
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Instagram Dan Profil Singkat Felix Siauw 

1. Jejaring Sosial  

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-

simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu 

atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dll. Analisis 

jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. 

Simpul adalah actor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah 

hubungan antar actor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. 

Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jaringan 

jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga 

Negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan 

masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu 

dalam mencapai tujuannya. 

Menurut Boyde dan Ellison, jejaring sosial merupakan layanan berbasis 

web yang memungkinkan perorangan untuk membangun profil umum atau semi 

umum dalam satu sistem yang terbatas, menampilkan pengguna lainnya yang 

berkaitan dengan mereka, dan melihat-lihat dan mengamati daftar koneksi yang 

mereka miliki maupun daftar yang dibuat oleh pengguna lainnya dalam sistem 

tersebut. 

Media sosial merupakan media online, dimana pengguna satu dengan 

yang lain saling terhubung. Media sosial memudahkan pengguna untuk 

berpartisipasi, berbagi kepada sesama yang hingga saat ini umum digunakan 



masyarakat diseluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael mendefinisikan 

media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 

membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web. 

2. Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial. Keunikan daripada instagram ini adalah 

memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera 

Kodak Instamatic dan polaroid.  

 

(Gambar 4.1) 

(Logo Instagram) 

Perancang aplikasi Instagram adalah Kevin Systrom dan Mike Krieger 

yang tergabung dalam perusahaan Burbn, Inc. 

 

 

 

  

(Gambar 4.2) 



(Kevin Systrom dan Mike Krieger, Pencipta Instagram) 

Kevin Systrom adalah CEO dan co-founder dari Instagram, sebuah 

komunitas lebih dari 300 juta yang menangkap dan berbagi momen dunia pada 

layanan. Dia bertanggung jawab untuk visi dan strategi perusahaan secara 

keseluruhan serta operasi sehari-hari. Sejakawal, Kevin telah berfokus pada 

kesederhanaan dan kreativitas inspirasi melalui pemecahan masalah dengan 

desain produk bijaksana. Akibatnya, Instagram telah menjadi rumah untuk 

mendongeng visual untuk semua orang dari selebriti, newsroom dan merek, 

untuk remaja, musisi dan orang dengan hasrat kreatif. 

Sebelum mendirikan Instagram, Kevin adalah bagian dari startup Odeo, 

yang kemudian menjadi Twitter, dan menghabiskan dua tahun di Google 

bekerja pada produk seperti Gmail dan Google Reader. Dia lulus dari Stanford 

University dengan gelar BS dalam Manajemen Sains & Teknik dan melayani di 

dewan Walmart dan KCRW.
1
 Mike Krieger adalah Pemimpin dan co-founder 

teknis Instagram, sebuah komunitas global yang saham lebih dari 60 juta foto 

setiap hari. Sebagai kepala rekayasa, Mike berfokus pada membangun produk 

yang membawa keluar kreativitas dalam diri kita semua.Berasal dari São Paulo, 

Brasil, Mike memegang MS dalam Sistem Simbolik dari Stanford University. 

Sebelum mendirikan Instagram, ia bekerja di Meebo sebagai pengalaman 

pengguna desainer dan insinyur front-end.
2
 

3. Profil Felix Siauw 

Felix Y. Siauw adalah seorang Islamic Inspirator. Program-programnya 

disusun sedemikian rupa sehingga membangkitkan nilai-nilai ilahiah di dalam diri 
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setiap individu sehingga mampu dan mau menjalani hidup dan beraktivitas 

dengan mulia. Al-Qur’an dan As-Sunnah selalu menjadi landasanya dalam 

menginspirasi aktivitasnya maupun mengubah perfoma setiap individu yang 

mengikuti program-programnya.  

Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat atas di Palembang pada 2001, 

beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan 

aktif mendakwahkan dan memperjuangkan islam di kampus IPB dan bergabung 

dalam Tim Dakwah Kampus BKIM IPB, Felix juga diamanahi menjadi ketua 

lembaga dakwah fakultas pertanian. 

Pada 2006, beliau menggenapkan sebagian agamanya dengan menikahi 

wanita yang taat dan sabar dalam agamanya, Iin, yang dianugerahi darinya tiga 

buah hati yang insya Allah menjadi mujahid di jalan-Nya, Alila Shaffiya Asy-

Syarifah, lalu Shifr Muhammad Al-Fatih 1453 dan Ghazi Muhammad Al-Fatih 

1453.  

