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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini untuk memudahkan dan  menghindari kesalahpahaman 

dari berbagai interpretasi dalam memahami judul skripsi yang penulis ajukan, maka 

diperlukan adanya penegasan pengertian istilah yang terdapat pada judul skripsi ini 

adalah sebagai berikut: “PEMANFAATAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

DAKWAH (STUDY AKUN @fuadbakh)”. 

Pemanfaatan merupakan turunan dari kata “manfaat”, yaitu suatu 

penghadapan yang semata-mata menunjukan kegiatan menerima. Penghadapan 

tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan dan pemakaian hal-hal berguna 

yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat 

bermanfaat.  

Sedangkan menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dalam buku nya mengatakan 

bahwa: “pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja, dalam memanfaatkan sesuatu yang 

berguna”.1 Maka, pemanfaatan dapat di definisikan sebagai suatu upaya 

menggunakan sesuatu untuk mendapatkan kegunaan atau kebaikan baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. 

Instagram adalah sebuah aplikasi media sosial dari smartphone yang khusus 

untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai 

                                                           
1Badudu Jusuf Sjarif, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan ,1994), 

hlm.933 
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fungsi  hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya terletak pada pengambilan 

foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. 

Instagram juga dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat 

meningkatkan kreatifitas, karena Instagram mempunyai fitur yang dapat membuat 

foto menjadi lebih indah, lebih artistik dan menjadi lebih bagus.2 Instagram yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah program aplikasi media sosial yang 

di unduh dan di install di perangkat Iphone dan Android yang merupakan aplikasi 

dengan update paling baru. 

Media adalah sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi (pesan) 

antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Media atau yang terkadang pula 

disebut alat, channel (saluran) dipakai untuk menyampaikan pesan komunikasi. 

Menurut bahasa, dakwah berasal dari kata bahasa Arab da’a, yad’u yang berarti 

panggilan, ajakan atau seruan.3 Menurut istilah, dakwah adalah suatu sistem kegiatan 

dari seseorang, sekelompok, segolongan, umat Islam sebagai aktualisasi Imaniah 

yang di manifestasikan dalam bentuk seruan, ajakan, panggilan, undangan, doa yang 

disampaikan dengan ikhlas dan menggunakan metode, sistem atau teknik tertentu 

agar mampu menyentuh kalbu dan fitrah seseorang, keluarga, kelompok, massa, dan 

masyarakat manusia supaya dapat mempengaruhi tingkah laku nya untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu yang diinginkan.4 

                                                           
2 Atmoko, Bambang Dwi, Instagram Handbook. (Jakarta: Media Kita, 2012) hlm.10 
3 Abdul Rasyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 7 
4 Jamaludin Kafie, Psikologi Dakwah, (Surabaya: Percetakan Ofset Indah, 1993), hlm. 23 
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Menurut Nasarudin Latif dalam bukunya Teori dan Praktek Dakwah 

Islamiyah mendefinisikan dakwah dengan Iisan maupun tulisan yang bersifat 

menyeru, mengajak, memanggil, manusia lainnya,untuk beriman, kepada Allah SWT 

sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah.5 

Menurut Asmuni Syukir, media dakwah merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan.6 

Menurut Hamzah Yakub, media dakwah adalah alat objektif yang menjadi 

saluran yang menghubungkan ide pada umat yaitu suatu elemen yang vital dan 

merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah.7 Dapat penulis pahami bahwasanya 

media dakwah adalah beragam alat yang digunakan untuk memudahkan 

menyampaikan pesan-pesan dakwah dari da’i kepada mad’u. 

Maka, pemanfaatan Instagram sebagai media dakwah disini  berarti upaya 

menggunakan atau memakai aplikasi media sosial Instagram sebagai alat dalam 

menyalurkan atau melakukan kegiatan dakwah kepada mad’u yaitu para penguna 

media sosial yang mengakses Instagram.  

