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BAB II 

INSTAGRAM DAN MEDIA DAKWAH 

 

A. INSTAGRAM 

1. Pengertian Instagram 

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 polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan kata “Gram” berasal dari 

kata “Telegram” yang berarti memiliki cara kerja untuk mengirimkan informasi 

kepada orang lain dengan cepat, sehingga istilah “Instagram” dapat mengacu ke kata 

“Instan-Telegram”.1 

Menurut Bambang, Instagram adalah sebuah aplikasi dari Smartphone yang 

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

mempunyai fungsi  hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya terletak pada 

pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap 

penggunanya.2  

 

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. 

 

 

 

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

Februari 2017 
2 Atmoko, Bambang Dwi, Instagram Handbook. (Jakarta: Media Kita, 2012) hlm.10 

https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram
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2. Sejarah Instagram 

Pada awalnya sebuah startup bernama Burbn yang didirikan oleh Kevin 

Systrom dan Mike Krieger pada 6 Oktober 2010,3 yang menandai lahirnya aplikasi 

photo sharing revolusioner Instagram. Di startup yang didirikannya yaitu perusahaan 

Burbn inc tersebut Kevin Systrom dan Mike Krieger bekerja keras untuk 

mewujudkan layanan jejaring sosial berbasis fotografi sesuai impiannya. 

Kevin adalah sarjana lulusan Stanfrod University pada tahun 2006 dengan 

jurusan Management Science & Engineering.4 Kevin mengenal startup sejak magang 

di Odeo yang kemudian bernama Twitter. Dua tahun setelah itu, Kevin bekerja di 

Google yang mengerjakan Gmail, Google Reader, dan lainnya termasuk tim 

Corporate Development. Setelah keluar dari Google, Kevin bekerja di perusahaan 

Nextstop, di perusahaan ini Kevin menuangkan ide-idenya dengan belajar bagaimana 

membuat program yang kemudian lahirlah nama Burbn. Kevin membangun sebuah 

prototipe dari ide HTML (Hiper text markup languange) dan menyerahkannya kepada 

beberapa teman. Lalu Mike Krieger masuk ke dalam tim Burbn, Mike merupakan 

alumni dari Standford University dengan jurusan Symbolic Systems dengan fokus 

pada Human Computer Interaction.5  

Burbn Inc. merupakan teknologi yang berfokus pada pengembangan aplikasi 

untuk telepon genggam berbasis HTML5 yang digunakan  untuk check in lokasi, 

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

Februari 2017 
4 “Kevin Systrom” (Online), tersedia di: https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom. Diakses 

pada 28 Maret 2017 
5 “What Is The Genesis Of Instagram” (Online), tersedia di: https://www.quora.com/Instagram-

company. Diakses pada 28 Maret 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom
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mendapatkan poin untuk hang out dengan teman, posting foto, dan update status. 

Karena Burbn, inc. memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 Mobile 

(Hiper text markup languange 5), Kevin Systrom dan Mike Krieger kemudian hanya 

memfokuskan pada satu hal saja yaitu membuat sebuah versi prototipe pertama dari 

Burbn, yang berfokus pada foto saja. Versi Burbn yang sudah final adalah aplikasi 

yang dapat digunakan di dalam Iphone, yang dimana isinya terlalu banyak fitur-fitur. 

Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada 

dan memulai lagi dari awal, namun Kevin dan Mike hanya memfokuskan pada bagian 

foto, komentar dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto, itulah yang 

akhirnya yang menjadi awal mula munculnya media sosial Instagram. Ternyata trend 

pengguna Burbn lebih banyak memanfaatkan fitur photo sharing dibandingkan fitur 

lainnya. Akhirnya yang tersisa adalah sebuah prototipe aplikasi photo sharing.6 

 

Instagram membutuhkan proses sekitar satu minggu untuk mencari nama 

baru yang sesuai dengan semangat dari aplikasi tersebut. Kevin dan Mike 

mengombinasikan aspek “right here right now” dengan ide merekam sesuatu dalam 

kehidupan pengguna. Karakteristik lain yang dibutuhkan adalah nama tersebut harus 

dieja dengan mudah oleh semua orang. Maka, ditemukanlah nama Instagram.  

Peluncuran Instagram pertama kali berlangsung sukses karena tidak 

menggunakan iklan, hanya mengandalkan viral marketing yang berhasil menjaring 25 

ribu pengguna di hari pertama. Di masa-masa awal ini, Kevin dan Mike hanya 

menggunakan kotak kecil di pengelolaan data center untuk menyimpan foto-foto dari 

pengguna. Dalam waktu seminggu saja, penggunanya telah berjumlah 100 ribu orang. 

Maka dengan cepat pula Kevin dan Mike melakukan upgrade. Seluruh situs 

Instagram dipindah ke layanan berbasis Cloud Amazon yang lebih kredibel. Dalam 

waktu singkat buzz di jejaring sosial terutama twitter membuat aplikasi ini semakin 

populer karena berada di trending topic dalam waktu yang cukup lama. Dalam waktu 

                                                           
6 Atmoko Bambang Dwi, Op.Cit, hlm.7 
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sekitar 2,5 bulan pengguna Instagram dengan cepat telah meningkat menjadi satu juta 

orang. Selama lebih dari setahun, Instagram hadir secara ekslusif di platform IOS. 

Kini Instagram mendapatkan kedudukan istimewa dari Apple, App Store telah 

beberapa kali memberikan apresiasi kepada Instagram, seperti masuk dalam featured 

app, top free app untuk kategori fotografi, dan puncaknya adalah diberikannya 

penghargaan sebagai App Of The Year 2011. App Store adalah layanan katalog 

aplikasi digital yang disedikan oleh Apple untuk perangkat IOS yang terdiri dari 

Iphone, ipad touch dan ipad.  

