup Shalehah Cabang 
Bandar Lampung sebagai Pengembangan Media Dakwah dalam 
Membentuk Akhlakul Kharimah, Lampung :2017 h 18
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merupakan tiga pemain utama yang mendominasi 
pangsa pasar smartphone tanah air. Fenomena 
berkembangnya pasar smartphone di Indonesia, juga 
turut mengundang fenomena lainnya bagi masyarakat 
pengguna telepon pintar (smartphone). Seperti yang 
kita ketahui pesan singkat yang lebih dikenal dengan 
SMS (Short Messange Service) sudah mulai ditinggalkan. 
Pengguna smartphone beralih menggunakan aplikasi 
layanan chatting. Di Indonesia, aplikasi layanan chatting 
paling popular dan pertama yang berbasis Android, 
Blackberry, dan iPhone adalah WhatsApp. Aplikasi ini 
merupakan aplikasi berbayar bagi pengguna iPhone 
namun gratis bagi pengguna Android dan Blackberry. 
Pertumbuhan pengguna layanan WhatsApp Messenger 
di Indonesia berkembang sangat pesat. Bahkan menurut 
pendiri WhatsApp Messenger, Brian Acton, Indonesia 
merupakan salah satu dari lima negara yang menjadi 
pangsa pasar paling penting bagi perusahaan WhatsApp 
Messenger. Hal ini dilihat dari tingkat pertumbuhan 
pengguna layanan WhatsApp Messenger dan juga jumlah 
pengguna layanan WhatsApp Messenger. Jelas saja hal 
ini mengundang Brian Acton sebagai pendiri WhatsApp 
Messenger untuk mengomentari 70 secara khusus 
tentang perkembangan aplikasi WhatsApp Messenger 
di Indonesia, serta karakteristik orang Indonesia pada 
umumnya.

 Tingkat pertumbuhan pengguna aplikasi WhatsApp 
Messenger di Indonesia rupanya dipandang cukup 
tinggi, bahkan menembus lima besar. Dipaparkannya, 
WhatsApp Messenger telah menjadi salah satu aplikasi 
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terpopuler di kalangan pengguna mobile Tanah Air. 
“WhatsApp Messenger adalah aplikasi berbayar nomor 
satu di iPhone serta nomor dua untuk kategori aplikasi 
gratis di Android dan BlackBerry.” Tingginya angka 
penggunaan WhatsApp Messenger di Indonesia, menurut 
juru bicara Neeraj Arora, adalah karena penduduknya 
“sangat suka ngobrol dibanding di negara-negara lain”. 
“Aplikasi ini dipakai berkali-kali setiap harinya,” Meski 
menolak mengungkapkan jumlah pesan yang diproses 
WhatsApp Messenger dari pengguna di Indonesia, 
Arora mengatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu 
pasar yang paling aktif  berkirim pesan di wilayah Asia 
Tenggara. WhatsApp Messenger dalam beberapa tahun 
terakhir terus mengalami pertumbuhan dari segi jumlah 
pengguna dan volume pesan yang diproses. Perusahaan 
ini minggu lalu mengumumkan telah memiliki 250 
juta pengguna dan memproses 27 miliar pesan setiap 
harinya secara global. Adapun yang mempengaruhi 
perkembangan WhatsApp itu sendiri dipengaruhi oleh 
Karakteristik Orang Indonesia Orang Indonesia memiliki 
karakteristik yang hobi Chatting bila dibandingkan 
dengan negara-negara lainnya, WhatsApp Messenger di 
Indonesia merupakan salah satu indikator karakteristik 
orang Indonesia oleh karena itu layanan WhatsApp 
Messenger semakin mendorong orang Indonesia untuk 
saling bertegur sapa dan mengobrol. Brian Acton secara 
khusus mengomentari tentang karakter orang Indonesia. 
Ia mengatakan pertumbuhan yang sangat pesat akan 
aplikasi WhatsApp Messenger. Juru bicara WhatsApp 
Neeraj Arora, menyimpulkan bahwa penduduk 
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Indonesia terdiri dari orang-orang yang suka ngobrol. 
Arora mengatakan bahwa layanan ini merupakan 
layanan gratis, sehingga semakin banyak orang Indonesia 
yang beralih menggunakan layanan seperti WhatsApp 
Messenger untuk saling bersapa dan mengobrol. 72

 Persaingan Instant Messenger Di Indonesia 
WhatsApp Messenger melihat persaingan ini dengan 
cermat dan mengatakan akan tetap mempertahankan 
layanan gratisnya bagi pengguna smartphone di 
Indonesia. WhatsApp Messenger juga siap bersaing 
dengan layanan-layanan gratis lainnya dengan strategi 
meningkatkan kualitas aplikasi, memperlancar 
pengiriman pesan, dan menambah fitur-fitur baru yang 
menarik bagi pengguna layanan WhatsApp Messenger. 
72 WhatsApp Messenger juga akan mempererat kerja 
sama dengan operator seluler di Indonesia. Hal ini 
dilakukan agar pengguna WhatsApp Messenger semakin 
bertumbuh dan juga untuk peningkatan pelayanan bagi 
pengguna WhatsApp Messenger diseluruh Indonesia. 
Sementara itu meski kini menghadapi persaingan dari 
penyedia layanan sejenis seperti WeChat, Line, dan 
Kakao Talk, Arora mengatakan, WhatsApp Messenger 
bakal tetap menggratiskan layanannya di platform 
Android dan BlackBerry. Menghadapi kompetitor yang 
gencar berpromosi di Indonesia, WhatsApp Messenger 
menyatakan bakal menanggapi dengan “meningkatkan 
kecepatan, keandalan, dan kekayaan fitur” dari 

72 Rusni, A., & Lubis, E. E. Penggunaan Media Online 
Whatsapp Dalam Aktivitas Komunitas One Day One Juz (Odoj) 
Dalam Meningkatkan Minat Tilawah , h 9
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layanannya. 2 3.1.3. Pengguna Sosial Media Beralih Ke 
WhatsApp Messenger Demografi remaja yang dulunya 
aktif  menggunakan Sosial Media Facebook kini telah 
beralih dan menggunakan aplikasi Mobile Messaging 
(perpesanan) seperti Whatsapp, WeChat, Line, Kako Talk 
dan BlackBerry Messenger demikian dilaporan oleh The 
Guardian. Sebelumnya banyak remaja yang meninggalkan 
Facebook dan menghabiskan waktunya di Youtube, tapi 
yang terakhir sekali menunjukkan sebuah fenomena 
baru, remaja hanyut ke dalam aplikasi perpesanan. 
Whatsapp Messenger kini 2 http://kabarbisnis.com/
read/2839907 di akses minggu 01-12-2013 pada pukul 
03.30 73 telah memiliki lebih dari 350 pengguna aktif  
bulanan. Walaupun jumlah pengguna Facebook sudah 
lebih dari 1 milyar pengguna, tetapi pengguna aktifnya 
semakin merosot tajam.3 Menurut sebagian para remaja 
menganggap Facebook kini sudah “tidak keren lagi”. 
Karena hanya bisa berkirim pesan teks dan gambar saja 
melalui perangkat seperti smartphone dan tablet. Alasan 
lainnya adalah masalah privasi yang terlalu terbuka. 
Pengguna lebih memilih teman yang mereka kenal dalam 
kehidupan nyata dibandingkan dengan orang yang belum 
dikenal dan aplikasi perpesanan dianggap lebih aman. 
Menurut keuangan perusahaan Piper Jaffray, Facebook 
mengalami penurunan jumlah pengguna remaja dari 
44 persen menjadi 23 persen pada tahun 2013. Platform 
media sosial adalah sumber bagi pengiklan untuk 
mempromosikan produknya dari fashion, teknologi dan 
gaya hidup. Pasar belanja konsumen muda kini telah 
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mencapai lebih dari $200 miliar di Amerika Serikat saja 
belum di negara lain di seluruh dunia. 73

