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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hadirnya teknologi komunikasi dan teknologi informasi di era globalisasi 

sekarang ini membuat segala aspek mengalami perubahan, dimana kemajuan 

peradaban yang berdampak pada perilaku manusia dulu pencarian informasi 

masih menggunakan media elektronik dan media cetak seperti televisi, radio, dan 

surat kabar. Kini manusia memanfaatkan kecanggihan teknologi media online 

dalam pencarian informasi sehingga dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. 

Hanya dengan satu genggam manusia dapat dengan mudah mencari informasi dan 

berkomunikasi melalui internet dengan menggunakan telepone pintar 

(smartphone). Kecanggihan smartphone membuat manusia dapat mengakses 

internet kapan saja dan di mana saja (Panjaitan dan Prasetya, 2017: 2). 

Media komunikasi dan informasi yang dikembangkan oleh internet 

memiliki berbagai macam jenis, salah satu diantaranya adalah media sosial. Media 

sosial sekarang ini menjadi new lifestlye dimasyarakat modern sekarang dalam 

mencari informasi dan berkomunikasi (Panjaitan dan Prasetya, 2017: 2). Media 

sosial memiliki fungsi utamanya digunakan untuk sarana komunikasi antara satu 

dengan yang lainnya secara global. Penggunaan media sosial sangat populer di 

kalangan pemuda sekarang ini. Perkembangan media sosial menjadi kebutuhan 

para pemuda dalam mendukung berbagai aktivitasnya. Media sosial bagi pemuda 

menjadi sarana pergaulan sosial secara online yang terkoneksi melalui internet. 

Kehadiran media sosial membuat para pemuda dipermudah untuk berkomunikasi, 

berinteraksi, kirim pesan, saling berbagi, dan bisa membangun jaringan pribadi 

maupun terbuka untuk umum. Dengan memiliki fitur-fitur yang menarik membuat 

eksistensi di golongan para pemuda meningkat. Media sosial seperti halnya pesan 

lisan dan isyarat menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari cara 

berkomunikasi manusia (Latifah, 2018: 2).  

Eksistensi yang tinggi di media sosial membuat tingkat peminatnya juga 

tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social yang berkerja 

sama dengan Hootsuite, menyebutkan bahwah ada 130 juta orang indonesia yang 

terbilang akif di media sosial.  
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Gambar 1.1 

 Jumlah Penduduk Pengguna Media Sosial Januari 2018 

 

(Sumber: wearesosial.com, tahun 2018) 

Laporan We Are Sosial menggungkapkan bahwa total populasi Indonesia 

mencapai 265, 4 juta jiwa, sedangkan penggunaan internetnya setengah dari 

populasi tersebut yakni sebesar 132, 7 juta jiwa. Bisa dikatakan seluruh pengguna 

internet di Indonesia sudah mengakses media sosial. Dari 132, 7 juta jiwa 

pengguna internet, pengguna media sosial yakni sebesar 130, 0 juta jiwa pengguna 

aktif dari media sosial ini yang mencapai 49%. 

Peminat instagram juga tidak kalah dengan media sosial lain yang 

menduduki peringkat ke 4 dalam penelitian We Are Social.  

Gambar 1.2  

Peminat Media Sosial di Indonesia Januari 2018 

 

(Sumber: wearesosial.com, tahun 2018) 
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Minat yang paling besar media social yaitu youtube, kemudian facebook, 

setelah itu whatsapp, dan barulah instagram dan disusul media sosial lainnya. 

Instagram menduduki peringkat ke 4 yang memiliki presentase 40%. 

Posisi peringkat ke 4 di media sosial, instagram tetap trend di kalangan 

pemuda. Media sosial instagram tidak jauh beda dengan jejaring sosial lainya, 

yang membedakan terletak pada fokus pada foto dan video dalam isi 

penyampaiannya diikuti dengan pesan yang diberikan pada foto atau video yang 

orang lain unggah. Hal inilah yang menarik banyak orang khususnya pemuda 

`untuk menggunakan media sosial instagram ini. Mereka dapat membagikan foto 

ataupun video yang ingin mereka tunjukkan kepada orang lain dan juga bisa 

melihat foto atau video orang lain. 