Instagram menjadi layanan photo sharing yang handal dengan sejuta 

pengguna. Kevin dan Mike mulai menempatkan ke platform lain yaitu Android, 

karena platform buatan google ini relatif baru namun sekarang menjadi terbesar di 

dunia. Masuk ke platform buatan google berarti menjangkau lebih banyak lagi 

pengguna di seluruh dunia. Pada tanggal 3 April 2012 menjadi hari bersejarah bagi 

Instagram karena telah sukses berada platform di android. Jumlah pengguna 

Instagram sebelumnya berjumlah 30 juta bertambah 1 juta hanya dalam 12 jam dan 

terus meningkat. Hal ini yang membuat nilai harga Instagram sebagai layanan photo 

sharing dan Burbn sebagai perusahaan semakin tinggi. Pada tanggal 1 mei 2012 

jumlah pengguna menjadi 50 juta dan terus bertambah 5 juta tiap minggunya. Hanya 

berselang 9 hari setelah booming kehadirannya di android, perusahaan ini diakuisi 

oleh facebook.7 

 

Instagram banyak penggunanya karena kemudahan dan kecepatannya dalam 

berbagai foto yang diambil bergaya retro yang menarik. Pengguna dapat 

memanfaatkan 17 filter foto yang mengubah warna dan memberi kesan foto yang 

berbeda. Instagram memberikan cara baru berkomunikasi di jejaring sosial melalui 

foto. Konsep jejaring sosial dengan “follow”, “like” foto dan “popular” yang 

menjadikan Instagram semakin banyak penggunanya. Pengguna Smartphone menjadi 

lebih gemar memotret. Namun tujuan dibuatnya Instagram bukanlah hanya sebuah 

aplikasi foto, melainkan sebuah cara baru berkomunikasi lewat gambar dan 

merupakan komunikasi yang berbeda. Karena aplikasi pengolah foto adalah sebuah 

alat. 8 

                                                           
7 Ibid., hlm.12 
8 Ibid., hlm.13 et seq. 
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Instagram resmi lahir dan dirilis untuk platform IOS pada tanggal 6 Oktober 

2010. Sebanyak 25 ribu pengguna berhasil terjaring untuk mendaftar di hari pertama. 

Pada tanggal 13 Oktober 2010 pengguna mencapai 100 ribu, pada tanggal 21 

Desember 2010 Instagram mencapai 1 juta pengguna, kemudian Instagram 

mengeluarkan fitur hashtag atau tagar pada tanggal 27 Januari 2011 agar 

memudahkan pengguna untuk menemukan foto dan pengguna lainnya, pengguna 

bertambah menjadi 1,75 juta pada tanggal 02 Februari 2011 dan foto-foto Instagram 

mendapatkan like sebanyak 78 juta dan tanggal 15 Februari mencapai 2 juta, pada 

tanggal ini pula Instagram mengumpulkan sebanyak US$ 7 juta dari berbagai 

investor, termasuk Benchmark Capital, Jack Dorsey, Chris Sacca (Melalui dana 

Capital), dan Adam D’Angelo. Berdasarkan kesepakatan, Instagram ditafsir bernilai 

sekitar US$ 25 juta. Pada tanggal 12 juli  dalam waktu 8 bulan telah berhasil 

memiliki 5 juta pengguna dan 100 juta foto yang diunggah di Instagram. Instagram 

merilis versi 2.0 pada tanggal 20 September 2011 dengan fitur yang live filter, instan 

tilt shift dan resolusi tinggi.9 

Pada 3 April 2012, Instagram resmi rilis untuk sistem operasi Android. 

Aplikasi media sosial Instagram berhasil diunduh sebanyak lebih dari satu juta kali 

dalam waktu kurang dari satu hari, pada minggu yang sama Instagram berhasil 

mengumpulkan US$ 50 Juta dari Venture Capitalist untuk berbagi share 

perusahaannya, proses tersebut membuat Instagram bernilai hingga US$ 50 Juta. 

                                                           
9 Geoff Desreumaux, “The Complete History Of Instagram” (Online), tersedia di: 

https://wersm.com/the-complete-history-of-instagram/#!prettyPhoto. Diakses pada 28 Maret 2017 

https://wersm.com/the-complete-history-of-instagram/#!prettyPhoto
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Pertumbuhan pesat Instagram juga terlihat pada saat tiga bulan selanjutnya dimana 

Instgaram mendapatkan lebih dari 1 juta rating di Google Play. Instagram saat itu 

menjadi aplikasi kelima yang pernah mencapai satu juta peringkat di Google Play 

Store. Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa Instagram diambil alih oleh 

Facebook senilai hampir 1 Miliar Dollar dalam bentuk tunai dan saham.10 Tawaran 

ini dating Bersama dengan kebijakan untuk tetap membiarkan Instagram dikelola 

secara mandiri. Pada 11 Mei 2016  Instagram memperkenalkan versi 10.10.0 dengan 

tampilan baru sekaligus ikon baru dan desain aplikasi baru. Terinspirasi oleh ikon 

sebelumnya, ikon baru merupakan kamera sederhana dan pelangi hidup dalam bentuk 

gradien.11 

 

3. Fitur-Fitur Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan mengambil gambar atau 

foto yang menerapkan filter digital untuk mengubah tampilan efek foto, dan 

membagikannya ke berbagai layanan media sosial, termasuk milik Instagram sendiri. 

Instagram memiliki lima menu utama yang semuanya terletak dibagian bawah.12 

Menu itu di antara lain adalah : 

a. Home Page 

                                                           
10“Facebook To Acquire Instagram” (Online), tersedia di: http://newsroom.fb.com/news 

/2012/04/facebook-to-acquire-instagram. Diakses pada 28 Februari 2017 
11 “Sejarah Instagram” (Online), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram. Diakses 

pada 25 Februari 2017 
12 Atmoko Bambang Dwi, Op.Cit, hlm.28 

http://newsroom.fb.com/news
https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram
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Home page adalah halaman utama yang menampilkan (timeline) foto-foto 

terbaru dari sesama pengguna yang telah diikuti. Cara melihat foto yaitu 

hanya dengan menggeser layar dari bawah ke atas seperti saat scroll mouse 

di komputer.  

b. Comments 

Sebagai layanan jejaring sosial Instagram menyediakan fitur komentar, foto-

foto yang ada di Instagram dapat dikomentar di kolom komentar. Caranya 

tekan ikon bertanda balon komentar di bawah foto, kemudian ditulis kesan-

kesan mengenai foto pada kotak yang disediakan setelah itu tekan tombol 

send atau kirim. 

c. Explore 

Explore merupakan tampilan dari foto-foto populer yang paling banyak 

disukai para pengguna Instagram. Instagram menggunakan algoritma rahasia 

untuk menentukan foto mana yang dimasukkan ke dalam explore effect atau 

umpan explore. 