Sekarang beliau berkonsentrasi membangun generasi islami sebagai Islamic 

Inspiratior dan berprofesi sebagai Marketing Manager di perusahaan agrokimia, 

PT. Biotis Agrindo. Secara aktif dia mengisi kajian-kajian islam di perkantoran, 

pesantren, dan masjid.
3
 

a. Percaya Tapi Tak Beragama 

Meskipun meyakini bahwa Tuhan itu ada, namun hal itu tidak lantas 

membuat Felix memutuskan untuk memilih salah satu ajaran agama sebagai 

jalan hidupnya. ''Ketika saya mencari siapa sesungguhnya Tuhan itu ke 

Kristen Protestan, tidak dapat. Begitu juga di agama Buddha, karena 
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tuhannya juga bersifat manusia, tidak layak untuk dijadikan Tuhan,'' 

paparnya. 

Percaya Tuhan, tapi tidak beragama, begitulah kira-kira gambaran 

kehidupan spiritual yang sempat dijalaninya selama kurun waktu lima tahun. 

Selama itu pula, ia hidup dengan bayang-bayang tiga pertanyaan besar. 

Yakni, setelah mati manusia mau ke mana, untuk apa manusia diciptakan di 

dunia, dan dari mana asal mulanya alam semesta tercipta. Ia terus mencari 

jawaban dari ketiga pertanyaan besar ini. Proses pencarian itu berakhir di 

pertengahan tahun 2002, begitu dirinya menginjak bangku kuliah semester 

ketiga di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ketika itu, dirinya memutuskan 

pindah tempat kos. Di tempat kos yang baru ini, ia tinggal bersama-sama 

dengan mahasiswa yang beragama Islam.  

Suatu ketika salah seorang teman kosnya yang Muslim 

menyarankannya untuk menemui seorang ustadz untuk mendiskusikan tiga 

pertanyaan besar itu. ''Saya bilang, selama ini saya diskusi dengan ustadz 

sama saja. Mereka enggak ada bedanya dengan pastor, cuma mereka pintar 

menyembunyikan kejahatannya,'' ujar Felix menanggapi saran temannya kala 

itu. Temannya tidak putus asa untuk membujuk Felix agar mau bertemu 

dengan guru ngaji itu. Ketika ia bertemu langsung dengan sang ustadz, 

dirinya menemukan pandangan mengenai Islam yang sangat jauh berbeda 

dengan apa yang dipahaminya sebelumnya.''Ternyata yang saya temukan 

dalam Islam berbeda. Saya menemukan suatu konsep yang sangat luar biasa. 

Di mana dia (Islam--Red) menyediakan konsep akhirat dan juga dunia. 

Artinya, Islam ini bisa menjawab seluruh pertanyaan saya,'' ujarnya. Dari sini 

kemudian dirinya tertarik untuk mempelajari Alquran lebih dalam. Salah satu 



ayat di dalam Alquran yang membuatnya berdecak kagum adalah surat Al-

Baqarah ayat 2 yang menyatakan, 

ين   تَِّق ُم ْل ى ِل ًد ۛ   ُه يِه  ۛ   ِف ب   ت اُب َل  ر ْي ِك ْل ك  ا ِل  ذ َٰ

Artinya: ''Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi 

orang yang bertakwa.''
4
 

Demikian, pada saat itu ia masih mengira bahwa yang menciptakan 

kitab suci ummat Islam ini adalah seorang manusia biasa, seperti halnya kitab 

suci agama yang lain. Namun, ketika sampai padanya penjelasan bahwa 

Alquran itu bukan buatan manusia, ia menganggap hal itu sebagai lelucon. 

Dia pun meminta bukti bahwa penjelasan itu benar adanya. Keraguan 

tersebut kemudian terjawab melalui surat Albaqarah ayat 23 yang 

menjelaskan, 

ْم  اء ُك د  ه  وا ُش ُع اْد ِه و  ِل ْث ْن ِم ور ٍة ِم ُس وا ِب ُت ن ا ف ْأ ِد ْب ن ا ع ل ىَٰ ع  ْل ا ن  زَّ مَّ ٍب ِم ي ر ْي ْم ِف ُت ْن ْن ُك ِإ و 
ين   ِق اِد ْم ص  ُت ْن ْن ُك وِن اللَِّه ِإ ْن ُد  ِم

Artinya:''Dan bila kalian tetap dalam keraguan terhadap apa yang Kami 

turunkan ini, datangkanlah kepada Kami satu surat yang semacam 

dengannya.''
5
 

Bagi dirinya surat Al-Baqarah ayat 23 ini merupakan sebuah segel dan 

tantangan terbuka buat manusia, tapi manusia tidak ada yang bisa membuat 

seperti itu. Dari diskusi panjang tersebut Felix merasa yakin bahwa Alquran 

merupakan kitab yang diturunkan dari Tuhan pencipta semesta alam, 

sebelum akhirnya ia memutuskan untuk memilih Islam--di saat usianya baru 

menginjak 18 tahun--sebagai jalan hidupnya hingga kini. Mengetahui 

anaknya masuk Islam, sudah pasti kedua orang tua Felix syok dan marah. 