Media sosial ada bermacam-macam yaitu youtube, whatsapp, line, bbm, 

twitter, facebook, instagram dan lain sebagainya, akan tetapi sekarang yang 

sedang trend yaitu instagram yang saat ini banyak sekali orang yang memiliki 

akun instagram. Mudahnya mengakses instagram melalui telepone pintar 

(smartphone), semakin mudah bagi para pengguna telepone pintar (smartphone) 

menggunakan media instagram. Terlebih instagram memiliki fitur-fitur yang 

diminati oleh semua golongan, baik orang tua sampai anak muda.  

Instagram merupakan media sosial yang paling diminati, menjadikan 

instagram sebagai media untuk berdakwah. Media dakwah dalam media sosial ini 

bersifat online, sehingga menyebabkan instagram tempatnya berdakwah sekarang. 

Dahulu orang berdakwah menyampaikan dalam setiap pengajian ataupun acara-

acara peringatan hari Islam yang bertempat seperti masjid, majelis ta’lim maupun 

tempat ibadah muslim lainnya, sekarang dengan kecanggihan internet maka 

dakwah bisa dilakukan dengan berbagai akses media sosial.  

Awalnya umat Islam untuk menyiarkan agama atau berdakwah secara 

langsung ketempat-tempat, sekarang dengan adanya kecanggihan internet 

berdakwah bisa dilakukan di media sosial melalui instagram salah satunya. Hal ini 

terbukti dengan adanya  akun-akun dakwah yang bermunculan dalam instagram 

dan terdapat konten-konten dakwah Islam disetiap akunnya. Konten-konten ini 

berisikan materi mengenai fiqih, tauhid, ekonomi Islam, politik Islam dan lain 

sebagainya. Materi-materi dakwah yang disebarkan ini berasal dari berbagai 
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penafsiran atau tidak hanya satu pemahaman ajaran agama Islam. Akun-akun 

dakwah yang menyebarkan dakwah Islam di media sosial yaitu instagram antara 

lain adalah @fiqihwanita_, @shiftmedia.id, @tausiyahku_, @kumpulankajian, 

@iqomik, @kalamberhijrah dan lain sebagainya.  

Konten materi dakwah Islam dalam instagram ini berupa fitur foto, video, 

dan caption. Pendakwah dituntut kreatif dalam menyampaikan pesan dakwah 

Islam, sehingga menarik untuk diakses oleh masyarakat. Konten dakwah yang 

berbentuk foto atau gambar di instagram berupa tulisan hadits di dalamnya, foto 

ulama dan kalamnya, serta berupa design graphic seperti comic, typographic dan 

visual grafic. Sedangkan dakwah melalui video berupa cuplikan dakwah ulama, 

motion graphic, vlog, short movie atau bahkan animasi, yang mana fiture ini 

hanya berdurasi satu menit (Silmi, 2018: 5). 

Konten foto dakwah yang dibagikan biasanya berupa pesan-pesan motivasi 

yang dikemas semenarik mungkin agar postingan tersebut dapat menarik 

masyarakat untuk membacanya. Konten video dakwah yang dibagikan berupa 

film pendek berdurasi satu menit yang mempunyai cerita menarik. Video ini 

berisikan cerita ringan dengan adegan-adengan kehidupan sehari-hari yang 

dialami masyarakat pada umumnya. Setiap konten yang diposting biasanya 

disertai dengan caption yang sesuai dengan tema dan menggunakan hasteg 

(sebutan symbol # yang disertai dengan kata kunci) dalam menamai tema agar 

mudah dalam pencarian dalam instagram (Silmi, 2019: 6). 