Persaingan dengan rival media sosial lain juga telah 
menempatkan Facebook di bawah tekanan, sehingga 
investor mulai tidak nyaman. Raksasa media sosial 
ini telah membuat modifikasi pada pekan lalu yang 
memungkinkan pengguna Facebook bisa berbagi pada 
bermacam platform termasuk aplikasi perpesanan. 
Langkah ini merupakan pendekatan strategis untuk 
mengatasi daya tarik Facebook yang mulai menurun 
Pengguna WhatsApp Messenger tidak mengenal status 
sosial yang ada, ataupun pada usia, dan pekerjaan pada 
umumnya, akan tetapi menunjukkan pada kebutuhan 
terhadap lingkungan kehidupan mereka tinggal dan 
berinteraksi dengan satu sama lainnya. Seperti halnya 
seseorang dengan latar belakang pekerjaan sebagai 
seorang bisnis online, menggunakan WhatsApp 
Messenger sebagai sarana untuk berkomunikasi dan 
berbagi informasi produk yang dibagikan kepada 
pelanggannya dan menjadikan tempat bernegosiasi 
sebagaimana mestinya dengan segala resiko, keyakinan 
dan kepercayaan pelanggan terhadap orang yang 
bersangkutan yang memberikan informasi produk. Salah 
satu pemasaran melalui teknologi komunikasi berbasis 
online ini yaitu WhatsApp Messenger menjangkau 
area yang tidak terduga dan memudahkan dalam 
proses komunikasi informasi dan interaksi sosial. Selain 

73 Morrissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, 
Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2013, Cet. 1, h 14
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itu banyak pula yang mendasari orang-orang untuk 
menggunakannya dalam hal sebagai kebutuhannya.74

 Trand Messenger masa kini, mereka sepakat 
bahwa WhatsApp Messenger merupakan pilihan 
pertama, sebelum Messenger lainnya. Selain itu juga 
bahwa WhatsApp Messenger lebih menyeluruh karena 
bisa dioperasikan pada beragam handset. WhatsApp 
Messenger juga tidak menggunakan sistem pin, 
melainkan cukup dengan nomor telepon sudah bisa 
berteman dalam grup aplikasi ini. WhatsApp Messenger 
lebih 76 menunjukkan kesederhanaannya sehingga tidak 
rumit dalam menggunakannya, koneksi data lebih stabil, 
bersifat pribadi dan selalu Online.Fenomena yang terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari tentang Instant Messenger 
kerap menjadi perbincangan yang hangat di kalangan 
masyarakat di kota Bandung, banyak Instant Messenger 
yang beredar selain WhatsApp Messenger yang 
menjadikan salah satu pilihan Instant Messenger agar bisa 
berkomunikasi dan terhubungan dengan orang-orang dan 
kerabat dekat. Namun banyak Instant Messenger yang 
menawarkan berbagai kelengkapan demi memanjakan 
para penggunanya, akan tetapi tidak banyak yang tetap 
menggunakannya hanya bersifat sementara atau ikut-
ikutan pada akhirnya kembali kepada kebutuhan dalam 
berkomunikasi. 75

74 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan 
Praktek, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1992, h 10

75 Yuyun Linda Wahyuni, Skripsi Efektifitas Komunikasi melalui 
Aplikasi Whatsapp (Studi terhadap Guru KPI 2012 di Whatsapp pada 
Mahasiswa KPI Angkatan 2012, h 76
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Penggunaan WhatsApp Messenger WhatsApp 
Messenger dapat digunakan untuk pengguna iPhone, 
BlackBerry, serta Symbian (Nokia). Aplikasi WhatsApp 
hanya dapat bekerja untuk sesama pengguna yang 
memiliki aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp 
Messenger ini dapat diunduh secara gratis di websitenya. 
Aplikasi ini menggunakan nomor telepon ponsel yang 
kita gunakan untuk berinteraksi dengan sesama pengguna 
WhatsApp. Aplikasi ini memungkinkan pengguna 
BlackBerry, iPhone, dan Symbian untuk dapat saling 
berkomunikasi satu sama lain. Aplikasi ini menggunakan 
fitur 77 push sehingga Anda dapat selalu memberitahukan 
pesan yang sedang diterima. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam penggunaan WhatsApp Messenger 
adalah: 1. Kestabilan Koneksi WhatsApp Messenger ini 
mengandalkan koneksi internet melalui jaringan GPRS/
EDGE/3G atau wifi untuk menjalankannya. Aplikasi 
WhatsApp Messenger ini tidak keluar (Quit) saat tidak 
ada koneksi internet. Anda dapat melihat kontak maupun 
perbincangan dengan teman Anda walaupun tidak ada 
koneksi internet. Seperti pada BlackBerry Messenger, 
apabila tidak ada koneksi internet, Anda tetap dapat 
membuka aplikasi tersebut tapi saat Anda coba untuk 
mengirim pesan, terdapat tanda jam yang menandakan 
pesan Anda ditunda pengirimannya sampai terdapat 
koneksi internet. 2. Notifikasi Terdapat pilihan notifikasi 
untuk pemberitahuan pesan baru di bagian pengaturan. 
Anda dapat memilih menampilkan pesan baru secara 
Pop Up atau hanya tampil di notification Area. Anda pun 
dapat mengatur suara panggilan di bagian pengaturan. 3. 
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No Handphone Sebagai PIN Berbeda dengan BlackBerry 
Messenger yang menggunakan PIN unik untuk 
menambahkan daftar teman. Di WhatsApp Messenger 
untuk menambahkan teman, No handphone teman 
Anda yang diperlukan. Menariknya, Anda tidak perlu 
menambahkan teman di dalam aplikasi 78 WhatsApp 
Messenger tersebut. Cukup isi daftar Buku telepon Anda 
dengan teman Anda beserta no hp nya, dan lakukan 
sinkronisasi dengan menekan tombol refresh di option 
saat berada di daftar teman  Nah, apabila teman Anda 
terdaftar menggunakan no HP tersebut, WhatsApp 
akan mencarinya sendiri dan menampilkan teman 
Anda langsung di daftar panggilan. Saat pertama kali 
menginstallnya, Anda akan mendapatkan daftar kontak 
WhatsApp Messenger yang terisi secara otomatis. 
WhatsApp Messenger langsung mengambil data di buku 
telepon dan melakukan sinkronisasi dengan server. 76

Apabila no hp teman Anda terdaftar di WhatsApp 
Messenger, otomatis aplikasi ini akan mengenalnya. 4. 
Tanda Pesan Terkirim Dan Sudah Dibaca Fitur ini mirip 
sekali dengan BlackBerry Messenger. Kalau di BlackBerry 
Messenger menggunakan tanda D dan R, di WhatsApp 
Messenger menggunakan tanda centang. Centang 1x 
artinya terkirim ke server, centang 2x artinya sudah 
terkirim ke HP lawan bicara, kecuali pada pecakapan 
kelompok (group). Apabila tidak koneksi internet, akan 
muncul tanda jam yang mengartikan pengiriman pesan 

76  Jumiatmoko, WhatsApp Messenger dalam Tinjauan 
Manfaat dan Adab, STIT Madina Sragen, Wahana Akademika, Volume 
3 Nomor 1, April 2016, h. 54
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tertunda. WhatsApp dapat mengirim file-file seperti: 
1. Foto (langsung dari kamera, file manager dan media 
galery) 2. Video (langsung dari video kamera, file manager 
dan media galery) 79 3. Audio (langsung merekam suara, 
dari file manager, dari music galery) 4. Location (Anda 
dapat mengirim lokasi Anda dengan mengambil posisi 
Anda dari Google Maps) 5. Kontak (mengirim detail 
kontak dari buku telepon) 5. Fitur-Fitur Whatsapp 
Messenger Fitur-fitur lain yang terdapat di WhatsApp 
Messenger adalah: 1. View Contact: Anda dapat melihat 
kontak di buku telepon, WhatsApp juga muncul sebagai 
daftar kontak di buku telepon 2. Avatar: Anda tidak 
dapat mengganti Avatar secara manual, WhatsApp 
akan mengambil data avatar dari Profil buku telepon. 
Apabila menggunakan sinkronisasi Facebook dengan 
Buku telepon, maka avatar yang muncul adalah avatar 
Facebook. 3. Add Conversation Shortcut: dapat juga 
menambahkan shortcut conversation ke homescreen. 4. 
Email Conversation: Anda pun dapat mengirim semua 
perbincangan melalui email. 5. Copy/Paste: Setiap 
kalimat perbincangan juga dapat di copy, forward dan 
delete dengan menekan dan menahan kalimat tersebut 
dilayar. 6. Smile Icon: Untuk menambahkan serunya 
perbincangan, Anda pun dapat menambahkan emotions 
dengan banyak pilihan, seperti; smile emotions, icon-
icon seperti cuaca, binatang, 80 tanaman, alat-alat 
musik, buku, kartu, mobil, bangunan, pesawat dll. 7. 
Search: fitur dasar setiap IM, Anda dapat mencari daftar 
kontak melalui fitur ini. 8. Call: karena PIN WhatsApp 
Messenger ini sama dengan No telepon teman, Anda 
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pun dapat melakukan panggilan langsung dari aplikasi 
WhatsApp ini. 9. Block: digunakan untuk memblok 
kontak tertentu. 10. Status: seperti kebanyakan fitur IM, 
Status juga hadir di WhatsApp Messenger. Namun tidak 
seperti BBM yang menampilkan update terbaru setiap 
ada perubahan status dari teman, WhatsApp Messenger 
hanya menampilkan status dibawah nama teman, mirip 
dengan di Yahoo Messenger. 77 Kita dapat mengganti 
status yang sudah tersedia di WhatsApp Messenger 
seperti available, busy, at school dll. 3.1.4 Logo WhatsApp 
Messenger Logo atau lambang merupakan bagian dari 
identitas perusahaan, sedangkan yang dimaksud dengan 
identitas perusahaan adalah suatu cara atau hal yang 
memungkinkan perusahaan dapat dikenal atau dibedakan 
dari perusahaan lain. WhatsApp Messenger mempunyai 
logo atau lambang yang dijadikannya sebagai identitas 
perusahaan dengan tujuan agar pengguna (user) pada 
umumnya mudah mengenal dan mengingat perusahaan