Namun, kemarahan keduanya hanya ditunjukkan dalam bentuk rasa 
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kekecewaan. ''Kalau sampai pada pengusiran memang tidak terjadi seperti 

yang dialami mualaf lainnya.''
6 

b. Awal Mula Masuk Islam 

 Masa SMP merupakan momentum titik balik bagi kehidupan seorang 

Felix Yanwar Siauw atau di sapa akrab Felix Siauw. Pada masa remaja itulah 

dalam diri Felix timbul keraguan atas agama yang telah dianutnya sejak ia 

kecil. Berbagai pertanyaan mengenai konsep Tuhan, pengampunan dosa, dan 

hakikat penciptaan manusia dalam agama Katolik muncul dalam benaknya. 

''Di agama saya yang lama memang banyak hal yang tidak terjawab pada 

waktu itu,'' ujarnya. 

Sebagai contoh, ketika ia menanyakan soal trinitas dan keberadaan 

Yesus sebagai Tuhan kepada pastor, jawaban dari semua pertanyaaannya 

tersebut berakhir pada kata dogma, yakni ajaran yang sudah ada sejak dahulu 

dan tidak boleh dipertanyakan oleh orang-orang yang beriman kepada Yesus. 

Ketika mendengar jawaban seperti itu dari sang pastor, akhirnya Felix lebih 

memilih untuk mundur dari agama Katolik. Keputusan untuk keluar dari 

agama Katolik, menurut ayah tiga anak ini, juga dilandasi oleh kenyataan 

mengenai praktik-praktik keagamaan yang dilihatnya hanya sebagai sebuah 

ritual kosong. 

Begitu memasuki kelas tiga SMP, berbagai pertanyaan yang pernah 

ada dahulu, muncul kembali dalam benaknya. Kemudian, dia mencari 

jawaban dari berbagai pertanyaan tersebut ke mana-mana. Hingga kemudian, 

dirinya sampai pada satu kesimpulan bahwa Tuhan itu memang benar ada. 

Keyakinannya bahwa Tuhan itu ada muncul setelah ia mempelajari ilmu 
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biologi bahwa penciptaan manusia dari sperma yang tidak mempunyai akal. 

Dari sini ia memahami bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu yang amat 

istimewa. ''Kemudian saya kembali yakin bahwa Tuhan itu ada. Tapi, 

namanya siapa ini yang belum jelas,'' tambah Felix.
7
 

 

 

4. Halaman Instagram Felix Siauw 

Halaman Instagram pada Ustadz Felix Siauw adalah merupakan jejaring 

sosial Instagram yang di kelola oleh Ust. Felix Siauw sendiri. Felix Siauw bisa 

dibilang sebagai pendatang baru dalam dunia dakwah. Felix Siauw adalah 

seorang keturunan Tionghoa yang menjadi mualaf pada tahun 2002 saat itu masih 

menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Setelah masuk Islam, Felix Siauw 

langsung mengabdikan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah. Salah satu media 

dakwah yang digunakan adalah Instagram. Dengan akun @felixsiauw, dia 

mempunyai followers 400.407 orang dan bertambah terus dalam setiap harinya. 

Dalam postingan Instagramnya Felix Siauw yaitu @felixsiauw terkandung quotes 

pada tiap foto-foto dan disertai isi pada caption tentang materi-materi dakwah. 

Halaman Instagram dakwah ini di buat 4 tahun yang lalu, tepatnya pada 22 

Desember 2012, halaman Instagram Felix Siauw ini merupakan halaman yang di 

gunakan sebagai sarana dakwah islamiyah, dimana semua yang ada di halaman 

Instagram Felix Sauw ini merupakan pesan dakwah yang dapat di akses oleh 

siapa saja tidak pandang usia, status, karena Instagram ini terbuka untuk umum 

sudah mempostingkan 1054 foto di dalam profil Felix Siauw. 
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5. Perbandingan Halaman akun Felix Siauw di Facebook dan Twitter 

Ustadz Felix Siauw, seorang mualaf keturunan Tionghoa peceramah muda 

yang sering aktif berdakwah di sosial media masa kini. Selain ia aktif berdakwah 

di media sosial Instagram, Felix Siauw juga akun dakwahnya seperti Twitter dan 

Facebook. Beliau mempunyai banyak followers di Twitter yaitu 2.040.785 orang
8
 

yang sekarang ia miliki. Sedangkan di salah satu media sosial halaman akun 

Facebook Felix Siauw memiliki 3.931.343 orang
9
 yang menyukai pada halaman 

akun tersebut.  