Pemuda merupakan pengguna aktif dalam instagram, sehingga pemuda 

menjadi salah satu sasaran dakwah melalui instagram. Terlebih dalam hal 

keagamaan pemuda juga sudah mulai dapat berfikir kritis dan mempunyai 

keingintahuan yang sangat tinggi terhadap ajaran agamanya. Rasa keingintahuan 

pemuda ini membuat banyak dari pemuda yang mencari informasi mengenai 

agama yang dianutnya. Salah satu caranya dengan mencari pengetahuan 

keagamaan ini melalui media sosial khususnya instagram kerena instagram 

merupakan media sosial yang paling diminati pemuda. 

Cara untuk menarik minat para pemuda, konten dakwah yang dibuat oleh 

pendakwa akan menggunakan bahasa yang santai atau ringan, dan menggunakan 

gambar-gambar yang semenarik mungkin. Materi dalam konten juga seringkali 
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mengenai masalah-masalah yang sering kali dihadapi oleh pemuda. Materi 

mengenai masalah hubungan dengan lawan jenis dalam ajaran Islam, kesabaran 

dalam menghadapi suatu masalah, motivasi-motivasi untuk berhijrah, dan lain 

sebagainya.  

Jumlah pengikut akun dakwah dalam instagram juga menjadi salah satu 

pertimbangan dari minat pemuda untuk mengikuti akun-akun dakwah yang akan 

mereka pilih. Pengikut akun dakwah menjadi salah satu unsur penting yang dapat 

mempengaruhi konten-konten yang diposting oleh pendakwah tersebut akan 

menjadi populer atau tidak. Semakin kreatif dan uniknya konten yang dibuat oleh 

para pendakwah semakin banyak pemuda melihat konten tersebut. Maka tidak 

jarang jika pemuda langsung mengikuti akun tersebut apabila melihat konten-

konten yang diposting menarik dan banyak pengikutnya. Semakin banyaknya 

pengikut di akun pendakwah semakin miningkatnya populer akun dakwah 

tersebut. 

Kehadiran akun-akun dakwah dalam instagram dapat berpengaruh terhadap 

sikap keagamaan pada pengguna instagram lain di kehidupan sehari-harinya. 

Dalam hal ini pengguna lain ini adalah pemuda yang tentu saja menjadi pengikut 

dari akun-akun dakwah tersebut. Ketika pemuda mengakses akun dakwah dalam  

instagram dan melihat serta membaca sekaligus mendengarkan postingan-

postingan dari akun dakwah, maka hal ini dapat dikatakan telah terjadi 

komunikasi secara tidak langsung dengan menggunakan media sebagai 

komunikator antara pemberi informasi yakni pendakwah dari akun dakwah 

dengan komunikan atau penerima informasi yaitu pemuda yang mengakses akun 

dakwah melalui instagram. Kegiatan komunikasi inilah akan menimbulkan 

pengaruh terhadap sikap keagamaan di kehidupan sehari-hari pemuda, terlebih 

perkembanga pengaruh Islam di kehidupan masa kini masih sangat terasa 

(Latifah, 2018:4).  

Berdakwah melalui instagram tidak harus memiliki akun dakwah khusus 

untuk menyampaikan ilmu ajaran kehidupan Islam, dengan melalui akun pribadi 

di instagram juga bisa menyampaikan ilmu ajaran kehidupan Islam. Seperti halnya 

pada para pemuda sebagai pengikut akun dakwah melalui instagram, tidak hanya 

mendapatkan informasi pembelajar untuk dirinya sendiri saja, melainkan juga 
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dapat memberikan informasi pembelajaran kepada orang lain sesama pengguna 

akun instagram juga. Caranya dengan memposting kembali konten dakwah yang 

mereka ingin diperlihatkan ke akun pribadinya, baik itu pada instastory maupun 

profil. Walaupun bukan dengan menggunakan foto serta video yang dibuat sendiri 

bukanlah penghalang bagi sesama umat Islam untuk berbagi pembelajaran 

mengenai ajaran Islam.  