                                                           
5 Misbah Malin, Dinamika Dakwah Dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah, (Jakarta: Media 

Gramedia, 2005,) hlm. 6 
6 Asmuni Syukir,  Dasar Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993) hlm.61-63 
7 Hamzah Yakub, Publistik Islam Teknik Dakwah Dan Leadership, (Bandung: CV. Diponegoro, 

1981) hlm.18 
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B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif 

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui pengaruh media sosial  

khususnya instagram sebagai new media melakukan dakwah di jaman 

modernisasi seperti sekarang. Instagram juga merupakan salah satu media sosial 

yang paling banyak diakses di Indonesia, dengan sifat user yang beragam 

termasuk melakukan kegiatan dakwah di dalam media sosial ini. Sehingga sangat 

perlu diperlukan penelitian bagaimana dakwah yang ada di dalam Instagram. 

 

2. Secara Subjektif 

Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh akun @fuadbakh melalui media 

sosial Instagram merupakan suatu fenomena yang menarik, dikarenakan 

perbedaan fitur Instagram dengan media sosial lainnya cukup banyak, namun 

demikian konten-konten yang dibuat oleh akun @fuadbakh selalu menjadi efektif 

sehingga dapat menjaring banyak pengguna untuk melihat konten-konten 

dakwah yang dibuat. @fuadbakh juga adalah akun yang terus menerus 

melakukan kegiatan dakwah Islamiyah secara kompeten, dan juga merupakan 

akun yang memiliki jumlah followers yang terbilang sangat banyak. 

Pokok bahasan dalam penelitian ini relevan dengan disiplin ilmu yang 

penulis pelajari di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam (KPI). 
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C. Latar Belakang Masalah 

Dakwah pada dasarnya adalah menyampaikan ajaran Islam kepada 

masyarakat luas. Hakikat dakwah sendiri adalah upaya untuk menumbuhkan 

kecenderungan dan ketertarikan menyeru seseorang kepada ajaran agama Islam pada 

apa yang diserukan.8 Dakwah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan 

muslimah di seluruh dunia ini. Dakwah juga usaha untuk mempengaruhi orang lain 

agar mereka bersikap dan bertingkah laku seperti apa yang diinginkan oleh 

pendakwah. Allah juga menerangkan perintah berdakwah dalam Q.S An-Nahl ayat 

125. 

َِۡۡرب َِكَۡۡسبِيلِۡۡإَِلۡىۡعۡ دۡ ٱ ِۡٱب مِدل َۡوَجىَۡۡسَنةِۡ ل َۡٱِۡعَظةَِموۡ ل ۡٱوََۡۡمةِكۡ ل  ِۡۡه  حۡ ِۡهَۡۡلَِّتۡٱب
َ
َۡربََّكۡۡإِنََّۡۡسن  ۡأ

وَۡ عۡ ۡه 
َ
وَۡۡۦَسبِيلِهَِۡۡعنَۡضلَّۡۡبَِمنۡلَمۡ أ عۡ ۡوَه 

َ
ِۡۡلَمۡ أ هۡ ل ۡٱب  ١٢٥ۡۡتَِدينَۡم 

Artinya :  Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 

dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.9 

Cara untuk berdakwah pun beragam, bisa menggunakan lisan maupun tulisan, 

melalui media cetak, atau elektronik. Seiring kemajuan jaman dakwah telah 

berkembang dengan cukup pesat dan signifikan, mulai dari jumlah Mad’u, cara dan 

metode berdakwah, atau para pelaku dakwah itu sendiri.  

Dakwah juga merupakan proses ber-komunikasi, namun tidak semua proses 

komunikasi adalah dakwah. Karena dakwah bersifat mempengaruhi dan di dalamnya 

                                                           
8 Ahmad Mahmud, Dakwah Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 13 
9  Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 

224 
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terkandung seruan atau ajakan untuk membuat orang melakukan perbuatan yang baik. 

Berdakwah bisa dimana saja dan menggunakan metode apa saja, salah satu nya 

adalah menggunakan media yang sedang tren dalam pada jaman modernisasi saat ini. 

Dalam arus modernisasi ini, para da’i harus mampu menyesuaikan diri dengan 

mempergunakan serta memanfaatkan media itu.  