H. Sejarah Tik Tok Dan Perkembangannya

Tik Tok Tik Tok merupakan aplikasi asal China 
yang baru diluncurkan dan masuk di Indonesia pada akhir 
tahun 2017. Menurut Viv Gong, Head of  Marketing Tik 
Tok mengatakan, Indonesia mendapatkan peringkat ke-6 
terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet, 
sehinggal hal tersebut yang mendasari aplikasi Tik Tok 

77 Hendra Pranajaya dan Wicaksono, Pemanfaatan Aplikasi 
Whatsapp (WA) di Kalangan Pelajar: Studi Kasus di Mts Al 
Muddatsiriyah dan Mts Jakarta Pusat, Universitas yarsi, orbith vol. 14 
no. 1 Maret 2018, h 59
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masuk ke Indonesia. Tik Tok merupakan 33 aplikasi 
yang di buat oleh perusahaan ByteDance asal China 
yang bergerak dalam bidang teknologi kecerdasaan 
buatan yang sudah terkenal di dunia dalam hal distribusi 
informasi melalui media atau produk elektronik. Tik 
Tok sendiri dapat diunduh oleh penggunanya melalui 
aplikasi android googleplay dan appstore. Secara global, 
aplikasi Tik Tok telah diunduh lebih dari 500 juta kali 
dengan penonton video harian mencapai 10 milyar serta 
150 juta pengguna dengan negara kontributor tertinggi 
adalah Amerika Serikat dan Inggris. Tik Tok merupakan 
media sosial baru yang memberi wadah kepada para 
penggunanya untuk dapat berekspresi mengasah bakat 
melalui konten video. Tik Tok menjadikan ponsel 
pengguna sebagai studio berjalan. Berdurasi kurang 
lebih 15 detik, aplikasi ini menghadirkan special effects 
yang menarik dan mudah digunakan sehingga semua 
orang bisa menciptakan sebuah video yang keren 
dengan mudah. Didalamnya terdapat Special effects 
seperti efek shaking and shivering pada video dengan 
electronic music, merubah warna rambut, 3D stickers, 
dan properti lainnya. Sebagai tambahan, kreator dapat 
lebih mengembangkan bakatnya tanpa batas hanya 
dengan memasuki perpustakaan musik lengkap Tik Tok. 
Hal tersebut yang menjadikan Tik Tok berbeda dengan 
media sosial lainnya dan mendukung pengguna untuk 
berekspresi dalam menyalurkan bakatnya..

Sistem pertemanan dalam Tik Tok adalah 
dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya 
atau diikuti pengguna lainnya, dengan demikian video 
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yang diciptakan dapat dilihat secara bebas oleh semua 
masyarakat. Untuk membuat sebuah video dalam Tik 
Tok membutuhkan beberapa tahapan sebagai berikut 
: 1. Untuk membuat video sendiri, tekan Simbol plus 
atau tanda tambah yang berada di tengah bawah. 2. 
Kemudian, sekumpulan judul-judul musik yang dibagi 
berdasarkan kategori, seperti Valentine, Party, Indonesia, 
dan sebagainya akan muncul dan bisa dipilih sesuai 
keinginan untuk musik latar video. 3. Setelah memilih 
lagu untuk video, selanjutnya ketuk tulisan “Konfirmasi 
untuk menggunakan dan mulai merekam”. 4. Setelah itu, 
tampilan akan berubah ke layar kamera Tik Tok untuk 
proses rekam. Di sini, pengguna dapat memilih fitur-fitur 
untuk 35 mengkreasikan videonya seperti filter efek dan 
mode mempercepat video atau melambatkan video saat 
proses rekaman. 5. Bila pengaturannya dirasa sudah pas 
maka langkah selanjutnta tinggal klik tahan dan sistem 
perekaman video akan dimulai. Setelah selesai, pengguna 
bisa langsung mengunggah hasil karyanya.78

Selain untuk merekam kreasi video, Tik Tok juga 
memiliki fitur Tik Tok GGA Dance dengan teknologi 
kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). 
Cara memainkan Tik Tok GAGA ini mirip seperti cara 
memainkan game Just Dance. Fitur ini mengizinkan 
penggunanya untuk menari sesuai dengan yang 
diperintahkan, kemudian sensor akan mendeteksi 
gerakan dan memberi nilai pada gerakan. Pertama-tama, 
tekan pilihan Tik Tok GAGA Dance. Kemudian, pilih 

78 Ahmad Setiadi, “Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas 
Komunikasi”, Jurnal AMIK BSI Kerawang, I, No.1 2012, h, 44.
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lagu untuk mengiringi tarian. Setelah itu akan masuk ke 
layar kamera Tik Tok. Sebelum bisa memainkan gaga 36 
Dance, terlebih dahulu harus memindai tubuh pengguna 
dari kepala hingga kaki agar gerakan bisa terdeteksi 
dengan benar. Setelah selesai, musik akan mulai bermain 
dan pengguna bisa unjuk kebolehan menari untuk 
kemudian dapat dibagikan ke teman-teman. Dalam 
perkembangannya di Indonesia Tik Tok mengalami 
kemajuan yang sangat pesat memberikan kesempatan 
kepada para pengguna untuk memproduksi video-video 
mereka.  Perkembangan Tik Tok di Indonesia Indonesia 
menjadi salah satu taget utama dari media sosial Tik 
Tok untuk menarik minat masyarakatnya. Dalam data 
yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo bahwa Indonesia 
merupakan pengguna internet terbesar ke 6 di dunia 
dimana China menduduki urutan pertama kemudian 
Amerika Serikat, India, Brasil, dan Jepang di urutan 
berikutnya. Data itulah yang membuat Indonesia menjadi 
target besar bagi para pengembang aplikasi media sosial 
untu memasarkan produknya. 

Kehadiran Tik Tok di Indonesia sendiri baru 
dimulai pada September 2017, menargetkan jumlah 
pengguna yang besar karena pengguna internet yang 
terus meningkat. Selain itu pihak Tik Tok juga menyadari 
bagaimana genereasi muda khusunya di Indonesia 
memilki rasa narsis dan kreatif, hadirnya profesi-profesi 
yang dilatarbelakangi oleh media sosial seperti Youtuber 
sebutan untuk pengguna yang aktif  dan terkenal di 
media sosial Youtube, Selebgram sebutan bagi pengguna 
Instragam yang memiliki pengikut yang banyak dan 
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terkenal dan lain-lain, hal ini yang melatarbelakangi 
Tik Tok akan terus berkembang di Indonesia.  Strategi 
Influencer Marketing yang dilakukan oleh Tik Tok 
dengan menggaet beberapa public figure muda untuk 
mempromosikan perilisannya.79 Cara ini pun cukup 
berhasil diterapkan dan terbukti Tik Tok menjadi salah 
satu media sosial yang memiliki banyak penggunanya 
di Indonesia. Pada dasarnya target pengguna Tik Tok 
di Indonesisa di tujukan pada para remaja, akan tetapi 
banyak generasi yang terhitung masih anak-anak juga 
memiliki rasa ingin tahu terhadap Tik Tok. Bisa dikatatan 
pengguna Tik Tok sendiri lebih banyak digunakan oleh 
anak-anak yang berusia sekitar 7-15 tahun. Karena hal 
itulah media sosial ini sempat membuat kontroversi di 
Indonesia. Tepat pada tanggal 3 Juli 2018, Kemenkominfo 
secara resmi memblokir sementara Tik Tok di Indonesia. 
Pemblokiran tersebut didasari dari hasil pemantauan 
tim AIS Kominfo, pelaporan dari Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPA), 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta 
masyarakat luas tentang adanya konten berbau negatif  
serta pengaturan usia pengguna yang terlalu dini untuk 
digunakan di Indonesia. Pihak pemerintah pun telah 
mendapatkan pengaduan sebanyak 2.853 laporan negatif  
dari masyarakat terkait dengan media sosial ini. Dengan 
adanya permasalah tersebut pihak Tik Tok langsung 
menanggapi dan merespon terkait pembolikrannya di 
Indonesia. Tik Tok mulai mengubah pengaturan umur 