Salah satu media dakwah yang digunakannya adalah Twitter. Dalam postingan 

pada akun twitter Felix Siauw yaitu @felixsiauw terkandung banyak materi-

materi dakwah yang menarik dan mudah untuk disimak. Selain itu, banyak seruan-

seruan dakwahnya yang mengandung nilai-nilai positif untuk diterapkan pada diri 

pribadi dan gaya bertuturya yang cenderung ke remaja membuat dakwahnya 

mudah dan enak untuk dibaca. Tidak heran jika Felix Siauw mempunyai followers 

banyak. 

Kemudian media sosial yang ia gunakan juga adalah Facebook. Dalam 

postingan pada akun facebook Felix Siauw yaitu @UstadzFelixSiauw terkandung 

hasil share dari postingan Instagram Felix Siauw sendiri. Sebagaimana dalam 

postingan Facebook beliau adalah sebuah foto-foto yang terdapat di akun 

Instagram Felix Siauw agar hasil postingan foto-foto di Instagram juga bisa 

dicermati dalam akun Facebook tersebut. 

B. Hasil Penelitian 
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Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian berupa sesuai 

tema terdapat  foto data  postingan Ustadz Felix Siauw pada tahun 2016 sebagai 

berikut: 

1. Grafik 

Fungsi dari grafik adalah untuk menggambarkan data-data yang berupa 

angka-angka kebetuk yang lebih sederhana secara teliti dan menjelaskan 

perkembangan serta perbandingan suatu obyek ataupun peristiwa yang saling 

berhubungan secara singkat dan jelas.  

 

(Grafik 4.1) 

 

 

Adanya like yang diberikan audiens menandakan ustadz Felix Siauw telah 

menciptakan konten yang baik. Pada grafik likes diatas menggambarkan bahwa 

foto yang di  posting periode 10 Januari 2016 mempunyai like sebanyak 9.607 

dan postingan periode 19 Maret 2016 mempunyai like sebanyak 7.699, yaitu 

bertema akhlak. Sedangkan postingan periode 28 April 2016 mempunyai like 

sebanyak 4.351 dan postingan periode 27 Mei 2016 mempunyai like sebanyak 
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8.305, yaitu bertema ibadah. Adapun postingan pada periode 12 Agustus 2016 

mempunyai like sebanyak 6.190 dan postingan periode 12 November 2016 

mempunyai like sebanyak 15.195. 

 

(Grafik 4.2) 

 

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa Instagram ini memungkinkan 

ustadz Felix Siauw untuk mengunggah foto atau video melalui akunnya sendiri. 

Seperti jejaring sosial pada umumnya, ia akan terhubung dengan orang-orang 

yang juga menggunakan instagram dan mengikuti akun ustadz Felix Siauw. 

Kemudian pengikutnya  bisa memberikan “like” atau komentar terhadap foto atau 

video yang telah diunggah. Tentunya bermacam-macam jenis komentar yang 

diterima pada akun @felixsiauw. Peneliti telah mengupas ditiap foto postingan 

akun @felixsiauw mendapatkan banyak komentar yang positif dari pengikutnya. 

Pada periode 10 Januari 2016 mendapatkan comment sebanyak 199 dan 

postingan periode 19 Maret 2016 mendapatkan comment  sebanyak 160, yaitu 

bertema akhlak. Sedangkan postingan periode 28 April 2016 mendapatkan 

comment sebanyak 21, dan periode 27 Mei 2016 mendapatkan comment 
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sebanyak 147, yaitu bertema ibadah. Adapun postingan pada periode 12 Agustus 

2016 mendapatkan comment sebanyak 23 dan periode 12 November 2016 

mendapatkan comment sebanyak 128. 

 

 

 

2. Foto dan caption berdasarkan tema. 

a. Tema Akhlak: 

1) Periode 10 Januari 2016 

 

(Gambar 4.3) 

 

 

 



 

 

2) Periode 19 Maret 2016 

 

(Gambar 4.4) 

 

b. Tema Ibadah: 



1) Periode 28 April 2016 

 

(Gambar 4.5) 

 

 

 

 

 

 

 

2) Periode 27 Mei 2016 



 

(Gambar 4.6) 

 

 

 

 

 

c. Tema Akidah: 

1) Periode 12 Agustus 2016 



 

(Gambar 4.7) 

 

 

 

 

 

 

2) Periode 06 Desember 2016 



 

 

(Gambar 4.8) 

 

C. Pembahasan 

1. Analisis Visual Akun Instagram Felix Siauw Berdasarkan Teori Charles Sanders 

Peirce. 