Media dakwah (wasilah) adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah (ajakan Islam kepada mad’u). Untuk menyampaikan ajaran Islam 

kepada ummat, dakwah bisa menggunakan berbagai macam wasilah yaitu lisan, 

tulisan, audio-visual. Aktivitas dakwah di era modern ini telah banyak menggunakan 

media penunjang yang efektif dan efisien. Salah satunya menggunakan media sosial, 

yang keragamannya sangat bermacam-macam. Diantaranya adalah  Instagram, Line, 

Facebook, Twitter, dan banyak lagi yang bisa digunakan media untuk berdakwah. 

Media sosial tersebut memudahkan orang untuk berkomunikasi dimana fungsinya 

hampir sama dengan SMS atau melakukan panggilan telepon. Salah satu media 

dakwah yang trend saat ini adalah aplikasi media sosial instagram. 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video, menerapkan filter 

digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik 

instagram sendiri.10 Instagram terdiri dari dua kata “Insta” dan “Gram”. Kata “Insta” 

berasal dari kata Instan yang berarti bahwa Instagram ini akan menampilkan foto-foto 

secara instan layaknya polarod di dalam tampilannya. Sedangkan kata “Gram” 

                                                           
10 “Instagram” (Online) , tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram. Diakses pada 25 

Februari 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram
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berasal dari kata “Telegram” yang berarti memiliki cara kerja untuk mengirimkan 

informasi kepada orang lain dengan cepat. Di Instagram kita dapat mengunggah foto 

dengan menggunakan jaringan Internet sehingga informasi yang ingin disampaikan 

dapat diterima dengan cepat. Karena instagram mengalami perkembangan yang 

sangat luar biasa dan telah diakses oleh banyak orang di dunia, akhirnya pada 9 april 

2012 instagram di ambil alih oleh facebook dengan nilai hampir $1 miliar dalam 

bentuk tunai dan saham. Dulu nya aplikasi instagram ini hanya bisa di download di 

App Store oleh pemakai Iphone, tapi seiring dengan berkembangnya aplikasi ini 

akhirnya instagram hadir di Play Store dan dapat diunduh oleh pengguna Android.11 

Instagram memiliki banyak pengguna, salah satu negara dengan pengguna 

terbanyak adalah Indonesia, Brand Development Lead Instagram APAC, Paul 

Webster mengungkapkan, keterkaitan komunitas dengan salah satu media sosial 

Instagram telah mengalami pertumbuhan pesat dan senantiasa berinteraksi dengan 

mereka. 

Berdasarkan data terakhir hingga saat ini Instagram telah menjangkau 400 

Juta pengguna aktif secara global. Dari 100 juta pengguna yang terakhir bergabung di 

Instagram, lebih dari setengahnya tinggal di Asia dan Eropa. Indonesia sendiri adalah 

salah satu negara dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak dengan 89% 

Instagrammers yang berusia 18-34 tahun mengakses Instagram setidaknya seminggu 

sekali. Menurut hasil temuan TNS, masyarakat Indonesia sering menggunakan 

Instagram untuk mencari inspirasi, membagi pengalaman travelling, trend terbaru, 

dan komunitas mobile first yang juga telah mendorong hasil bisnis ynag berdampak 

                                                           
11“Sejarah Perkembangan Instagram” (Online), tersedia di:  

https://www.gudangilmukomputer.com/2015/12/sejarah-dan-perkembangan-aplikasi-sosial-media-

instagram. Diakses 25 Februari 2017 

https://www.gudangilmukomputer.com/2015/12/sejarah-dan-perkembangan-aplikasi-sosial-media-instagram
https://www.gudangilmukomputer.com/2015/12/sejarah-dan-perkembangan-aplikasi-sosial-media-instagram
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besar maupun kecil di Indonesia. Pengguna Instagram mayoritas anak muda, terdidik, 

dan mapan.12 

 

Pengguna instagram bermacam-macam, sehingga banyak orang menggunakan 

sesuai dengan cara yang mereka sukai. Salah satu targetnya ialah untuk berdakwah. 