79 Ruli Nasrullah, Media Sosial: Perspektif  Komunikasi, Budaya 
dan Sosioteknologi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, h 11.
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manjadi minimal 16 tahun dan menghapus semua 
kontenkonten negativ di dalamnya. Dengan adanya 
perubahan tersebut pemerintah Indonesia membuka 
kembali pemblokiran Tik Tok dengan syarat-syarat 
yang sudah di rubah. tok-diblokir-di-indonesia-karena-
dinilai-negatif-untuk-anak, diakses pada 14 Januari 2019 
pukul 20.32 WIB). 2.4 Fitur-fitur di Tik Tok Media sosial 
Tik Tok bisa dibilang merupakan media sosial baru 
namun seiring berjalannya waktu media sosial ini terus 
berinovasi terhadap fitur-fitur yang ada di dalamnya. 
Didesain untuk pembuat konten dalam skala global yang 
memungkinkan penggunanya untuk membuat video 
dengan durasi 15 detik dengan fitur yang ditawarkan 
sangatlah beragam. Secara sederhana Tik Tok diartikan 
sebuah aplikasi yang dipakai untuk merekam, mengedit, 
dan mengunggahnya kedalam beberapa media sosial 
lainnya, sehingga memungkinkan teman-teman lain bisa 
melihat video yang kita buat. Berikut merupakan fitur-
fitur yang terdapat pada media sosial Tik Tok.80

Pada halaman awal ini pengguna diarahkan 
dan dapat langsung melihat video yang di kirim oleh 
pengguna lainnya secara acak. Terdapat beberapa Simbol 
pada halaman awal diantaranya : - Akun profile Opsi ini 
akan menuju dan memperlihatkan profile dari akun 
pemilik video yang sedang ditayangkan. - Simbol Love 
Opsi ini menunjukan seberapa banyak video disukai oleh 
pengguna lainnya. - Simbol komentar Opsi ini melihatkan 

80 Bagus Prianbodo, “Pengaruh Tik Tok terhadap Kreativitas 
Remaja Surabaya”, Skripsi, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu 
Komunikasi, 2018, h 76
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seberapa banyak akun mendapatkan komentar dari 
pengguna lainnya dan siapa saja yang berkomentar - 
Simbol share Opsi ini mengarahkan kita apakah kita ingin 
membagikan video tersebut atau ingin menyimpannya 
- Simbol pemutar lagu, hal ini menunjukan lagu apa 
yang digunakan sebagai latar belakang pada video yang 
ditampilkan, dan mengarahkan pada kita siapa saj a 
pengguna lain yang menggunakan lagu yang sama. 

I. Sejarah Blog Dan Perkrmbangannya

Blog merupakan sosial media yang memfasilitasi 
penggunanya untuk menulis konten, layaknya sebuah 
diary .jadi dalam sebuah blog, artikel-artikel yang ada 
adalah milik pengguna itu sendiri. Blog merupakan 
media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk 
mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari, 
dan berbagi istilah web, baik tautan, web lain, informasi, 
dan sebagainya. Istilah blog berasal dari “weblog”, yang 
pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Borger pada tahun 
1997 merujuk pada jurnal pribadi online Pada awalnya, 
blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi 
kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan 
diperbarui setiap harinya, pada perkembangan selanjutnya 
blog memuat banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) 
pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa 
didisi oleh pengunjung. Blog mempunyai fungsi yang 
sangat beragam, mulai dari sebuah catatan harian, media 
publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan 
programprogram media dan perusahaan-perusahaan. 
Sebagian blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal, 
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sementara sebagian lainnya. Banyak juga blog yang 
memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, 
seperti menggunakan buku tamu dan kolom komentar 
yang dapat memperkenankan pengunjungnya untuk 
meninggalkan komentar atas isi dari Karkter dari blog 
antara lain penggunanya adalah pribadi dan konten yang 
dipublikasikan juga terkait pengguna itu sendiri. Pada 
awlanya, blog cenderung dikelola oleh individu-individu, 
namun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 
jangkauan terhadap khalyak membuat perusahaan atau 
instansi bisnis juga terjun mengelola blog. Ngeblog 
harus dilakukan hampir setiap waktu untuk mengetahui 
eksistensi dari pemilik blog. Juga untuk mengetahui 
sejauh mana blog dirawat (mengganti template) atau 
menambah artikel. Sekarang ada lebih 10 juta blog yang 
bisa ditemukan di internet, dan masih bisa berkembang 
lagi, karena saat ini ada banyak sekali perangkat lunak, 
peralatan, dan aplikasi internet lain yang mempermudah 
para blogger (sebutan pemilik blog) untuk merawat 
blognya. Selain merawat dan terus melakukan 
pembaharuan di blognya, para blogger yang tergolong 
baru pun masih sering melakukan blogwalking, yaitu 
aktivitas para blogger meninggalkan tautan di blog atau 
situs orang lain seraya memberikankomentar. Karena 
blog sering digunakan untuk menulis aktivitas sehari-
hari yang terjadi pada penulisnya, ataupun merefleksikan 
pandangan-pandangan penulisnya tentang berbagai 
macam topik yang terjadi dan untuk berbagi informasi. 
Blog menjadi sumber informasi bagi para hacker, pencuri 
identitas, mata-mata, dan lain sebagainya. Banyak berkas-
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berkas rahasia dan penulisan isu sensitif  ditemuka 
dalam blog-blog. Hal ini berakibat dipecatnya seseorang 
dari pekerjaannya, diblokir aksesnya, didenda, dan 
bahkan ditangkap.Beberapa blogger kini bahkan telah 
menjadikan blognya sebagai sumber pemasukan utama 
melalui program periklanan (misalnya AdSense, posting 
berbayar, penjualan tautan, atau afiliasi). Sehingga 
kemudian muncullah istilah blogger profesional, 
atau problogger, yaitu orang yang menggantungkan 
hidupnya hanya dari aktivitas ngeblog, karena banyak 
saluran pendapatan dana, baik berupa dolar maupun 
rupiah, dari aktivitas ngeblog ini. Secara mekanis, jenis 
media sosial ini bisa dibagi menjadi dua: pertama ategori 
personal homepage,yaitu pemilik menggunakan nama 
domain sendiri, seperti .com atau .net; kedua, dengan 
menggunakan fasilitas penyedia halaman weblog gratis, 
wordpress (www.wordpress.com) atau blogspot (www.
blogspot.com). Jadi dalam sebuah blog, artikel-artikel 
yang ada adlah milik pengguna itu sendiri. Pengelolaan 
tampilan blog dan topik tulisan merupakan wewenang 
pengguna. Menjadikan Seseorang Susah Bergaul dan 
Menyendiri. situs jejaring sosial (media sosial) di internet 
membuat penggunanyamemiliki dunia sendiri, sehingga 
tidak sedikit dari mereka tidak peduli dengan orang 
lain dan lingkungan di sekitarnya. Seseorang yang telah 
kecanduan situs jejaring sosial sering mengalami hal 
ini. Yang mengakibatkan dirinya tidak peduli dengan 
lingkungan sekitarnya lagi/menjadi “Antisosial”. Jika 
diperhatikan banyak remaja sekarang yang tidak akrab 
dengan tetangga sekitar. Mereka cenderung asyik 
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mengurung diri di kamar memainkan jari jemarinya di 
keyboard komputer atau keypad handphone mereka. 
Sehingga kebiasaan ini menyebabkan mereka menjadi 
tidak dikenal di masyarakat, tidak mengetahui ada info 
apa di lingkungan sekitar dan sebagainya. Akan tetapi 
efek negatif  media sosial ini tidak begitu berpengaruh 
terhadap aktifitas sosial  Menjadikan Seseorang Lebih 
Suka Menghamburkan Uang Akses internet untuk 
membuka situs jejaring sosial jelas berpengaruh terhadap 
kondisi keuangan seseorang (terlebih jika mereka 
harus mengakses jejaring sosial dari warnet). Ini dapat 
dikategorikan sebagai pemborosan, karena menggunakan 
uang secara tidak produktif.“Rata-rata bagi mereka yang 
kecanduan media sosial selalu menjaga pulsanya demi 
bisa bermedia sosial ria. Banyak juga remaja sekarang 
yang lebih memilih pulsanya didaftarkan untukpaket 
internet daripada untuk menelpon atau sms keluarga. 
Sekarang sekitar 50.000 sampai 100.000 rupiah minimal 
biaya yang dibutuhkan untuksatu bulan paket internet. 
Itupun belum termasuk biaya sms dan telepon. Bagaimana 
dengan keuangan anak remaja yang masih duduk 
dibangku sekolah? tidakah itu terlalu memberatkan yang 
mungkin sangat memberatkan bagi sebagian masyarakat. 
Orangtua akhirnya perlu mengeluarkan biaya yang lebih 
lagi untuk putra putrinya.