d. Profil 

Profil pengguna dapat mengetahui secara detail mengenai informasi 

pengguna, baik itu dari profil milik akun pribadi maupun sesama pengguna 

yang lainnya. Halaman profil bisa diakses melalui ikon kartu nama di menu 

utama bagian paling kanan. Fitur ini menampilkan jumlah foto dan video 

yang telah diupload, jumlah follower dan jumlah following. 

e. News Feed 
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News feed merupakan fitur yang menampilkan notifikasi terhadap berbagai 

aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Instagram. News feed memiliki dua 

jenis tab yaitu “Following” dan “News”. Tab “following” menampilkan 

aktivitas terbaru pada user yang telah pengguna follow, maka tab “news” 

menampilkan notifikasi terbaru terhadap aktivitas para pengguna Instagram 

terhadap foto pengguna, memberikan komentar atau follow maka 

pemberitahuan tersebut akan muncul di tab ini. 

f. Stories 

Stories merupakan jendela yang menampilkan foto foto dan video seperti 

fitur Home, namun dalam jendela Stories atau Cerita foto dan video tersebut 

memiliki batas waktu untuk ditampilkan, berbeda dengan foto dan video 

yang di posting di halaman Home. Setiap stories yang di buat oleh pengguna 

akan terlihat dalam kurun waktu satu menit akan berganti ke stories 

selanjutnya jika waktu tersebut telah habis dan dalam kurun waktu 24 jam 

maka stories akan terhapus dengan sendirinya. Fitur stories lebih terlihat 

seperti kilas kilas singkat untuk membagikan momen secara singkat dan 

mudah. 

Selain fitur diatas, ada beberapa  fitur lain yang dapat membuat konten foto 

atau video yang di posting ke Instagram menjadi lebih baik dan bermakna, antara lain 

yaitu13: 

a. Captions 

                                                           
13 Ibid., hlm. 36 
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Keterangan atau caption bersifat untuk memperkuat karakter atau pesan 

yang ingin disampaikan oleh pengguna tersebut. Caption dapat dibuat ketika 

sedang membuat konten yang akan di posting, caption juga dapat di ubah 

melalui tombol sunting yang dapat dilihat pada pilihan konten yang memiliki 

ikon 3 titik yang berada di atas konten. 

b. Hashtag 

Hashtag adalah sysmbol bertanda pagar (#), fitur pagar ini sangatlah penting 

karena sangat memudahkan pengguna untuk menemukan foto-foto di 

Instagram dengan hashtag tertentu. 

c. Lokasi 

Fitur lokasi adalah fitur yang menampilkan lokasi dimana pengguna 

pengambilannya. Meski Instagram disebut layanan photo sharing, tetapi 

Instagram juga merupakan jejaring sosial. Karena pengguna bisa berinteraksi 

dengan sesama pengguna. 

Sebagai media sosial, banyak interaksi yang terjadi dalam aplikasi Instagram 

sehingga Instagram menyediakan beberapa aktivitas yang dapat pengguna lakukan di 

Instagram, yaitu sebagai berikut14: 

a. Follow 

                                                           
14 Nur Rohmah, “Dakwah Melalui Instagram (Studi Kasus Materi Dakwah Dalam Instagram 

Yusuf Mansyur, Felix Siauw, Aa Gym, Arifin Ilham)”. (Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo, 

Semarang, 2016), hlm. 16 
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follow berarti ikut, followers adalah pengikut, dari pengguna Instagram  

pengguna satu agar mengikuti atau berteman dengan pengguna lain yang 

menggunakan Instagram. Jumlah pengikut dan pengguna yang diikuti akan 

terlihat di profil pengguna. 

b. Like 

Like adalah suatu ikon dimana pengguna dapat menyukai gambar ataupun 

foto pada Instagram, simbol suka pada Instagram adalah simbol hati. 

Menyukai atau like konten dilakukan dengan cara menekan tombol like 

dibagian bawah  caption yang bersebelahan dengan komentar atau dengan 

double tap (mengetuk dua kali) pada foto yang disukai. 

c. Comments 

Comments atau Komentar adalah aktivitas dalam memberikan pikirannya 

melalui kata-kata, pengguna bebas memberikan komentar apapun terhadap 

foto, baik itu saran, pujian atau kritikan. 

d. Mentions 

Fitur ini adalah untuk menambah atau memanggil pengguna lain, caranya 

dengan menambah tanda arroba (@) dan memasukan akun instagram dari 

pengguna tersebut. 

 

4. Pembuatan Akun Instagram 
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Dalam membuat akun Instagram, terdapat beberapa pilihan dan langkah 

langkah yaitu: 

a. Instalasi 

Proses pertama yang dilakukan dalam membuat akun Instagram adalah 

instalasi atau pemasangan Aplikasi Instagram yang dilakukan dengan 

mengunjungi Play Store untuk Smartphone dengan sistem operasi Android 

atau App Store untuk Iphone. Cari aplikasi Instagram dengan mengetik di 

bilah pencarian lalu ketuk ‘pasang’, dalam proses ini Instagram akan mulai 

di download dan di pasang ke memori internal Smartphone. 

b. Registrasi 

Regristasi atau pendaftaran sangat penting dalam mengunakan Instagram, 

karena regristasi adalah sebuah akun yang merupakan identitas resmi sebagai 

pengguna Instagram, berikut cara regristrasi Instagram: 

1) Jalankan aplikasi Instagram 

Terdapat dua menu pilihan, yaitu “Sign Up” untuk mendaftar dan “Log 

in” jika telah memiliki akun. Tekan tombol Sign Up untuk melakukan 

registrasi. 

2) Masuk ke halaman Sign Up 

Masuk ke halaman Sign Up isi data-data yang diperlukan. Tiga hal yang 

wajib di isi yaitu email, username dan password. 

3) Set Profile Picture 
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Set Profil picture  untuk mengatur gambar profil, yaitu dengan memotret 

langsung, mengambil dari gambar yang sudah ada di memori smartphone. 

4) Ketuk tombol Sign Up untuk memulai pendaftaran. 

 

5. Penggunaan Media Sosial Instagram 

Dewasa ini media sosial dangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

Pengguna media sosial seolah menjadikan mdia sosial sebagai kebutuhan primer. 

Kini mereka menggunakan media sosial tidak hanya untuk bercakap-cakap tapi lebih 

dari itumerkea memanfatkan media sosial yang ada. 