Dalam akun Instagram Felix Siauw peneliti menemukan secara visual 

postingan yang dapat dianalisis dengan pendekatan teori Charles Sanders Peirce. 

Adapun temuan peneliti dalam periode tahun 2016, sebagai berikut: 

a. Tema akidah: 

1) Periode 12 Agustus 2016 

 

(Gambar 4.9) 

Periode bulan Agustus 2016 terdapat 1 buah foto yang diposting pada tanggal 

12 Agustus 2016 sebagai analisis pembahasan  berdasarkan teori Charles Sanders 

Peirce. Pada foto di atas menunjukkan seorang anak kecil memakai kaos 

berwarna merah yang sedang melihat ke atas dibawah ranting pohon. Seorang 

anak kecil di foto tersebut adalah Ghazi Muhammad Al-Fatih 1453 (2011), putra 

kedua dari Felix Siauw dan Iin. Dapat diketahui dari visualisasi pada postingan 

tanggal tersebut menunjukkan hubungan kenyataan dengan jenis dasarnya yaitu 

simbol. Adapun tanda yang berdasarkan bentuk simbol adalah ketika bahasa 

tubuh mata seseorang melihat ke atas, ini menunjukkan bahwa subjek tersebut 

sedang mengingat-ingat. Sedangkan penanda menunjukkan pesan akidah pada 

dalam caption foto tersebut. 



Bahasa kamera, secara teknik penggunaan fotografi termasuk dalam teknik 

Close Up. Sebagai contohnya teknik ini mengambil bagian atas pinggang atau 

dibawah bahu sampai ke atas kepala. Tujuan dari teknik Close Up ini untuk dapat 

menceritakan secara detail sebuah mimik wajah dan ekspresi seseorang. Oleh 

karena itu teknik pengambilan gambar Close Up ini sangat sering digunakan 

untuk memotret seseorang yang sedang tersenyum, merenung, menangis, atau 

teknik Close Up ini dapat digunakan untuk menampilkan sebuah kerutan wajah 

seseorang supaya terlihat lebih dramatis yang merupakan trend pada saat ini. 

 

 

2) Periode 12 November 2016 

 

(Gambar 4.10) 

Periode bulan November 2016 terdapat 1 buah foto yang diposting pada 

tanggal 12 November 2016 sebagai analisis pembahasan  berdasarkan teori Charles 

Sanders Peirce. Pada foto di atas menunjukkan bahwa ustadz Felix Siauw sedang 

berdiri di atas bukit memakai kaos berwarna hitam, beliau memoto dirinya sendiri 

dengan tangan kanannya menggunakan action camera. Action Camera adalah 

perangkat kamera yang dirancang compact dan kokoh dengan tombol dan fungsi 



yang simpel untuk mengabadikan berbagai momen dan sangat berbeda dengan 

kamera konvesional yang dioperasikan menggunakan tangan. Dapat diketahui dari 

visualisasi pada postingan tanggal tersebut menunjukkan hubungan penalaran 

dengan penandanya yaitu qualisign. Adapun tanda yang berdasarkan bentuk kualitas 

adalah kaos yang dipakai oleh subjek berwarna hitam. Hitam melambangkan kesan 

misteri. latar belakang warna hitam dapat menampilkan perspektif dan kedalaman. 

Sangat bagus untuk menampilkan karya seni atau fotografi karena membantu 

penekanan pada warna-warna lain. Sedangkan Sedangkan penanda menunjukkan 

pesan akidah pada dalam caption foto tersebut. 

Bahasa kamera, secara teknik penggunaan fotografi termasuk dalam teknik 

landscape. Dalam bentuk fotografi landscape ini, fotografer tidak melakukan apa-

apa untuk mengubah tampilan tapi hanya memotret keindahan asli dari alam dan 

seisinya. Komposisi dalam fotografi, cahaya, waktu yang tepat serta cuaca 

merupakan aspek terpenting ketika menggunakan teknik ini. Banyak hal, seperti 

lukisan yang mengesankan, foto landscape dapat membangun teknik yang berkesan 

serta menggunakan penyaring gambar yang lebih lembut yang dapat memberi foto 

anda efek ilusi. Meskipun penyimak foto anda masih dapat melihat subjek dalam 

foto anda itu apa, gambar yang sesungguhnya mungkin sudah tidak tajam dan jernih 

lagi. 

 

 

 

 



 

b. Tema akhlak: 

1) Periode 10 Januari 2016 

 

(Gambar 4.11) 

Periode bulan Januari 2016 terdapat 1 buah foto yang diposting 

pada tanggal 10 Januari 2016 sebagai analisis pembahasan  

berdasarkan teori Charles Sanders Peirce. 