J. Peran Media Sosial Dalam Dakwah

Peranan media sosial dalam dakwah Media sosial 
(medsos) telah menjadi fenomena yang semakin 
mengglobal dan mengakar. Keberadaannya nyaris tidak 
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bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai bentuk 
aplikasi dalam komunikasi secara virtual, media sosial 
merupakan hasil dari kemajuan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. Media sosial merupakan sebuah media 
online, di mana para penggunanya melalui aplikasi 
berbasis internet dapat berbagi, berpatisipasi, dan 
menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring 
sosial, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh 
teknologi multimedia yang kian canggih. Pada saat ini, 
jejaring sosial, blog, dan wiki merupakan media sosial 
yang paling banyak digunakan dan tumbuh pesat di 
antara yang lainnya. Pada satu sisi, kemunculan media 
sosial telah menguntungkan banyak orang. Orang di 
belahan dunia manapun bisa dengan mudah berinteraksi 
dan ongkos yang jauh lebih murah dibandingkan melalui 
telepon. Selain itu, dengan adanya media sosial 
penyebaran informasi juga semakin cepat. Beberapa 
kelebihan media sosial lainya jika dibandingkan media 
konvensional antara lain: Pertama, Cepat, ringkas, padat 
dan sederhana. Kalau kita lihat, setiap produksi media 
konvensional membutuhkan keterampilan khusus, 
standar yang baku dan kemampuan marketing yang 
unggul. Sebaliknya, media sosial begitu mudah 
digunakan (user friendly), bahkan pengguna tanpa basis 
pengetahuan Teknologi Informasi (TI) pun dapat 
menggunakannya. Yang diperlukan hanya komputer, 
tablet, smartphone, ditambah koneksi internet. Kedua, 
Menciptakan hubungan lebih intens. Media-media 
konvensional hanya melakukan komunikasi satu arah. 
Untuk mengatasi keterbatasan itu, media konvensional 
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mencoba membangun hubungan dengan model 
interaksi atau koneksi secara live melalui telepon, sms 
atau twitter. Sedangkan media sosial memberikan 
kesempatan yang lebih luas kepada user untuk 
berinteraksi dengan mitra, pelanggan, dan relasi, serta 
membangun hubungan timbal balik secara langsung 
dengan mereka. Ketiga, jangkauan luas dan global. 
Mediamedia konvensional memiliki daya jangkau secara 
global, Tetapi untuk menopang itu perlu biaya besar dan 
membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan melalui 
media sosial, siapa pun bisa mengkomunikasikan 
informasi secara cepat tanpa hambatan geografis. 
Pengguna media sosial juga diberi peluang yang besar 
untuk mendesain konten, sesuai dengan target dan 
keinginan ke lebih banyak pengguna. Keempat, 
terkendali dan terukur. Dalam media sosial dengan 
sistem tracking yang tersedia, pengguna dapat 
mengendalikan dan mengukur efektivitas informasi 
yang diberikan melalui respons balik serta reaksi yang 
muncul. Sedangkan pada media-media konvensional, 
masih membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi ada 
pula dampak negatifnya, di antaranya; berkurangnya 
interaksi interpersonal secara langsung, menyebabkan 
kecanduan, serta persoalan etika dan hukum karena 
kontennya yang melanggar moral, privasi serta 
peraturan. Sehingga, pada akhirnya melahirkan budaya 
baru di masyarakat tentang pemanfaatan waktu yang 
dipengaruhi oleh media sosial. Pengguna media sosial 
sekarang tidak hanya di waktu luang saja, namun juga 
pada waktu-waktu sibuk, karena dimanfaatkan sebagai 
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sarana untuk bekerja. Batasan waktu, ruang dan 
jangkauan menjadi hilang, sehingga gaungnya pun 
menjadi luas tanpa sekatsekat seperti pada efek dari 
media konvensional. Oleh karenanya, kearifan dalam 
pemakaian media sosial harus dipertimbangkan karena 
dampaknya sulit diprediksi, apalagi kalau kontennya 
melanggar kepatutan, etika, norma-norma masyarakat, 
budaya dan yang lainnya. Macam-macam media sosial 
Ada banyak macam media sosial yang dapat digunakan 
sebagai sarana berdakwah, antara lain : Media sosial 
dalam bentuk video. Di antara yang masuk dalam 
kategori ini adalah YouTube (www.youtube.com). 
YouTube merupakan situs berbagi video yang berkantor 
pusat di San Bruno Calofornia Amerika Serikat. Selain 
YouTube ada Vimeo (www. vimeo.com) dan 
DailyMotion (www.dailymotion.com). Meskipun dua 
yang terakhir ini kurang begitu familiar di Indonesia 
namun fungsinya hampir sama dengan YouTube. Maka, 
dengan adanya media sosial berbasis video seperti ini, 
siapapun dan kapan pun orang dapat mengakses untuk 
memanfaatkan video yang ada di dalam situs tersebut 
sekaligus juga dapat mengunggah video ke dalamnya 
yang nantinya akan dapat disaksikan oleh banyak orang. 
Untuk itu media ini sangat layak untuk dijadikan sebagai 
sarana untuk berdakwah bagi para da’i. Aplikasi Medsos 
dalam bentuk Mikroblog. Di antara yang termasuk 
dalam kategori ini adalah Twitter (www.twitter.com), 
dan Tumblr (www.tumblr.com). Twitter merupakan 
aplikasi yang paling popular di Indonesia selain facebook. 
Sedangkan Tumblr merupakan aplikasi medsos yang 
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didirikan oleh David Karp dari New York Amerika 
Serikat. Aplikasi ini dinilai cukup efektif  untuk 
berdakwah karena para dai’i dapat memposting pesan-
pesan moral yang bersumber dari nilai-nilai Islam ke 
dalam aplikasi tersebut sehingga bisa siakses dan dibaca 
oleh banyak orang. Aplikasi Medsos Berbagi Jaringan 
Sosial. Di antara yang masuk dalam kategori ini adalah 
Facebook, Google Plus (https:// plus.google.com/) dan 
Path (www.path.com). Sama seperti aplikasi yang 
lainnya, dengan aplikasi dalam kategori ini para da’i juga 
dapat memposting atau menshare pesan-pesan dakwah 
sehingga bisa diakses oleh bermanfaat bagi banyak 
orang. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi media sosial 
yang dapat digunakan sebagai sarana dalam berdakwah, 
seperti: blog, milis, grup diskusi, LinkedIn (www.
linkedin.com), Scribd (www. scribd.com), Slideshare 
(www.slideshare.com), dan sebagainya. Dakwah melalui 
media sosial Pada tahun 2014 pengguna internet di 
Indonesia mencapai 15% atau 38,2 juta dari total jumlah 
penduduk sekitar 251,2 juta jiwa. Sedangkan pengguna 
medsos di Indonesia juga mencapai sekitar 15% dari 
total jumlah penduduk Indonesia. Artinya, hampir 
seluruh pengguna internet memiliki akun medsos. Para 
pengguna medsos ini mengakses akun medsosnya rata-
rata sekitar 2 jam 54 dan sebanyak 74% mengakses 
akunnya melalui smartphone. Secara global, penggunaan 
medsos menunjukkan fenomena pertumbuhan yang 
sulit dihentikan. Digital Insights, pada September 2013 
menyebutkan jumlah pengguna medsos seperti 
Facebook telah mencapai 1,15 miliar. Tidak sampai 
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empat bulan, tepatnya pada akhir Januari 2014, The Next 
Web melansir pengguna aktif  gurita jejaring sosial ini 
telah mencapai 1,23 miliar. Pengguna Facebook di 
Indonesia pada tahun 2014 ini diperkirakan mencapai 80 
juta lebih atau nomor empat terbesar di dunia. Data 
tersebut merupakan data ditahun 2014. Dengan 
pertumbuhan yang sangat signifikan tersebut, maka 
sudah bisa dipastikan ditahun 2016 ini mengalami 
peningkatan yang jauh lebih signifikan dalam 
penggunaan jejaring sosial oleh penduduk dunia. Begitu 
massifnya manusia dalam memanfaatkan internet dan 
jejaring sosial. Maka, tentu akan sangat efektif  jika 
jejaring sosial digunakan sebagai sarana untuk menebar 
kebaikan (berdakwah). Tentu segala infirmasi yang telah 
dishare di media sosial akan secara langsung dan mudah 
diakses oleh siapa pun dan dimanapun. Karena media 
sosial dapat membuat manusia berkomunikasi satu sama 
lain dimanapun dan kapanpun, tidak peduli seberapa 
jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun 
malam. McLuhan mengatakan bahwa “The medium is 
the message”, merupakan terbukanya gerbang dalam 
perkembangan teknologi termasuk di dalamnya media 
sosial. Media dipandang sebagai perluasan dari alat indra 
manusia, telepon merupakan perpanjangan telinga dan 
televisi adalah perpanjangan mata. Maka dengan 
menggunakan media sosial manusia seperti saling 
berkomunikasi secara langsung. Hanya saja penggunaan 
dan kontrol terhadap media sosial saat ini masih belum 
tegas. Sehingga masih sering terjadi tindak kriminal 
dalam media. Oleh karenanya, pemanfaatan media sosial 
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harus disertai dengan sikap arif  dan bijaksana. 
Menggunakan media sosial secara bijak akan 
memudahkan seseorang untuk belajar, mencari kerja, 
mengirim tugas, mencari informasi, berbelanja, ataupun 
berdakwah. Sebaliknya jika menggunakan media sosial 
dengan tidak hati-hati maka bisa juga berdampak pada 
hal-hal yang buruk. Karena telah ada UU Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang secara jelas mengatur soal 
perbuatan yang dilarang dalam memanfaatkan media 
sosial. Seperti; percemaran nama baik diatur pada pasal 
27 ayat 3 yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/ atau dokumen elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik”. Membuat pernyataan yang provokatif  dan 
mengandung unsur SARA dijelaskan pada pasal 28 ayat 
2; “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 
dan/atau kelompok masyarakat tetentu berdasarkan 
atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. 
Untuk itu, dalam pemanfaatan media social secara 
umum maupun sebagai sarana berdakwah harus 
memperharikan etika-etika dan norma-norma dalam 
ber-medsos. Tidak boleh melontarkan kalimat-kalimat 
yang berpotensi pada pencemaran nama baik, juga 
dilarang membuat pernyataan-pernyataan yang 
provokatif  dan mengarah pada persoalan isu SARA. 
Meskipun mungkin niatnya baik, namun perlu 
diperhatikan juga bahwa niatan baik harus dilakukan 
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dengan cara-cara yang baik. Sehingga tidak 
menimbulkan kegaduhan dan tindakan diskriminatif. 
Simpulan Banyak cara untuk berdakwah. Para da’i 
menggunakan media sosial sebagai media dakwah 
dengan cara aktif  berbagi tulisan karya-karya mereka. 
Para da’i telah menyuguhkan pesan-pesan moral yang 
dapat diterima oleh objek dakwah. Pesan da’i di media 
sisial berbentuk kisah, puisi, kata mutiara dan essai. 
Materi dakwah mereka berkaitan tentang akidah, 
syariah, dan akhlak sebagai dasar hubungan vertikal dan 
horisontal. Jika da’i memang terpaksa menggunakan 
istilah yang sulit dipahami, maka harus disertai 
penjelasan-penjelasan agar pembaca tidak salah 
pengertian. Respon balik atas komentar pembaca perlu 
mendapat perhatian lagi, sebab terkadang pertanyaan 
yang disampaikan muncul karena ketidakpahaman dari 
pesan da’i.81