Postingan kembali konten dakwah yang diikuti pemuda biasanya berisikan  

kata-kata berupa foto ataupun video yang mendekati pada masalah pribadinya saat 

itu. Foto atau video yang dipilih biasanya pembelajaran berupa nasihat-nasihat 

yang bersifat Islam untuk pribadinya. Bagi pemuda postingan kembali ini 

bertujuan agar dapat berbagi nasihat dengan pengguna sesama instagram yang 

memiliki masalah yang sama dialaminya. Terlebih pemuda biasanya mudah 

mencurahkan isi hatinya pada media sosial salah satunya instagram. Contohnya 

ketika pemuda memiliki masalah keinginannya belum terkabul, pemuda tersebut 

melihat konten dakwah yang memiliki kata-kata nasihat untuk bersabar akan 

setiap permasalahan sehingga pemuda ini mengambil konten tersebut dan 

diposting kembali kepada akun pribadinya.   

Perkembangan pengaruh Islam dalam kehidupan sehari-hari juga sangat 

terasa di masyarakat Kecamatan Tanjung Batu. Secara georafis Kelurahan di 

Kecamatan Tanjung Batu berada di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera 

Selatan. Kecamatan Tanjung Batu memiliki 21 desa lainnya yang tersebar. 

Seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam dan memiliki 3 kelompok Islam 

yaitu Nahdatul Ulama, dan Muhammadiyah, dan terdapat yang terbaru sudah 

masuk di daerah Kecamatan Tanjung Batu adalah Salafi. Mayoritas Kecamatan 

Tanjung Batu memeluk agam Islam aliran Nahdatul Ulama (NU). Dengan 

memiliki seluruh masyarakat yang memeluk agam Islam ini menjadikan pengaruh 

Islam masih terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tanjung Batu.  

Pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Tanjung Batu membuat kaum 

muda tumbuh akan kehausan kesadaran bersifat rohani. Kesadaran bersifat rohani 

ini pemicuh timbulnya akan kesadaran bersifat jasmani. Kesadaraan akan sifat 

rohani ini para pemuda inilah siraman rohani mengenai bagaimana kehidupan 

yang bersifat Islam. Terlebih munculnya dakwah melalui akun instagram, banyak 
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pemuda Kecamatan Tanjung Batu  memilih akun-akun dakwah melalui instagram 

untuk dirinya. Munculnya dakwah  melalui instagram ini juga dapat menjangkau 

orang tua di Kecamatan Tanjung Batu. Hal ini membuat persepsi masyarakat 

Tanjung Batu sudah mulai akan sadar dengan kehidupan sesuai dengan syariat 

Islam, salah satunya para orang tua sekarang sudah menerima anak-anak mereka 

para remaja maupun pemuda menggunakan jilbab syari.  

Penilaian masyarakat Tanjung Batu terhadap orang lain masih sangat kuat 

akan tindakan orang lain yang dinilai. Hal ini salah satunya mengenai budaya 

jilbab yang sudah menyebar di masyarakat, sehingga orang-orang yang belum 

menggunakan jilbab biasanya belum dikatakan sadar akan kewajian sebagai umat 

muslim. Hal inilah yang menyebabkan antusias masyarakat dalam meningkatkan 

kesadaran untuk dinilai baik.  

Kemudahan informasi dakwah melalui akun instagram membuat para 

pemuda memanfaatkannya menjadi sarana penambah ilmu ajaran agama Islam. 

Akan tetapi tidak semua pemuda Kecamatan Tanjung Batu yang menggunakan 

instagram tertarik untuk mengikuti akun dakwah. Mereka yang tertarik adalah 

para pemuda yang sudah memiliki kesadaraan diri bersifat rohani. Kesadaran diri 

tidak terbentuk secara otomatis melainkan karena menemukan kembali perasaan-

perasaan seperti menemukan keinginan berusaha mempertinggi kesadaran bersifat 

rohani. Kesadaran diri besifat rohani dalam penelitian ini dimaksudkan mengenai 

kesadaran pemahaman agama pada diri pemuda.   