Pada foto tersebut menunjukkan bahwa ustadz Felix Siauw 

mengaplikasikan konsep akhlak dalam islam yaitu dengan ia 

mengajarkan kriteria perbuatan dan kewajiban yang mendatangkan 

kebahagiaan dengan cara menyanyangi keluarganya berlibur ke 

Sulleymaniye Mosque. 

Dapat diketahui dari visualisasi pada postingan tanggal tersebut 

menunjukkan hubungan penalaran dengan penandanya yaitu sinsign. 

Adapun tanda yang berdasarkan bentuk kenyataan adalah 

keharmonisan ustadz Felix Siauw bersama dengan keluarganya. 



Sedangkan penanda untuk menunjukkan pesan akhlak berupa 

keharmonisan adalah raut senyum dari ketiga yang di dalam foto 

tersebut. 

Bahasa kamera, secara teknik penggunaan fotografi termasuk 

dalam teknik Close Up. Sebagai contohnya teknik ini mengambil 

bagian atas pinggang atau dibawah bahu sampai ke atas kepala. Tujuan 

dari teknik Close Up ini untuk dapat menceritakan secara detail sebuah 

mimik wajah dan ekspresi seseorang. Oleh karena itu teknik 

pengambilan gambar Close Up ini sangat sering digunakan untuk 

memotret seseorang yang sedang tersenyum, merenung, menangis, 

atau teknik Close Up ini dapat digunakan untuk menampilkan sebuah 

kerutan wajah seseorang supaya terlihat lebih dramatis yang 

merupakan trend pada saat ini. 

 

 

2) Periode 19 Maret 2016 

 



(Gambar 4.12) 

Periode bulan Maret 2016 terdapat 1 buah foto yang di posting 

pada tanggal 19 Maret 2016 sebagai analisis pembahasan berdasarkan 

teori Charles Sanders Peirce. 

Foto di atas Ustadz Felix menggunakan foto editing Grid yang 

akan membantu menggabungkan beberapa foto dari perangkat, bahkan 

menerapkan berbagai gaya dan efek untuk menciptakan hasil yang 

sempurna. 

Pada foto tersebut menunjukkan bahwa ustadz Felix Siauw 

sedang bermain basket. Terlihat jelas bahwa pada foto pertama ia 

sedang menggiring bola dengan teknik dasar dribbling pada basket 

tujuannya sama dengan teknik dribbling pada sepak bola menghindari 

lawan dan menyerang lawan. Pada foto kedua, ia sedang melakukan 

teknik dribble rendah, teknik ini dilakukan untuk mempertahankan 

bola dari rebutan lawan main. Teknik ini digunakan ketika sedang 

berhadapan langsung dengan lawan dan ingin membuat sebuah 

terobosan yang memanfaatkan celah yang dibuat oleh lawan ketika 

lengah. Pada foto ketiga, Ustadz Felix sedang melakukan tembakan 

langsung ke ring untuk mencetak poin. Dalam basket tentu saja player 

memerlukan shooting. Shooting merupakan teknik dasar permainan 

bola basket yang wajib dikuasai untuk mendapatkan poin demi poin. 

Ustadz Felix bermain bola basket menggunakan kaos lengan 

pendek berwarna biru turkish dan di kaos tersebut terdapat sablon 

plastisol warna putih logo komunitas YukNgaji. YukNgaji adalah 



komunitas yang menghimpun potensi lintas generasi dan profesi untuk 

berbagi ilmu dan inspirasi kebaikan. 

Bahasa kamera, secara teknik penggunaan fotografi termasuk 

dalam teknik pengambilan gambar long shot ini seorang fotografer 

hanya mengambil gambar dengan menggunakan sebuah area yang 

cukup atau area yang dianggapnya pas untuk dapat memperlihatkan 

seluruh bagian tubuh dari subjek tanpa terpotong oleh frame. Teknik 

pengambilan gambar long shot ini hanya menyoroti dan lebih 

memprioritaskan subjek utama yang bermaksud untuk dapat 

menonjolkan seluruh bagian dari subjek lengkap dengan ekspresi dan 

interaksinya dengan lingkungan dan tanpa ada bagian tubuh yang 

terpotong oleh frame. 

c. Tema syariah/ibadah: 

1) Periode 28 April 2016 

 

(Gambar 4.13) 



Periode bulan April 2016 terdapat 1 buah foto yang di posting 

pada tanggal 28 April 2016 sebagai analisis pembahasan berdasarkan 

teori Charles Sanders Peirce. 