K. Dampak Positif  Media Sosial Dalam Dakwah

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai 
dampak media sosial pada perilaku keagamaan mahasiswa 
dalam hal ini dampak yang positif  dari jawaban semua 
informan. Perilaku keagamaan yang ditimbulkan oleh 
mahasiswa ini selama menjadi sasaran dakwah dimedia 
sosial yakni perilaku terhadap diri sendiri, dan perilaku 
terhadap sesama. Adapun penjelasannya yaitu: Perilaku 
terhadap diri sendiri. Dalam hal ini dikaitkan dengan 
hasil wawancara mahasiswa yaitu sebagai motivasi 

81 Ma’arif, Bambang S. Komunikasi Dakwah. Bandung : Simbiosa 
Rekatama Media, 2010, h 76
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semangat ibadah dalam hal ini mereka postingan dakwah 
dimedia sosial memberikan semangat ibadah dalam diri 
mahasiswa komunitas dakwah. Sebagai nasehat, dalam 
hal ini mahasiswa menjadikan postingan materi dakwah 
dimedia sosial ini sebagai tempat mereka mendapatkan 
nasehat dimana sebelum mereka juga menshare 
konten dakwah dimedia sosial terlebih dahulu mereka 
memperlajari lagi postingan itu sebagai nasehat untuk 
diri mereka pribadi setelah itu baru mereka bagikan ke 
media sosialnya dengan harapan bisa bermanfaat juga 
dengan orang-orang yang membacanya, karena mereka 
tidak ingin menjadi baik sendiri tapi juga menginginkan 
orang lain menjadi baik. Sebagai pengingat diri, yakni 
ketika mahasiswa merasa futur atau merasa lemah iman, 
hal ini ketika melihat postingan agama dimedia sosial 
mereka langsung merasa seperti mendapatkan sebuah 
teguran yang membuat mereka kembali berusaha 
untuk memperbaharui keimanannya. Semangat dalam 
beribadah, pada mahasiswa menjadikan dakwah di 
media sosial ini sebagai penawar bagi jiwa untuk tetap 
semangat lagi dan lebih rajin lagi dalam ibadah kepada 
Allah Subhanahu Wata’ala, dalam hal ini tidak lagi 
menunda-nundah sholat, rajin melaksanakan amal-
amalan sunnah seperti puasa sunnah di hari senin dan 
kamis. Menjadikan nalar kritis, dalam hal ini mahasiswa 
tidak semerta-merta menerima dan menshare ilmu 
agama dimedia sosial, ketika ilmu itu belum pernah 
mereka pelajari sebelumnya mereka akan mencari 
tahu terlebih dahulu kebenarannya kepada orang lebih 
paham atau kepada murobbi (guru) terkait ilmu agama 
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yang mereka dapatkan dimedia sosial. Perilaku terhadap 
sesama manusia berkaitan dengan hasil wawancara 
perilaku mahasiswa terhadap sesama manusia ini. 
Menunjukkan halhal yang baik, dalam hal ini bagaimana 
mahasiswa menjalani kehidupan setelah berhijrah dengan 
ilmu agama yang sudah di terima mengubah perilaku 
mahasiswa menjadi lebih baik dalam berinteraksi dengan 
orang lain seperti lebih menghormati dan menghargai 
orang lain, menjawab salam dan memberikan salam 
ketika bertemu, santun dalam berbicara, berhati-hati 
dalam bertutur kata agar tidak menyakiti perasaan orang 
lain. Jadi dapat diketahui bahwa pada point perilaku 
terhadap sesama ini mahasiswa berkurang penyimpang 
dalam hubungan sosialnya, karena telah mengetahui 
bagaimana syariat islam mengatur semua sampai pada 
perilaku orang-orang dalam hubungan sosialisasinya. 
Dari hasil penelitian di atas, sesuai dengan yang 
disampaikan Hamali, Saiful bahwa “ sikap keagamaan 
memang suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang 
yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai 
dengan bentuk kepercayaannya”. Dimana perilaku atau 
sikap merupakan hasil dari interaksi dan komponen-
komponen kejiwaan manusia secara kompleks terhadap 
lingkungannya.82Kemudian berkaitan dengan teori 
jaringan ini. Teori ini adalah teori yang menganalisis 
jaringan mempelajari kolektifitas perilaku aktor. Sasaran 
utama teori jaringan adalah menghubungkan anggota 
masyarakat, dalam hal ini aktor bisa saja individu ataupun 