Menurut Arif Rohmadi, media sosial memliki banyak manfaat yaitu sebagai 

berikut15: 

a. Mendapatkan informasi 

Banyak informasi yang dapat diperoleh melalui media sosial, seperti 

informasi beasiswa, lowongan kerja, info seputar agama, politik, motivasi, maupun 

hal-hal yang sedang trend an dibicarakan banyak orang. 

 

b. Menjalin silahturahmi 

Melalui sosial media, kita sebagai user dapat melakukan komunikasi meski 

dengan jarak yang berjauhan dengan user lain sehingga terjalin silaturahmi, baik 

dengan orang baru, teman lama, bahkan kerabat dan keluarga. 

                                                           
15 Arif Rohmadi, Tips Produktif Ber-Sosial Media,( Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016) 

hlm. 2 
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c. Membentuk komunitas 

Bagi yang memiliki kesukaan dan hobi yang sama, dapat membentuk suatu 

perkumpulan atau komunitas yang berisi orang-orang dengan kesukaan dan hobi yang 

sama pula. Misalnya, teman-teman yang suka travelling membentuk komunitas yang 

berisi orang-orang yang juga memiliki hobi travelling. Media sosial menjadi berperan 

untuk koordinasi, sharing, dan interaksi ketika tidak sedang bertatap muka secara 

langsung. 

d. Branding 

Branding dalam pengertian umum merupakan kumpulan kegiatan 

komunikasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar brand (merek) yang mereka 

tawarkan dikenal dan memiliki nilai sendiri di benak konsumen atau calon konsumen. 

Dalam perkembangan saat ini. Branding tidak hanya dilakukan oleh perusahaan saja, 

namun meluas sampai tingkat personal (perorangan) atau yang lebih dikenal dengan 

personal branding. 

e. Promosi 

Adanya sosial media memudahkan orang untuk mempromosikan prosuk atau 

jasa yang dimiliki. Jika dahulu untuk berjualan harus berada di pinggir jalan, sekaranf 

dari rumah pun kita bisa berjualan dengan memanfaatkan media sosial. 

f. Kegiatan sosial 

Melalui media sosial, pengguna dimudahkan dalam menggalang dana 

bantuan untuk kegiatan sosial, hal ini dikarenakan informasi tentang penggalangan 
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bantuan dapat dilihat oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Sehingga 

semakin banyak orang yang terketuk hatinya maka bantuan yang diperlukan unutk 

kegiatan sosial menjadi terpenuhi. 

Instagram sendiri menjadi aplikasi media sosial yang dapat memberikan 

infromasi yang sangat cepat dan terkini. Banyak informasi yang dibagikan oleh para 

pengguna Instagram tentang kejadian yang baru saja terjadi yang bisa kita dapatkan 

bahkan lebih cepat disbanding infromasi tersebut tayang di televisi maupun radio. Hal 

tersebut karena para pengguna Instagram memiliki dorongan untuk membagikan 

informasi kepada pengguna lainnya dalam bentuk gambar maupun video, sehingga 

informasi yang diposting tersebut mendapat respond an menjadi bahan pembicaraan 

informatif di dunia maya. Hal ini pun terjadi dalam proses dakwah dalam aplikasi 

Instagram, dimana konten-konten bermuatan Islam dengan penyajian yang kreatif dan 

menarik hati banyak di minati oleh pengguna lain sehingga kegiatan dakwah dan 

konten-konten Islami dalam Instagram menjadi konten-konten yang banyak diminati 

dan menjadi tren. Pada intinya Instagram memberikan manfaat positif bagi pengguna 

nya. 

 

B. MEDIA DAKWAH 

1. Pengertian Media Dakwah 

Secara etimologi, kata “media” merupakan bentuk jamak dari “medium” 

yang berasal dari Bahasa latin “medius” yang berarti tengah. Sedangkan dalam 
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Bahasa Indonesia, kata “medium” dapat diartikan sebagai “antara” atau “sedang” 

sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau 

meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. 

Media dapat diartikan  sebagai  suatu bentuk  dan saluran yang dapat digunakan 

dalam proses penyajian informasi. 

Secara terminologi, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan komunikator kepada khalayak.16 Media atau yang terkadang 

disebut juga alat, saluran (channel) dipakai untuk menyampaikan pesan 

komunikasi.17 

Dalam kamus komunikasi, media adalah sarana yang digunakan oleh 

komunikator sebagai saluran untuk menyampaikan suatu pesan kepada komunikan, 

apabila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlah nya atau kedua-duanya.18 

Secara etimologi atau bahasa , kata dakwah berasal dari bahasa arab, yaitu 

da’a dan yad’u, dan bentuk masdar nya da’watan sehingga dalam bahasa Indonesia 

sering dibaca dakwah, secara harfiah kata dakwah, secara harfiah kata dakwah 

mengandung arti seruan, ajakan, panggilan dan undangan.19 

Arti dakwah dapat ditemui dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 25 yaitu: 

وَ ي دَ َّلَلَهٱوَ  َىَا َعه ارََِإِل  ىَٱَد  ي هَ َمَِلَسل  نَِديو  ا ََم  َىَءَهي ش  ىََإِل  سَ َط َِصر   ٢٥ََت قِيمَ مُّ
                                                           

16 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 

hlm.123 
17 Teguh Meinanda, Pengantar Ilmu Komunikasi (Bandung: Armico, 1989), hlm.36 
18 Onong Uchayana Effendy,  Kamus Komunikasi, (Bandung: CV Mandar Maju, 1989), hlm.220 
19 Rini Setiawati, Ilmu Dakwah,(Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung: PUSIKAMLA, 

2009) hlm.1 
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Artinya : Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang 

yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam). (QS. Yunus: 25).20 

 

Menurut istilah, dakwah adalah suatu sistem kegiatan dari seseorang, 

sekelompok, segolongan umat Islam sebagai aktualisasi imaniah yang 

dimanifestasikan dalam bentuk seruan, ajakan, panggilan, undangan, doa yang 

disampaikan dengan ikhlas dan menggunakan metode, sistem, dan 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.21 Dakwah merupakan suatu proses untuk 

mendorong manusia agar memahami dan mengamalkan suatu keyakinan tersebut. 