Melalui akun instagram pendakwah juga bisa menyampaikan dakwahnya melalui 

gambar yang dibagikan melalui akunnya. Menyebarluaskan kegiatan dakwah dengan 

melalui Instagram ini merupakan metode yang tepat dikarenakan instagram 

merupakan media sosial yang sedang tren, dan metode dakwah nya menggunakan 

audio dan visual yang menarik untuk dilihat, dibaca, dan di perhatikan. Oleh sebab 

itu, mulai banyak bermunculan aktivis dakwah yang menggunakan instagram sebagai 

media untuk berdakwah melihat kemudahan penggunaan dan pengguna instagram di 

Indonesia yang menggunakan media sosial ini.  

Salah satu akun yang menggunakan instagram sebagai media ber-dakwah 

adalah akun @fuadbakh. Akun @fuadbakh dapat menyampakan nilai dakwah secara 

efektif dan menarik bagi pengguna media sosial Instagram lainnya. Dakwah yang 

dilakukan oleh akun @fuadbakh selain menggunakan media yang sedang tren namun 

juga memiliki metode yang unik dan dan menarik pengguna Instagram yang 

mayoritas adalah kalangan anak muda atau remaja yang sedang membutuhkan 

penanaman-penanaman moral secara Islami. Oleh karena itu kegiatan dakwah yang 

                                                           
12 Arsan Milanto, “Pengguna Instagram Di Indonesia Terbanyak, Mencapai 89%” (Online), 

tersedia di: https://techno.okezine.com/read/2016/01/14/207/1288332/penguna-instagram-di- 

indonesia-terbanyak-mencapai-89%. Diakses pada 23 Februari 2017 
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dilakukan oleh akun @fuadbakh dengan memanfaatkan media sosial Instagram dapat 

menyampaikan nilai dakwah secara lebih mudah dan efektif. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi objek yang diteliti yaitu 

mendeskripsikan konten yang memiliki unsur-unsur dakwah dengan 

mengesampingkan konten pribadi seperti foto diri dan iklan yang di ada pada akun 

Instagram @fuadbakh. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di latar belakang maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana cara pemanfaatan aplikasi media sosial Instagram sebagai media 

dakwah yang dilakukan oleh akun @fuadbakh ? 

2. Apa materi yang dibawakan oleh akun @fuadbakh ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatkan Instagram 

sebagai media dakwah yang ada pada akun @fuadbakh. 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 
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a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan yang terkait dengan ilmu dan 

komunikasi di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuniasi 

khususnya tentang Instagram sebagai media dakwah. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman untuk 

mengembangkan atau meningkatkan penelitian lainnya. 

c. Diharapkan bisa memberikan informasi dan kajian praktis tentang media 

dakwah melalui media sosial, yaitu bagaimana menyampaikan pesan 

dakwah melalui media baru secara efektif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan mampu memberikan gambaran cara menyampaikan pesan 

dakwah oleh akun @fuadbakh melalui media sosial Instagram. 

b. Memberi inspirasi para pengguna media sosial Instagram untuk 

memperkaya aktivitas di dunia maya dan menyebarkan nilai-nilai Islam. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelusuran yang dilakukan di kepustakaan UIN Raden Intan 

Lampung dan Internet umtuk mengetahui penelitian terdahulu tentang skripsi ini, 

penulis temukan ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

yang penulis kaji. Adapun penulisan tersebut diantaranya adalah : 

1. Iis Syamsiah (2014), mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

IAIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Pesan Dakwah Pada 

Status Facebook Atas Tokoh Muslim Di Indonesia”. Skripsi ini menggunakan 
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jenis penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif dengan 

sumber data primer berupa lampiran status facebook dan sumber data 

sekunder berupa dokumentasi, buku, internet, dan lampiran yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Iis Syamsiah adalah aspek jenis 

penelitian yaitu penelitian pustaka dan aspek media yang digunakan yaitu 

sama sama menggunakan media internet, sedangkan perbedaannya yaitu fokus 

penelitian dimana penulis meneliti pemanfaatan Instagram sebagai media 

dakwah sedangkan Iis Syamsiah meneliti tentang materi dakwah yang 

terkandung pada status facebook. 