82 Munir, Muhammad dan Wahyu Ilaihi. Manajemen Dakwah. 
Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h 96
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kelompok yang dihubungkan dalam ini mikro maupun 
makro. Sehingga ketika dikaitkan dengan objek penelitian 
ini, individiu atau kelompok dalam hal ini mahasiswa 
dihubungankan dengan dunia maya atau media sosial 
yang memiliki cakupan yang besar dalam apapun itu. 
Dimana mahasiswa ini memanfaatkan media sosialnya 
sebagai sarana media alternatif  untuk mengkaji ilmu 
agama itu sendiri. Yang tentunya memberikan dampak 
pada perilaku keagamaan mahasiswa tersebut seperti 
dampak positif  pada perilaku keagamaan terhadap diri 
sendiri dan juga terhadap sesama. Adapun keterkaitan 
penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada 
penelitian yang dilakukan oleh Yosieana Duli Deslima 
dengan judul “Pemanfaatan Instagram sebagai Media 
Dakwah bagi Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran 
Islam UIN Mataram”. Persamaan antara penelitian 
terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama 
berfokus pada media sosial sebagai sarana Sedangkan 
perbedaannya terletak pada rumusam masalah penelitian. 
Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang 
bagaiamana mahasiswa KPI mengakses instagram yang 
berkonten dakwah sedangkan penelitian ini membahas 
tentang dampak dakwah dimedia sosial pada perilaku 
keagamaan mahasiswa Al-Furqon. Kemudian dari hasil 
penelitian, dari penelitian terdahulu mengemukakan 
bahwa cara mereka memanfaatkan media instagram 
sebagai berdakwah dengan menjadikan instagram 
sebagai wadah atau tempat berdakwah dan adapula 
yang menjadikan instagram sebagai media untuk 
mengakses isi pesan dakwah yang disampaikan dimedia 
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tersebut. Sedangkan pada penelitian ini terkait hasilnya 
mengemukakan bahwa dampak positif  dakwah dimedia 
soial pada perilaku keagamaan mahasiswa yaitu disiplin 
dalam beribadah, memperkuat jiwa sosialisasi, kurannya 
penyimpang.

L.  DampakNegatif  Dakwah Dengan Media Sosial

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai 
dampak dakwah dimedia sosial pada perilaku keagamaan 
mahasiswa komunitas dalam hal ini dampak negatif  
dari jawaban informan. Perilaku keagamaan yang di 
timbulkan oleh mahasiswa ini selama menjadi sasaran 
dakwah dimedia sosial yakni terdiri dari perilaku terhadap 
diri sendiri, dan perilaku terhadap sesama. Adapun 
penjelasannya yaitu: Perilaku terhadap diri sendiri, yakni 
dimedia sosial ilmu sukar mendalami ilmu agama, dalam 
hal ini tidak ada lagi pendalam materi karena cenderung 
materi dimedia sosial itu hanya pada inti materinya 
saja dan para informan harus berusaha sendiri untuk 
memahaminya. Kemudian sulit mengetahui kebenaran 
materi ilmu agama dimedia sosial karena banyaknya 
sumber dan masih kurangnya ilmu dalam hal tersebut. 
berdasarkan penjelasan informan ini yang bingung akan 
ilmu yang diambil karena banyaknya tulisantulisan yang 
muncul dimedia sosial berdasarkan dengan sumber dan 
kadang juga tidak ada sumber didalamnya. Banyak juga 
bersebaran berita atau ilmu yang tidak sesuai dengan 
Al-Qur’an dan Hadist. sehingga dapat menyebabkan 
menerima ilmu yang tidak benar karena tidak sesuai 
dengan apa yang sebenarnya diajarkan oleh Rasullullah 
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Salallahu Alaihi Wassalam. Perilaku terhadap sesama, 
yaitu berdasarkan dengan hasil wawancara dari informan 
dapat diketahui faktor internal dalam hal ini emosional 
atau perasaan memberikan dampak negatif  dalam 
perilaku keagamaan ini. Seperti, bekurangnya esensi dari 
silahturahmi karena sudah berkurang majelis-majelis ilmu 
yang bertemu secara langsung apalagi dimasa pendemik 
ini, Meskipun tetap menjalankan komunikasi melalui 
media sosial tetapi tidak seakrap ketika bertemu secara 
langsung. Karena dengan media sosial ini memunculkan 
perasaan malas untuk menuntut ilmu secara langsung, 
karena sudah kebiasaan dan merasa dimedia sosial lebih 
dimudahkan dalam mencari ilmu agama.83Jadi hal ini bisa 
dilihat menimbulkan kesan individualis Sejalan dengan 
pandangan Zakiyah ia mengatakan bahwa “sesungguhnya 
emosi memegang peranan penting dalam sikap dan tindak 
agama seseorang yang dapat dipahami tanpa menghindari 
emosi”. Dimana tidak dipungkiri bahwasahnya, perasaan 
memang mempengaruhi perilaku seseorang. Seperti 
halnya perilaku keagamaan dari sisi negatifnya yaitu 
terkait perasaan malas belajar secara langsung karena 
diakibatkan berlajar online atau belajar melalui media 
sosial ini, hal ini karena sudah mendapatkan perasaannya 
nyaman berlajar melalui media sosial sehingga tidak 
semangat lagi untuk belajar secara langsung, karena 
media sosial mempermudah dan mempercepat proses 
pembelajaran. 84 Dalam teori ini penulis menggunakan 

83 Rakhmat, Jalaluddin. 2008. Psikologi Komunikasi, Bandung: 
Rosda Karya, 2008, h 65

84 Nasrullah, R.Media Sosial : Perspektif  Komunikasi, Budaya Dan 
Sosioteknologi. Simbiosa Rekatama Media, 2015, h 23
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teori jaringan Kemudian berkaitan dengan teori 
jaringan ini. Teori ini adalah teori yang menganalisis 
jaringan mempelajari kolektifitas perilaku aktor. Sasaran 
utama teori jaringan adalah menghubungkan anggota 
masyarakat, dalam hal ini aktor bisa saja individu 
ataupun kelompok yang dihubungkan dalam ini mikro 
maupun makro. Sehingga ketika di kaitkan dengan 
objek penelitian ini, individiu atau kelompok dalam hal 
ini mahasiswa komunitas dihubungankan dengan dunia 
maya atau media sosial yang memiliki cakupan yang 
besar dalam apapun itu. Dimana mahasiswa komunitas 
ini memanfaatkan media sosialnya sebagai sarana media 
alternatif  untuk mengkaji ilmu agama itu sendiri. Yang 
tentunya memberikan dampak pada perilaku keagamaan 
mahasiswa komunitas tersebut dalam hal ini, dari segi 
dampak negatif  pada perilaku keagamaan. Persamaannya 
yaitu penelitian ini sama-sama berfokus pada dakwah 
melalui media sosial. Sedangkan perbedaannya 
terletak pada rumusan masalah yakni penelitian ini 
membahas tentang dampak negatif  dakwah di media 
sosial sedangkan pada penelitian terdahulu membahas 
tentang pemanfaatan instagram sebagai media dakwah. 
kemudian dari hasil penelitian, pada penelitian terdahulu 
mengemukakan bahwa instagram dapat dikatakan efektif  
sebagai media berdakwah. Sedangkan pada penelitian ini 
mengemukakan bahwa dakwah di media sosial memiliki 
dampak negatif  pada perilaku keagamaan dalam hal ini 
sukarnya informasi, bersifat ekslusif. 85

85 Nurhidayah,Yayah & Nurhayati, Eti. Psikologi Komunikasi 
Dakwah”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, h 76
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B A B  5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Dakwah di Media Sosial sangat 
berperan sebab dalam berdakwah di 
butuhkan ucapan-ucapan yang sopan, tidak 

kasar dan tidak menghina orang, sebelum berdakwah 
maka pendakwah seharusnya  menyadari bahwa apa 
yang di sampaikan adalah merupakan estapet dari ajaran 
yang telah di sampiakan oleh rasululloh SAW

Ada lima kebijaksanaan dakwah yang merupakan 
penjabaran operasional strategi dakwah yang perlu 
diwujudkan di era informasi dewasa ini adalah

1. Akomodatif  Akomodatif, artinya dakwah harus 
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, 
terutama dalam menggunakan media komunikasi 
atau alat informasih Akomodatif  juga berarti 
penyesuaian materi dawah dengan issu yang 
berkembang. Bila dakwah hanya bernostalgia pada 
kejayaan Islam masa lalu justru bisa menimbulkan 
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pandangan sinis terhadap Islam dan umatnya. 
Disamping itu issu mengenai Islam kontekstual 
juga perlu diangkat, didasarkan pada pandangan 
bahwa Islam tidak identik dengan Arab. Rasa 
tak simpati Barat terhadap Islam karena mereka 
mempersepsikan Islam sebagai agama Arab.