Menurut Asmuni Syukir, media dakwah merupakan segala sesuatu yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan.22 

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.23 

Sedangkan menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi media dakwah adalah alat 

yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad’u 

(penerima dakwah).24 

                                                           
20 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (CV. Karya Insan 

Indonesia, 2004), hlm. 284 
21 Jamaludin Kafie, Psikologi Dakwah, (Surabaya: Percetakan Ofset Indah, 1993) hlm.23 
22 Asmuni Syukir,  Dasar Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993) hlm.61-63 
23 Hamzah Yakub, Publistik Islam Teknik Dakwah Dan Leadership, (Bandung: CV.Diponegoro, 

1981), hlm.47 
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Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi 

dakwah (ajaran islam) kepada mad’u.25 Media dakwah menjadi penyalur pesan 

dakwah itu sendiri sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh mad’u dengan baik. 

Dalam menggunakan media dakwah para dai pada jaman dahulu sangat menjaga etika 

dan ketentuan-ketentuan yang mesti dijaga saat berdakwah, antara lain: (1). Media 

dakwah tidak boleh bertentangan dengan kitab dan sunah; (2) dalam menggunakan 

media dakwah tidak menjurus kepada hal-hal yang diharamkan oleh agama dan tidak 

menimbulkan kerusakan; (3) dapat digunakan dengan baik; (4) media relevan dengan 

situasi dan kondisi konteks dakwah: (5) media dapat menjadi perantara untuk 

menghilangkan kesesatan dari orang-orang yang ingkar dan menyalahi agama; (6) 

jelas dalam  tahapan-tahapan penggunaannya; (7) media secara fleksibel dapat 

digunakan dalam berbagai kondisi mad’u, adat, kepercayaan, dan kebudayaannya; 

serta (8) dapat digunakan dalam berbagai situasi waktu dan keadaan.26 

Media dakwah dapat berfungsi secara efektif bila ia dapat menyesuaikan diri 

dengan pendakwah pesan dakwah, dan mitra dakwah.27 Selain ketiga unsur utama ini, 

media dakwah juga perlu menyesuaikan diri dengan unsur-unsur dakwah yang lain 

seperti metode dakwah dan logistik dakwah.28 

Maka proses dakwah tanpa menggunakan media masih belum bisa mencapai 

tujuan yang maksimal, media dakwah bukan hanya berperan sebagai alat atau sistem 
                                                                                                                                                                      

24 M.munir, Wahyu Ilaihi,  Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.404 
25 Muhammad Munir, Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana,2012), hlm.32 
26 Tata Sukayat, Ilmu Dakwah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h.19, mengutip 

Muhammad Sa’id Mubarak, al-Da’wah wa al-Idarah, hlm. 48 
27 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.428 
28 Ibid. 
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namun sudah seperti strategi dalam mencapai ke-efetifitas-an dakwah, dari beberapa 

paparan pendapat para ahli diatas dapat didefinisikan bahwa media dakwah adalah 

segala sesuatu yang dipergunakan atau menjadi penunjang dalam berlangsung nya 

pesan komunikan (Da’i) kepada khalayak (mad’u). Atau, media dakwah dengan kata 

lain dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses penyampaian materi dakwah 

atau ajaran Islam baik lisan maupun tulisan dan perbuatan yang berfungsi untuk 

menambah keberhasilan penyampaian ide (pesan dakwah) dari komunikator (da’i) 

kepada komunikan (khalayak/mad’u) sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat 

yang menjadi sasaran dakwah itu sendiri.  

 

2. Jenis-jenis Media Dakwah 

Sebagaimana yang telah di paparkan diatas, media dakwah adalah alat-alat 

yang digunakan untuk  menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada Mad’u.29  

Untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad’u yang terdapat dalam Al-

Quran yang menyebutkan tentang media atau wasilah yaitu: 

QS. Al-Israa ayat 57 : 

 َ ل  و 
ه
ونَ ي دَ َََّلِينَ ٱَئِك َأ ونَ ي ب ََعه َىَت غه ب ِِهمَهَإِل  مَ َو ِسيل ةَ ل َٱَر  هه يُّ

 
ق ََأ

 
َأ ي رَ َر به ونَ و  َ َجه َۥت هَهر ح 

افهونَ  ي خ  اب هَهَو  ذ  ََإِنَََۥ  َع  اب  ذ  ب ِك ََع  نَ َر  َ ََك  ورَ م   ٥٧ََاذه

                                                           
29 Muhammad Munir, Wahyu Ilaihi, Op.Cit, hlm.32 
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Artinya: “Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada 

Tuhan mereka siapa diantara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan 

mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya: sesungguhnya azab Tuhanmu 

adalah suatu yang (harus) ditakuti”. (QS. Al Israa: 57).30 
Dan QS. Al-Maidah ayat 35 

 َ اي  ه  يُّ
 
نهوا ََََّلِينَ ٱَأ وا َٱَء ام  وَ بَ ٱوَ َّلَلَ ٱََتقه ىََو ِسيل ةَ ل َٱَهَِإِل  ََا َت غه ج  وا َو  بِيلِهََِِفََِهده َۦس 

مَ  ونَ تهفَ َل ع َلكه  ٣٥ََلِحه
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah 

wasilah(jalan)untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di 

jalan-Nya, agar kamu beruntung”. (QS. Al-Maidah: 35) 

Kandungan dua ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang beriman diperintahkan 

bertaqwa, berdoa kepada Allah, mencari ridha-Nya melalui wasilah(jalan), dan 

berjihad.31 

Hamzah Ya’kub mengelompokkan media dakwah kepada lima macam yaitu 

sebagai berikut:  

a. Lisan 

Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah 

dan suara, dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, 

bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. 

b. Tulisan 

                                                           
30 Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit, hlm.150 
31 Rini Setiawati, Op.Cit, hlm.45 
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Dakwah dengan cara tulisan adalah dakwah yang dilakukan dengan perantara 

tulisan, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, buletin, risalah, kuliah tertulis, 

pamflet, pengumuman tertulis, spanduk, dan lain-lain. 

c. Lukisan 

Metode seperti ini berupa gambar-gambar hasil seni lukis, foto, film, cerita dan 

sebagainya. Media ini memang banyak menarik perhatian orang dan banyak dipakai 

untuk menggambarkan suatu maksud ajaran yang ingin disampaikan kepada orang 

lain, namun sulit ditemukan isyaratnya dalam al Quran. 

d. Audio Visual 

Media audio visual adalah alat dakwah yang merangsang indera pendengaran 

dan penglihatan seperti radio, televisi, film, dan slide. 

e. Akhlak 

Akhlak di sini adalah media dalam perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran-

ajaran Islam dan dapat dimengerti dan dipahami oleh Mad’u.32 

 

Dari beberapa macam media yang dijelaskan diatas, bahwa Instagram 

merupakanm media dakwah yang menyampaikan materi dakwah menggunakan 

media Lukisan dan Audio Visual karena konten di dalam instagram berupa foto atau 

gambar dan video atau film.  