2. Putri Kurniawati (2016), mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

IAIN Raden Intan Lampung dengan judul “Implementasi Dakwah Ustad Felix 

Siauw Melalui Media Social Twitter Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bentuk implementasi dakwah ustad Felix  Siauw di Twitter, 

penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Purposive sampling 

digunakan sebagai jenis sampel, dengan data yang dikumpulkan 

menggunakan metode interview, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang 

diperoleh yaitu dakwah yang dilakukan oleh ustad Felix Siauw di Twitter 

merupakan materi dakwah tentang akhlak dan syariah. 

3. Nur Rohmah (2016), mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

UIN Walisongo Semarang dengan judul “Dakwah Melalui Instagram (Studi 
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Kasus Materi Dakwah Dalam Instagram Yusuf Mansyur, Felix Siauw, Aa 

Gym, Arifin Ilham)”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, untuk 

mencapai tujuan penelitian menggunakan metode analisis isi dan teknik yang 

digunakan adalah metode dekumentasi untuk mengumpulkan dokumen yang 

berkaitan dengan subjek penelitian. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohmah yaitu penggunakan 

internet dan Instagram sebagai media nya, sedangkan perbedaan nya dengan 

penulis yaitu sifat penelitiannya dimana penulis menggunakan metode library 

research sedangkan Nur Rohmah menggunakan deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini pun menekankan kepada analisis isi pesan dakwah yang 

terkandung dalam akun Instagram yg dalam hal ini adalah akun ustad Yusuf 

Mansyur, Felix Siauw, Aa Gym, dan Arifin Ilham, sedangkan penelitian 

penulis terhadap penggunaan fitur-fitur yang ada dalam Instagram dalam 

proses berdakwah. 

4. Nur Rizky Toybah (2016), mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Dakwah Komunikasi Visual 

Melalui Instagram Akun @Haditsku”. Permasalahan yang diteliti pada skripsi 

ini berkenaan dengan pesan dakwah yang dibagikan melalui gambar akun 

instagram @haditksu dan interpretasi dakwah yang dikaitkan dengan unsur 

komunikasi visual. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif pendekatan 

kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analisys). 
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Interpretasi dakwah sesuai dengan objek dan teks gambar dan diketahui pula 

gambar yang dibagikan mengandung unsur komunikasi visual yaitu gambar 

yang memenuhi diantaranya: garis, bentuk, tekstur, gelap terang, ukuran, 

warna, tipografi, prinsip komunikasi visual, keseimbangan, dan kesatuan. Juga 

memiliki prinsip komunikasi visual diantaranya keseimbangan dan kesatuan.   

 

H. Metode Penelitian 

Suatu penelitian bertujuan untuk memahami permasalahan sehingga dapat di 

kembangkan kebenarannya, maka diperlukan metode dalam penelitian tersebut. Hal 

ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan 

mencapai hasil yang diharapkan. 

 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Metode penelitian dari jenis tempat penelitian dilaksanakan maka penelitian 

ini digolongkan pada penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan 

adalah sebuah penelitian yang dilakukan denga mengumpulkan data/informasi dari 

berbagai kepustakaan baik yang terdapat di perpustakaan atau tempat lain seperti 

buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet, dan sebagainya.13 

 

                                                           
13 Marzuki, Metode Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, (Yogyakarta: Ekonisia, 

2005) hlm.14 
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b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentnag apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

persepsi, motivasi, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.14 

2. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang dimaksudkan di sini adalah subjek dari mana data 

diperoleh.15 Kemudian dalam penelitian ini penulis membaginya menjadi dua yaitu:  

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan sumber-sumber data pertama dan merupakan 

sumber asli baik berupa dokumen, karya atau tulisan-tulisan atau peninggalan 

lainnya.16  

Penulis menggunakan konten yang di posting oleh akun @fuadbakh sebagai 

sumber data primer.  