Kesadaran pemahaman agama pada diri pemuda inilah membuat pemuda 

tumbuh akan kehausan pemahaman agama pada diri pemuda. Terlebih pemuda 

yang belum banyak paham akan bagaimana kehidupan yang bersifat Islam, hal 

inilah membuat pemuda memilih salah satunya dengan memanfaatkan akun 

dakwah untuk siraman rohani mengenai bagaiman kehidupan yang besifat Islam.  

Pemuda yang sudah memiliki kesadaran pentingnya pemahaman agama memilih 

salah satunya dengan mencari informasi mengenai pemahaman agama dengan 

mengikuti akun dakwah di instagram. Mereka yang belum cukup memiliki 

kesadaran diri bersifat rohani cenderung belum mementingkannya salah satunya 

pemuda yang belum memiliki kesadaran diri bersifat rohani cenderung belum 
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mementingkan informasi pemahaman yang belum mereka anggap penting untuk 

diri sendiri. 

Akun dakwah melalui instagram memiliki makna lain di sisi pemuda. Akun 

dakwah melalui instagram memiliki fungsi sebagai penyampaian ilmu-ilmu Islam 

yang berpedoman pada Al-Quran, sebagai petunjuk hidup manusia juga 

membimbing mereka dalam membangun sebuah masyarakat. Maka setiap 

individu dan masyarakat akan dapat mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, 

dan selamat bagi seluruh alam baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi tidak 

hanya itu kebanyakan pemuda tidak hanya menganggap akun dakwah melalui 

instagram ini sebagai sarana penambah ilmu-ilmu Islam saja, melainkan sebagai 

sarana sebagai eksistensi diri mereka kepada orang lain.  

Pemuda sekarang ini tidak terlepas dari trend gaya hidup. Gaya hidup 

pemuda akan berubah dengan perkembangan zaman, menggunakan media sosial 

instagram secara terus menerus dapat memberikan dampak tersendiri terhadap 

gaya hidup pemuda sekarang. Terlebih pengaruh Islam yang sangat terasa ini 

membuat para pemuda memanfaatkan pengaruh ini dalam gaya hidup mereka agar 

dapat dinilai baik oleh orang lain.  

Gaya hidup di kalangan pemuda dipengaruhi dengan trend gaya hidup di 

zamannya. Kalangan pemuda merupakan kelompok manusia yang masih mencari 

jati dirinya dan ingin menemukan eksistensi diri. Salah satu caranya yaitu dengan 

membentuk status sosial  yang mereka inginkan untuk mendapatkan pengakuan 

tertentu. Akan tetapi cara pemuda mendapatkan pengakuan yang kurang tepat 

biasanya jatuh pada social climber. 

Fenomena social climber pada pemuda terjadi dipengaruhi oleh gaya hidup 

yang sedang trend. Gaya hidup pemuda saat ini sudah mulai dipengaruhi oleh 

perkembangan Islam, sehingga munculnya trend gaya hidup Islami dikalangan 

pemuda. Agar mendapatkan status sosial dan pengakuan yang baik pemuda dapat 

memanfaatkan trend gaya hidup Islami sekarang ini. Terlebih dengan melalui 

instagram ini mereka dapat lebih mudah menyampaikan pesan yang mereka 

inginkan dengan harapan apa yang mereka sampaikan dapat diketahui oleh orang 

lain sebagai pengguna instagram lainnya. Salah satu contohnya dengan 

memanfaatkan konten-konten pada akun dakwah dalam instagram, dengan cara 
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mereka mengikuti banyaknya akun dakwah melalui instagram, mereka mengambil 

konten dakwah dan mempostingnya kembali di akun pribadinya. Disinilah social 

climber pada pemuda tidak hanya untuk membagikan kembali ilmu-ilmu Islam 

untuk orang lain mereka lebih memiliki keinginan pengakuan baik atas 

berbaginya ilmu Islam tersebut.  