Menurut Asmuni Syukir media dakwah ada 6 yaitu: (1) lembaga-leumbaga 

pendidikan formal melalui proses pendidikan dan pengajaran; (2) lingkungan 

keluarga melalui nasihat dan bimbingan yang baik; (3) organisasi-organisas Islam 

yang secara eksplisit menjadi dakwah dan sebagainya; (4) hari-hari besar 1 Muharam, 

Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi’raj dan Nuzulul Quran; (5) Media Massa, 

radio, televisi, surat kabar, majalah, dan sebagainya; (6) seni budaya seperti qasidah, 

wayang kulit, teater dan sebagainya.33  

 

Dari ke enam media dakwah diatas, bahwa Instagram merupakan media 

dakwah yang termasuk sebagai media massa karena aplikasi instagram bersifat 

                                                           
32 Hamzah Yakub, Op..Cit., hlm. 47 
33 Asmuni Syukir, Op.Cit., hlm.168 
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menjangkau banyak orang sehingga fasilitas ini akan dapat menunjang dai dalam 

menyebarkan pesan pesan dakwah karena banyak mad’u yang menjadi objek dakwah. 

Dalam hal ini media dakwah yang digunakan sangatlah penting bagi 

terlaksananya dakwah dan tidak dapat dipisahkan dengan pribadi juru dakwah (dai) 

dan komponen lainnya. Apabila salah satu tidak mendukung, maka proses dakwah 

tidak akan diproses dan dipahami oleh masyarakat (mad’u). Dakwah yang efektif dan 

mudah diterima masyarakat saat ini termasuk menggunakan aplikasi media sosial 

Instagram. 

Penulis berpendapat bahwa dakwah yang disampaikan lewat aplikasi media 

sosial Instagram jangkauan nya sangat luas, pada era modernisasi seperti sekarang ini 

sangat banyak masyarakat yang mampu mengakses internet yang dan media sosial 

merupakan daya tarik internet paling besar dan penting di era globalisasi ini. Dengan 

media internet seperti Instagram proses dakwah dapat dilakukan dengan sangat 

mudah, seorang dai dan mad’u tidak perlu bertemu langsung atau pergi ke tempat 

dakwah itu berada. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi media sosial Instagram sangat efektif 

sebagai media dakwah karena praktis, mudah di akses, dan car acara penyajian 

dakwah nya pun beragam dan dapat dinikmati secara optimal.  

 

3. Fungsi Media Dakwah 

Keberagaman media dakwah yang disebut kan diatas memiliki kegunaan dan 

keefektifitasan nya asing-masing. Namun, pada dasarnya semuanya memiliki fungsi 
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yang sama yaitu penyalur tersampainya pesan dan materi dakwah kepada mad’u. 

Pada akhirnya juga mendukung terealisasinya tujuan dakwah dari sudut system, maka 

media dakwah sejajar dengan masalah-masalah media, objek dakwah, dan 

sebagainya. Terlebih jika telah memasuki tahap penentuan strategi dakwah yang 

efektif dan efisien. Adapun fungsi media dakwah yaitu: 

a. Fungsi Menyiarkan Informasi 

Fungsi ini adalah fungsi yang utama, kenyataan menunjukan bahwa 

masyarakat dalam merespon keberadaan media tidak lain adalah karena 

kebutuhan mereka terhadap penyerapan informasi,  yang dalam hal ini 

dikaitkan dengan dakwah agar pesan dakwah dapat disampaikan dan 

diterima oleh mad’u. 

b. Fungsi mendidik 

Fungsi mendidik yaitu proses penyampaian pesan-pesan dakwah 

adalah juga sebagai proses Pendidikan, sebab materi dakwah yang 

disampaikan banyak mengandung pengetahuan dan bimbingan yan 

merupakan salah satu aspek dari mendidik. 

c. Fungsi menghibur 

Dalam fungsi ini medua dakwah dalam Islam memiliki prinsip 

penyampaian pesan dakwah dengan cara menghibur, artinya muatan pesan 

dakwah dapat berupa hal-hal yang menyenangkan hati para objek dakwah. 

d. Fungsi mempengaruhi 
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Fungsi mempengaruhi ini membuat posisi dan status media tidak dapat 

dipandang remeh. Jika dikorelasi fungsi ini amatlah relevan dengan esesnsi 

fungsi media dakwah, yaitu suatu media yang dapat dijadikan alat merubah 

bahkan membentuk sikap mad’u dari yang tidak baik menjadi baik, sesuai 

dengan tujuan dakwah yaitu mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan di 

dunia dan akhirat. 

Selain itu ada beberapa fungsi dan peran penting sebuah media buat dakwah 

Islam yang dapat di rumuskan ke dalam poin-poin berikut: 

a. Sebagai media alternatif acum nan akurat simpang siur nya arus informasi 

tentang bukti diri islam di tengah tengah media barat dan musuh musuh 

islam terhadap tuduhan pihak pihak yang tidak menyukai islam. 

b. Membantu akselerasi mobilitas dakwah islam, media islam jus berfungsi 

sebagai katalisator atau pemercepat gerakan dakwah islam. Kehadiran 

media dakwah islam ikut membantu penyiaran dakwah yang dilakukan 

secara lisan. Media mewadahi wahana dakwah tulisan kepada para 

pendakwah. Media merupakan ruang luas yang bisa menyebarkan 

informasi secara efektif dan berpengaruh bagi kehidupan sosial. 

c. Senjata melawan ghazwul fikri. Ghazwul fikri atau perang pemikiran 

yang dilancarkan musuh-musuh Islam sah satunya dilakukan melalui 
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senjata media. Media dakwah islam harus bangkit dan melawan arus 

agresi musuh ini.34 

 

4. Prinsip-prinsip Penggunaan Media Dakwah 

Prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

mempergunakan media dakwah adalah: 

• Penggunaan media dakwah bukan dimaksudkan untuk menggantikan 

pekerjaan da’I atau mengurangi peranan da’i 

• Tidak ada media satupun yang dipakai dengan harus meniadakan media lain 

• Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan 

• Gunakanlah media sesuai karakteristik nya 

• Setiap hendak menggunakan media harus benar-benar dipersiapkan atau 

diperkirakan apa yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudahnya. 