b. Sumber Data Sekunder 

Jenis data sekunder merupakan data tambahan atau pelengkap yang sifatnya 

melengkapi data yang sudah ada, data yang mengutip sumber lain, sehingga tidak 

bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua.17  

                                                           
14 Lexi J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2009), hlm.6 
15 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung : Tarsito, 1999) hlm.134 
16 Ibid., hlm.135 
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Penulis menggunakan artikel, buku buku, dan referensi yang berkaitan  dan 

menunjang penulisan penelitian ini. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu aktifitas, sebab kegiatan ini sangat menentukan 

keberhasilan penelitian, karena validitas nilai sebuah penelitian sangat ditentukan 

oleh data. Penulis mencari data yang dibutuhkan sengan menggunakan metode 

interview dan metode dokumentasi. 

a. Metode Interview (Wawancara) 

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada 

masalah tertentu. Kegiatan ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dari dua 

orang atau lebih saling berhadapan secara fisik (langsung). Oleh karena itu kualitas 

hasil wawancara di tentukan oleh pewawancara, responden, pertanyaan dan situasi  

wawancara.18 

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis interview (wawancara) bebas 

terpimpin yaitu pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan harus menggunakan 

acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data yang diperoleh sesuai dengan 

harapan. 

                                                                                                                                                                      
17 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ( Jogjakarta: Gadjah Mada Universiti Pers, 

1998), hlm.95 
18 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.32 
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Wawancara ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang pemanfaatan 

aplikasi media sosial Instagram sebagai media dakwah di akun @fuadbakh. Dan 

mengadakan wawancara dengan pemilik akun @fuadbakh. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengambilan data dokumen-dokumen19. Penulis 

melihat kembali dan mendokumentasikan konten-konten yang di posting oleh akun 

@fuadbakh dalam kurun waktu yang ditentukan untuk penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah Instagram, yang berarti data yang 

terdokumentasi maka teknik yang perlu dijalankan adalah teknik dokumentasi. 

Teknik ini digunakan untuk mencapai data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya. 

Metode dokumentasi ini sebagai langkah dalam penelitian dalam 

pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang 

diteliti yaitu dengan mendokumentasikan konten-konten yang dimuat dalam 

Instagram aku @fuadbakh 

 

4. Metode Analisis Isi (Content Analisys) 

Analisis isi menurut Klaus Krippe Draft adalah suatu teknik penelitian untuk 

membuat inferensi dai data-data yang diolah dan dianalisis sebagai jawaban terhadap 

                                                           
19 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009),Cet.ke-2, hlm.69 
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masalah yang telah dikemukakan. Inferensi yang dapat ditiru dan sahih dengan 

memperhatikan konteks nya.20  

Barelson mendefinisikan kajian ini sebagai teknik penelitian untuk keperluan 

mendeskripsikan secara objektif,sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi 

komunikasi. Gubo dan Lincoln juga memberi definisi lain yaitu “teknik apapun yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik 

pesan,dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Dari segi penelitian kuantitatif 

nampaknya definisi ini lebih mendekati teknik yang diharapkan.21  

Sedangkan metode deskriptif analisis yaitu hendak mencatat dan 

menerangkan data tentang objek yang dipelajari sebagaimana adanya, harus (bekerja) 

dengan konsep-konsep yang jelas dengan bahasa pengertiannya.22 

Metode ini digunakan untuk menguraikan, menginterpretasikan dan 

menganalisis data-data sehingga akan memperjelas kaitan antara suatu masalah 

dengan masalah dengan lebih  jauh, sedangkan metode analisis isi penulis gunakan 

untuk membuat inferensi dari data-data yang telah diolah dan di analisa sebagai 

jawaban terhadap masalah yang dikemukakan. Untuk membantu penulis 

menggunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari hal yang umum untuk ditarik 

kesimpulan berisi fakta khusus juga induktif dari pengetahuan yang khusus ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum. 

                                                           
20 Klaus Kripper Draft, Analisis Pengantar Teori dan Metodelogi, (Jakarta:Raja Grapindo 

Persada, 1993) hlm.15 
21 Lexi J. Moloeng, Op.Cit, hlm.163 
22 Talizidudhu Ndraha, Research (Teori Metodelogi Administrasi) jilid 1, (Jakarta: Bina Aksara, 

1985) hlm. 106 