  Terdapatnya hal positif dan negatif dalam tujuan pemuda untuk mengikuti 

akun-akun dakwah melalui instagram. Hal postif tujuan pemuda dalam mengikuti 

akun dakwah melalui instagram untuk menambah ilmu agama Islam. Sedangkan 

hal negatifnya terdapat juga pemuda mengikuti akun-akun dakwah melalui 

instagram untuk mendapatkan konten-konten yang Islami agar dapat diposting 

kembali, sehingga dia mendapatkan status sosial ataupun pengakuan baik oleh 

orang lain. Terdapat juga pemuda banyak mengikuti akun dakwah melalui 

instagram hanya untuk dinilai baik karena tidak hanya mengikuti akun-akun 

selebgram, artis, olshop (online shop), akun menghibur (akun dagelan), namun 

juga banyak mengikuti akun-akun dakwah. 

Melihat fenomena yang sedang trend saat ini, menunjukkan bahwa untuk 

menampakkan diri di media sosial ini sangatlah mudah. Dimana pemuda banyak 

mengikuti akun-akun dakwah untuk mendapatkan kata-kata Islami yang simpel 

dan mudah difahami untuk diposting kembali kepada orang lain dengan memiliki 

makna lain bukan hanya untuk berbagi ilmu saja. Telah kita ketahui bahwa 

perkembangan teknologi menimbulkan dampak negatif yang bermuara pada 

munculnya masalah sosial, terlebih instagram yang banyak digemari semua 

golongan baik anak-anak sampai orang tua pada era ini.  

Masalah ini yang menarik peneliti untuk diteliti dikarenakan  terdapatnya 

makna lain pada pemuda yang mengikuti akun-akun dakwah melalui instagram. 

Bukan hanya untuk menambah dan berbagi ilmu agama Islam, melainkan untuk 

mendapatkan citra baik di media sosial yaitu instagram. Maka dari itu peneliti 

bermaksud melakukan penelitian tentang “Makna Dakwah Melalui Instagram 

pada Pemuda di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi 

Sumatera Selatan”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana makna dakwah melalui instagram pada 

pemuda di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera 

Selatan?”. Masalah tersebut kemudian dirinci lebih mendalam lagi ke dalam 

pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana penggunaan instagram pada pemuda di Kecamatan Tanjung Batu 

Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam mengikuti dan 

memposting kembali konten dari akun dakwah ke akun pribadinya? 

2. Bagaimana motif pemuda di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 

Provinsi Sumatera Selatan menggunakan instagram dalam mengkases akun-

akun dakwah melalui instagram? 

3. Bagaimana proses pemahaman pemuda di Kecamatan Tanjung Batu 

Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan menggunakan instagram 

dalam mengkases akun-akun dakwah melalui instagram? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui dan menganalisis makna dakwah melalui instagram pada 

pemuda di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan ilir Provinsi Sumatera 

Selatan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui dan menganalisis motif dan proses pemahaman dalam 

mengikuti akun dakwah serta memposting kembali dakwah melalui instagram 

pada pemuda Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan ilir Provinsi Sumatera 

Selatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan terutama kajian ilmu sosiologi tentang 
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fenomena sosial yang berkaitan dengan gaya hidup dan social Climber yang 

sedang terjadi di masyarakat.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bacaan atau 

sumbangan pemikiran tentang trend pengaruh Islam pada pemuda melalui akun 

dakwah dalam instagram. Makna dakwah melalui instagram ini dilihat pada 

pemuda yang mengikuti akun dakwah dan memiliki makna lain selain untuk 

menambah ilmu agama. 
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