2. Kontributif  Kontributif, artinya dakwah dalam 
sajiannya benar-benar dirasakan dan dihayati 
masyarakat sebagai kebutuhan kemanusiaan yang 
memberikan air Islam yang segar. Dakwah dalam 
hal ini harus mampu mengisi dan menyejukkan 
kegersangan rohani manusia di alam modern ini.

 Agar dakwah lebih kontributif   harus memadukan 
dua metode pendekatan yaitu:

 Pendekatan doktriner, yaitu mengindoktrinasikan 
nilai-nilai Islam yang tidak terkait dengan realitas 
empiris dan tidak dijangkau dengan rasio manusia. 
Pendekatan doktriner ini dapat diterima manusia 
atas asumsi bahwa manusia mengakui ada otoritas 
di luar dirinya yang lebih tinggi dari otoritas 
manusia. Dalam masyarakat komunisme otoritas 
tertinggi adalah negara-negara yang bisa mendaulat 
kebebasan dan kemauan individu manusia. Dalam 
masyarakat Barat, otoritas tertinggi adalah 
kebenaran ilmiyah yang diidealisasikan. Otoritas 
Gereja di Barat tergeser oleh otoritas idealisme 
ilmiyah. Dalam Islam, otoritas tertinggi adalah nilai 
yang bersumber dari Allah (wahyu). Akan tetapi 
ajaran Islam tidak mengekang kebebasan berfikir 
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dan berkreasi. Karena itu, pendekatan doktriner 
perlu dibarengi dengan pendekatan empirik-
saintifik.

 Pendekatan empirik-saintifik, digunakan untuk 
menjelaskan Islam disertai dengan buktibukti 
empiris dan ilmiyah bila nilai Islam itu terkait 
dengan realitas empirik.

3. Kompetitif  Kompetitif, artinya dakwah harus 
mampu bersaing dengan informasi-informasi 
dan komunike-komunike yang lain. Persaingan 
tidak hanya dalam pemakaian media dan metode, 
tetapi juga masalah kualitas materi dakwah yang 
disajikan. Dakwah yang bermutu adalah dakwah 
yang meresap ke dalam hati sanubari, dirasakan 
kebenaran, kesegaran dan keindahannya, mampu 
memberikan kepuasan rasional (karena sejalan 
dengan rasio atau diterima/diakui oleh rasio 
walaupun di atas rasio/ supra- rasional), mampu 
membangkitkan prilaku serta memiliki resistensi 
(daya tahan) yang kokoh terhadap kemungkinan 
pengaruh yang menggesernya. Bila dakwah 
tidak mampu berkompetisi dengan komunike 
dan informasi lainnya, maka bekas dakwah sulit 
bertahan dalam jiwa obyeknya. Meskipun dakwah 
berisi kebenaran dari Allah, tetapi bila tidak dikemas 
dengan baik akan sulit diterima oleh khalayak. 
Karena itu aspek atraktif  sangat penting dalam 
dakwah di era informasi sekarang ini agar dakwah 
tetap unggul dalam suasana kompetitif.
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4. Antisipatif  Antisipatif, artinya dakwah berorientasi 
ke depan, mengantisipasi perkembangan masa 
depan agar tidak tertinggal oleh zaman. Dakwah 
harus menjadi garda depan kemajuan dan bukan 
pengekor kemajuan.

5. Evaluasi-Kritis Da’i dalam menjalankan tugasnya 
dituntut daya kritis yang tinggi. Kritis artinya 
mampu melihat dan mendudukkan masalah secara 
proporsional dan memberikan koreksi terhadap 
trend-trend negatif  yang berkembang. Beberapa 
hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasikritis ini 
adalah:

a. Kritik yang dilontarkan yang didasarkan atas 
bukti-bukti empiris dan bukti rasional, bukan 
didasarkan pada rekaan-rekaan emosional 
atau terkaan intuitif.

b. Kritikan yang dilontarkan untuk mengabdi 
kepada kebenaran bukan didasarkan pada atas 
interes pribadi.

c. Perkiraan hasil yang dicapai lebih besar dari 
efek negatif  yang ditimbulkan.

Kritikan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 
Evaluasi kritik di era informasi ini diharapkan agar 
informasi-informasi yang berkembang dikendalikan 
untuk mewujudkan masyarakat dinamis Islami, bukan 
masyarakat yang tertutup terhadap kritik, saran dan 
pendapat
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Salah satu strategi dan materi dakwah harus 
relevan dengan masalah atau isu yang sedang menjadi 
pembicaraan hangat masyarakat. Pendakwah harus 
update dan tanggap dengan apa yang terjadi, terutama 
apa yang terjadi pada masa kini, agar masyarakat dan 
dai tidak ada jarak, Para pendakwah juga harus pintar 
memilih jenis media sosial, bergantung pada pangsa 
pasar yang dituju. Misalnya, jika yang dituju adalah 
kalangan remaja dan ibu rumah tangga, lebih baik lewat 
Facebook (FB), What atau Blog.  Namun, jika targetnya 
adalah anak-anak muda, kalangan profesional, pejabat, 
atau artis, lebih baik menggunakan Twitter. Penggunaan 
jenis media sosial yang tepat, kata dia, akan membuat 
dakwah atau siraman rohani yang disampaikan mendapat 
respons yang baik dan positif. Bahkan, masyarakat yang 
tadinya antipati bisa berubah mendukung.Melalui media 
sosial, kegiatan dakwah pun menjadi lebih mudah. “Pada 
pendakwah tak harus pergi ke tempat yang jauh untuk 
berdakwah,” Dulu, kerap harus blusukan ke pinggir-
pinggir jalan di Jawa Barat untuk berdakwah. “Sekarang 
bisa lewat media sosial dan dibaca oleh hampir seluruh 
rakyat Indonesia.”Melihat manfaat positif  media sosial 
ini, ia berpendapat, sudah saatnya para ustaz dan ustazah 
mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan 
media sosial. “ sebagaimana dikutip dari seorang 
pendakwah senior di Lombok, beliau mengatakan, 
saya menganjurkan pada pendakwah lainnya agar bisa 
memanfaatkan kelebihan gadget untuk berdakwah,” 
.Ia mengaku sering menggunakan media sosial untuk 
memberikan info jadwal tausiyah, membagi kultweet 



148     •     D r .  H .  U d i n ,  M . A

tentang Islam, seperti akhlak dan lainnya. “Bayangin aja, 
kalau kita punya follower, misal, ribuan, terus dakwah 
kita di-retweet oleh akun lain yang follower-nya ratusan 
ribu dan seterusnya, pasti dakwah itu akan cepat sampai 
ke semua umat Islam, baik di Indonesia maupun di luar 
negeri.”Dengan segala kelebihannya, ia tak memungkiri, 
media sosial juga berpontesi menimbulkan dampak 
negatif. Karena itu, ia menganjurkan para pengguna 
media sosial, terutama umat Islam, agar dapat 
membentengi diri dari hal-hal negatif  tersebut. Karena 
itu, ia berencana mengadakan kajian dan pelatihan 
i-source (integrative social media system) untuk melatih 
tata cara menggunakan dan memanfaatkan media sosial 
dengan baik sekaligus membentengi diri dari hal-hal 
negatif  yang mungkin timbul dari aktivitas dunia maya 
ini.

Dan kesimpulannya adalah dakwah dengan media 
sosial sangat efektif  dalam perkembangan zaman saat 
ini

B. Saran-Saran

Para pendakwah harus memahami bahwa dalam 1. 
berrdakwah harus menggunakan bahasa yang halus 
dan sesuai dengan karakter masyarakat tempat 
berdakwah

Dalam berdakwah harus menggunakan kebijakan 2. 
dakwah yaitu tidak menghina, tidak mencela dan 
dakwahnya tidak mengandung hasutan
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Para pendakwah harus mencerminkan uswatun 3. 
hasanah dan suri tauladan yang baik dalam 
berdakwah
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