Dapat diketahui dari visualisasi pada postingan tanggal tersebut 

menunjukkan hubungan penalaran dengan penandanya yaitu sinsign. 

Adapun tanda yang berdasarkan bentuk kenyataan adanya seorang 

lelaki mengangkat kedua tangannya dan memakai kopiah digunakan 

sebagai simbol identitas khas umat Islam di nusantara. Artinya dengan 

seseorang mengangkat kedua tangannya menunjukkan bahwa sedang 

berdoa/berdzikir kepada Allah. Sedangkan penanda untuk 

menunjukkan pesan ibadah berupa seseorang mengangkat kedua 

tangannya menunjukkan bahwa sedang berdoa. Doa adalah bukti 

bahwa kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, merasa rendah 

di hadapan-Nya dan senantiasa membutuhkan pertolongan-Nya. Doa 

adalah pengakuan manusia, bahwa dirinya hanyalah seorang hamba di 

hadapan Allah. Foto diatas di potret oleh Ustadz Felix Siauw dan di 

dalam frame adalah rekan Ustadz Felix Siauw yang bernama Cahyo 

Ahmad Irsyad. Foto tersebut diambil pada waktu petang, tempat 

tersebut berlokasi di Suleymaniye Mosque, Turki. 

Bahasa kamera, secara teknik penggunaan fotografi termasuk 

dalam teknik medium long shot. Teknik medium long shot ini 

merupakan sebuah teknik pengambilan gambar yang memiliki tujuan 

yang hampir sama dengan teknik pengambilan gambar Long Shot yang 

akan dibahas di poin keenam. Hanya saja pada teknik medium long 

shot ini memiliki batas pengambilan gambar yang lebih luas lagi 



apabila debandingkan dengan teknik pengambilan gambar Medium 

Shot, contohnya yaitu dari bawah lutut kaki sampai ke bagian atas 

kepala subjek. Ruang yang diambil oleh teknik medium long shot ini 

tentunya lebih luas dari pada teknik pengambilan gambar Medium Shot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Periode 27 Mei 2016 

 

(Gambar 4.14) 



Periode bulan Mei 2016 terdapat 1 buah foto yang di posting 

pada tanggal 27 Mei 2016 sebagai analisis pembahasan berdasarkan 

teori Charles Sanders Peirce. 

Pada foto tersebut menunjukkan seorang anak kecil memakai 

kerudung berwarna merah, di tangan kanannya ia sedang memegang 

Al-Qur’an yang sedang tertidur. Seorang anak kecil di foto tersebut 

adalah Alila Shaffiya Asy-Syarifah (2008), putri pertama dari Felix 

Siauw dan Iin. Dapat diketahui dari visualisasi pada postingan tanggal 

tersebut menunjukkan hubungan penalaran penandanya yaitu sinsign. 

Adapun tanda yang berdasarkan bentuk kenyataan adalah godaan 

ketika membaca Al-qur’an sehingga membuat mengantuk. Sedangkan 

penanda menunjukkan pesan ibadah berupa suatu kenikmatan 

membaca Al-Qur’an adalah Alila sampai ketiduran ketika membaca 

Al-Qur’an dari foto tersebut. 

Bahasa kamera, secara teknik penggunaan fotografi termasuk 

dalam teknik Medium Shot. Teknik pengambilan gambar Medium 

Shot ini merupakan teknik pengambilan gambar yang mempunyai 

batas area pengambilan gambar sedikit lebih luas dari teknik Close 

Up. Contohnya untuk batasan teknik Medium Shot ini yaitu batas 

pinggang sampai ke bagian atas kepala. Teknik medium shoot ini 

bertujuan untuk dapat lebih menonjolkan bahasa tubuh dari ekspresi 

subjek dengan lebih detil. 

 

 



 

 

 

2. Analisis Konten  

a. Caption pada foto periode 10 Januari 2016 

(Tabel 4.1) 

(Caption pada foto periode 10 Januari 2016) 

Caption Yang di analisis 

Karena Allah kita berjumpa, karena 

Allah kita bersama, karena Allah 

kita berjuang, karena Allah kita 

bersabar, karena Allah kita 

berpisah, dan karena Allah kelak 

kita akan disatukan kembali, dan 

mudah-mudahan di tempat yang 

terbaik 

Dalam caption tersebut 

menggambarkan sebuah 

kebersamaan dalam bentuk nyata 

keharmonisan dengan 

kekeluargaan yang kelak akan 

dipertemukan kembali di akhirat. 