• Keserasian antara media, materi, objek dakwah, harus mendapatkan 

perhatian serius. 

 

5. Pengaruh Media Dakwah 

Pengaruh atau efek adalah hasil yang akan dicapai oleh pernyataan umum 

pada sasaran-sasaran yang dituju. Dengan kata lain, pengaruh atau effect adalah kesan 

yang timbul pada mad’u setelah ia melihat, mendengar, merasa dan sebagainya, baik 

                                                           
34“Fungsi Media Dakwah” (Online), tersedia di: http://www.binasyifa.com/109/15/26fungsi-

media-dakwah.htm, diakses pada 10 Maret 2017 

http://www.binasyifa.com/109/15/26fungsi-media-dakwah.htm
http://www.binasyifa.com/109/15/26fungsi-media-dakwah.htm
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kesan itu postitif maupun negatif. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah 

media sebagai sesuatu yang mempengaruhi seseorang. Untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh media terhadap seseorang perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

terhadap orang tersebut baik secara sosiologis ataupun psikologis. 

Terdapat beberapa gejala yang dapat dinilai sebagai hasil pengaruh suatu 

media terhadap seseorang, seperti yang dikemukakan oleh TA Lathief Rousydiy yang 

dikutip oleh M. Jakfar Futeh sebagai berikut: 

• Telah merasa seperti yang dibicarakan 

• Telah berpikir dengan cara dan seperti pemikiran pembicara 

• Telah dapat memahami atau mengerti dengan baik isi pesan atau ideyang 

dikemukakan oleh pembicara 

• Telah sepaham atau sependapat dan pendukung terhadap isi pesan yang 

disampaikan 

• Telah yakin akan kebenaran ide yang dikemukakan oleh pembicara 

• Telah bertindak dan mengamalkan atau melaksanakan isi pesan yang 

dimaksud 

• Telah bersedia berjuang dan berkorban untuk membela atau 

mempertahankan kebenaran isi pesan yang diungkapkan oleh pembicara.35 

 

 

                                                           
35 M. Jakfar Futeh dan Saefullah, Dakwah Tekstual dan Kontekstual: Peran dan Fungsinya 

Dalam Pemberdayaan Umat, (Yogyakarta: AK Group Yogyakarta, 2006) hlm.104-105 
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6. Macam-macam Isi Pesan Media Dakwah 

Pada saat sekarang, materi-materi yang disajikan cenderung dikaitkan 

dengan kehidupan kemasyarakatan. Karena ajaran Islam maka setiap da’I harus selalu 

berusaha dan terus menerus mempelajari dan menggali ajaran Islam serta mencermati 

tentang siyuasi dan kondisi sosial masyarakat sehingga materi dakwah dapat diterima 

oleh objek dakwah dengan baik. Namun pada dasarnya materi dakwah itu tergantung 

dengan dakwah yang hendak dicapai. Secara global dapatlah dikatakan bahwa materi 

dakwah itu tergantug dengan target dakwah yang hendak dicapai. Secara global 

dapatlah dikatakan bahwa materi dakwah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Masalah akidah 

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiyah. 

Karena akidah mengikat kalbu manusia dan menguasai batinnya. Dari akidah inilah 

yang akan membentuk moral (akhlak) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali 

dijadikan materi dakwah Islam adalah akidah atau keimanan. Dengan iman yang 

kokoh akan lahir keteguhan dan pengorbanan yang selalu menyertai langkah dakwah. 

Materi tentang akidah islam terkait pula dengan ajaran tentang adanya 

malaikat, kitab suci, para rasul, dan kabar baik dan buruk. Dengan demikian ajaran 

pokok dalam akidah mencakup enam elemen ini. Inti dari materi akidah ini adalah 

keyakinan tentang keesaan Allah SWT dan hati sedangkan selebihnya merupakan 

elemen-elemenyang mengukuhkan kedua inti akidah tersebut. 

b. Masalah Syariah 
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Syariat Allah yang ditujukan untuk umat manusia itu pada dasarnya satu 

risalah yang ditujukan untuk para nabi bersifat kekal dan abadi. Allah telah memberi 

syariat kepada manusia berupa agama itu yang esensinya satu, yaitu “Islam” dan tidak 

akan berubah dengan bergantinya nabi serta tak akan berubah dengan berubahnya 

masa. Mendidik hati agar mau menerima sebuah undang-undang untuk menjadi 

hokum yang ditaati.36 

Masalah dakwah yang bersifat Syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh 

umat Islam. Ia merupakan jantung yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam 

dan materi dakwah dalam bidang Syariah ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang benar, pandangan yang jernih, kejadian secara cermat terhadap hujjah 

atau dalil-dalil dalam melihat setiap persoalan pembaruan sehingga umat tidak 

terperosok ke keburukan. Syariat Islam itu sangatlah luas dan fleksibel, Syariah ini ke 

dalam permasalahan umat jaman sekarang yang bisa menjawab atau memberikan 

solusi terhadapnya. Yang terpenting adalah syariat ini tidak bertentangan dengan 

sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadits. Materi dakwah yang menyajikan unsur 

syariat harus dapat menggambarkan atau memberikan informasi yang jelas dalam 

bidang hukum yang bisa wajib, dibolehkan (mubbah), dianjurkan (mandup), 

dianjurkan supaya tidak dilakukan (makruh), dan dilarang (haram). 

c. Masalah muamalah 

                                                           
36 Muhammad Alwi Al-Maliki, Syariat Islam Pengamalan Teks dan Realitas, (Yogyakarta: 

Elqis Press, 2003), hlm.123 
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Islam ternyata agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar dari 

pada urusan ibadah, dan Islam adalah agama yang menjadikan seluruh buki ini 

masjid, tempat mengabdi kepada Allah SWT. Ibadah dalam muamalah disini 

diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka 

mengabdi kepada Allah SWT, dan muamalh jauh lebih luas daripada ibadah. Hal 

demikian dengan alasan: 

• Dalam Al-Quran atau kitab-kitab hadits, proporsi terbesar sumber 

hokum itu berkenaan dengan urursan muamalah.37 

• Adanya sebuah realita bahwa urusan ibadah bersamaan waktu dengan 

urusan muamlalah yang penting maka ibadah boleh diperpendek atau 

ditangguhkan. 

• Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih 

besar darpada ibadah yang sifatnya perorangan 

• Bila urusan ibadah dilakukan dengan tidak sempurna atau batal, karena 

melanggar pantangan tertentu maka kifaratnya (tebusannya) adalah 

melakukan sesuatu yang berhubungan dengan muamalah 

• Melakukan samal baik dalam kemasyarakatan mendapatkan ganjaran 

lebih besar dari ibadah sunnah. 

d. Masalah akhlak 

                                                           
37 Jalaludin Rahmat, Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah Di Kampus, (Bandung:Mizan, 1998), 

hlm.46 
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Ajaran tentang nilai etis dalam Islam disebut akhlak. Wilayah akhlak Islam 

memiliki cakupan yang luas, sama luasnya dengan perilaku dan sikap manusia. Nabi 

Muhammad SAW bahkan menempatkan akhlak sebagai pokok kerasulannya. Melalui 

akal dan kalbunya, manusia mampu memainkan perannya dalam menentukan baik 

dan buruk nya tindakan dan sikap ang ditampilkannya. Ajaran islam secara 

keseluruhan mengandung nilai kahlak yang luhur mencakup akhlak terhadap Tuhan, 

diri sendiri, sesame manusia dana lam semesta. 

Ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan 

manusia yang ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Akhlak dalam Islam bukanlah suatu 

norma ideal yang tidak dapat diimplementasikan dan bukan pula norma sekumpulan 

etika yang terlepas dari kebaikan norma sejati. Bertolak dari prinsip perbuatan 

manusia ini maka materi akhlak membahas norma luhur yang harus menjadi jiwa dari 

perbuatan manusia, serta etika atau tatacara yang harus dipraktikan dalam perbuatan 

manusia, serta etika atau tatacara yang harus dipraktikan dalam perbuatan manusia 

sesuai dengan jenis sasarannya.38 

Untuk itu, salah satu materi dakwah Islam dalam rangka memanifestasikan 

penyempurnaan martabat manusia serta membuat harmonis tatanan hidup masyarakat 

disamping aturan legal formal yang terkandung dalam syariat, salah satu ajaran etis 

Islam adalah akhlak. Karena ajaran Islam yang disampaikan oleh nabi secara total 

                                                           
38 Efendy Muhtar, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 

hlm.326 
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mengandung nilai akhlak terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama manusia dana lam 

sekitar. Semakin orang dekat dengan Tuhan maka semakin bagus juga akhlaknya. 

 

C. INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA DAKWAH 

Hakekat dakwah adalah mempengaruhi dan mengajak manusia untuk 

mengikuti (menjalankan) ideologi (pengajak)-nya. Sedangkan pengajak (da’i) sudah 

tentu memiliki tujuan yang hendak dicapainya.dakwah tersebut agar mencapai tujuan 

yang efektif dan efisien, da’I harus mengorganisir komponen-komponen (unsur) 

dakwah secara baik dan tepat. Salah satu komponen adalah media dakwah.39 

Terkait dengan penggunaan media dakwah, media internet akan menjadi 

media yang efektif karena jangkauan dan macam-macam informasi yang mengalir 

begitu pesat yang akan menembus batas ruang dan waktu.40 Cakupan geografis 

dakwah melalui internet tidak terbatas. Semua pengguna internet dapat tersentuh oleh 

dakwah jenis ini.41 Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika dalam perkembangan 

selanjutnya media ini menempatkan posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan 

media yang sudah ada sebelumnya.42 

Ada tiga alasan mengapa dakwah melalui internet itu penting: 

                                                           
39 Asmuni Syukir,  Op.Cit., hlm.165 
40 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 110 
41 Fathul Wahid, E-Dakwah, Dakwah Melalui Internet, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004) hlm. 

27 
42 Wahyu Ilaihi, Loc.Cit., 
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1. Muslim telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Internet merupakan 

sarana yang mudah dan murah untuk selalu terhubung dengan komunitas 

muslim yang tersebar di segala penjuru dunia. 

2. Citra Islam yang buruk akibat pemberitaan satu sisi oleh banyak media 

barat perlu diperbaiki. Internet menawarkan kemudahan untuk 

menyebarkan pemikiran-pemikiran yang jernih dan benar serta pesan-

pesan ketuhanan ke seluruh dunia. 

3. Pemanfaatan internet untuk dakwah, dengan sendirinya juga menunjukan 

bahwa muslim bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan peradaban 

yang ada selama tidak bertentangan dengan akidah.43 

Begitu besar nya potensi dan efisiensi yang dimiliki oleh internet dalam membentuk 

jaringan dan pemanfaatan dakwah, maka dakwah pun dapat dilakukan di media sosial 

yang terlahir dalam perkembangan internet. Instagram adalah salah satu dari media 

sosial yang ada, merupakan bagian dari internet yang juga memiliki daya pengiriman 

informasi kepada khalayak dengan karakteristik Instagram itu sendiri. Seperti media 

sosial lainnya, Instagram juga memiliki beberapa kelebihan sebagai media 

komunikasi dakwah, diantaranya:  

1. Mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan biaya 

dan energi yang relatif terjangkau  
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2. Pengguna jasa internet setiap tahunnya meningkat drastis,iniberarti 

berpengaruh pula pada jumlah penyerap misi dakwah. 

3. Para pakar dan ulama yang berada di balik media dakwah melalui 

internet bisa konsentrasi dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa 

yang menuntut status hukum syar’i. 

4. Dakwah melalui internet telah menjadi salah satu pilihan masyarakat. 

Mereka bebas memilih materi dakwah yang mereka sukai. Dengan 

demikian, pemaksaan kehendak bisa dihindari. 

5. Cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiah 

melalui internet bisa menjangkau segmen yang luas. Sejatinya, tak hanya 

konsep dakwah konvensional yang dapat diberikan melalui internet. 

Umat Islam bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan bisnis 

islami, silaturahmi dan lain-lain.44 

Selain yang telah dipaparkan diatas, Instagram sebagai media dakwah 

memiki cara dan bentuk dakwah yang sesuai dengan jenis media sosial tersebut. Pada 

dasarnya Instagram adalah aplikasi media sosial dengan jenis photo dan video 

sharing, sehingga dakwah yang ada dalam Instagram pun variatif dan beraneka 

ragam. 

                                                           
44 Maarif Bambang Saiful, Komunikasi Dakwah: Paradigma Untuk Aksi,(Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2010) hlm.172 