       

1) Analisis Dari Peneliti:  

Pentingnya kebersamaan dalam keluarga tidak hanya tercermin 

dari kebersamaan fisik semata, tapi mesti dibarengi dengan kedekatan 

emosional pada seluruh keluarga karena kebersamaan dalam kualitas 

yang bagus tidak dipengaruhi oleh interval waktu. Dalam 

mewujudkannya, berkomunikasi dengan baik, santun dan berkelanjutan 

memiliki peran penting, karena pada kenyataanya dalam menjalankan 

roda rumah tangga tidak terlepas dari masalah yang selalu menghampiri. 

Orang yang terampil dalam berkomunikasi dengan baik tidak akan 

mudah untuk terjebak dalam konflik bekepanjangan karena sesuatu hal 



yang remeh dan sepele. Keterampilan menjalin keserasian dalam 

kebersamaan kekeluargaan menjadi penting karena didasari oleh 

berkumpulnya  beberapa individu yang berbeda meskipun dalam satu 

bingkai keluarga. Untuk mendapatkan keserasian kebersamaan tersebut 

diperlukan sikap arif dalam menjalankan peran masing-masing. Peran 

sebagai suami-istri misalnya, contoh model kerjasama terletak pada 

sikap pembagian peran dalam pendidikan anak. Membicarakan bentuk 

kerjasama tersebut berarti melakukan negosiasi bagaimana menyatukan 

karakteristik pribadi masing-masing secara terbuka. Hidup dalam sebuah 

rumah tangga berarti kita hidup dalam sebuah kebersamaan. Karena hal 

tersebut, maka untuk menciptakaan keharmonisan keluarga, kita harus 

selalu mengedepankan kebersamaan dalam setiap keinginan. Jika kita 

lebih mengutamakan kebutuhan diri dan mengabaikan kebutuhan 

pasangan kita, maka pada saatnya akan berhadapan dengan pasangan 

kita sebagai sosok yang berseberangansehingga kita telah kehilangan 

jalan menuju kebersamaan dan keharmonisan keluarga. 

Bagi setiap individu muslim, keluarga juga menjadi faktor 

pendukung penting untuk menjalankan peran pengabdiannya kepada 

Allah Rabbnya. Seorang muslim yang berumah tangga, adalah seseorang 

yang semakin lengkap fungsinya sebagai manusia yang mengabdikan 

dirinya kepada Allah, karena seorang muslim yang berumah tangga 

adalah seorang suami yang menafkahi dan mengayomi isterinya, seorang 

bapak bagi anak-anaknya yang menafkahi dan mengajarkannya, dan 

sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya yang mengarahkan 



keluarganya menjadi keluarga yang baik dalam menjalankan ajaran 

Rabbnya. 

Masuk surga harus menjadi cita-cita dan harapan tertinggi setiap 

mukmin. Di sana semua kebahagiaan dan nikmat yang diinginkannya 

tersedia. Tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmat-nikmat di sana. 

Karenanya, ia merasa ringan dan senang dalam mengemban perintah dan 

menjauhi larangan dalam Islam. Kebahagiaan di surga semakin 

sempurna dengan dikumpulkannya seorang mukmin bersama keluarga 

besarnya dari kalangan bapak-bapak, pasangan, dan anak turun mereka. 

Derajat mereka yang lebih rendah akan dinaikkan sehingga menyamai 

yang lebih tinggi agar bisa berada di satu tempat.  

Banyak sekali ayat Al-Qur’an yang membicarakan kebersamaan, 

namun dalam konten diatas tersebut kebersamaan dalam keluarga. 

Terkait dengan masalah ini, Allah telah jelaskan dalam Alquran, melalui 

firman-Nya:  

ا النَّاسُ  ه  وُد ُق ْم ن اًرا و  يُك ِل أ ْه ْم و  ُك س  ُف وا أ نْ  وا ُق ُن ين  آم  ا الَِّذ  ي ا أ ي ُّه 

م ر ُه ا أ م  ون  اللَّه  م  ُص ْع اٌد َل  ي   د  ٌظ ِش َل  ٌة ِغ ك  ِئ ا م َل  ه  ل يْ  ار ُة ع  ج  ِح اْل   و 

ُرون   ْؤم   ُ ا ي ون  م  ع ُل ْف ي   ْْ و   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
10

 

Ayat enam diatas menggambarkan bahwa dakwah dan 

pendidikan harus bermula di rumah. Ayat di atas walau secara 
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redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti 

hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan 

lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat 

yang memerintahkan puasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan 

perempuan. Ini berarti kedua orangtua bertanggung jawab terhadap 

anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-

masing bertanggungjawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak 

cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-

nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.   

2) Argumen Dari Tafsir 

Dalam tafsir Al-Maraghi ditujukan kepada orang-orang yang 

percaya kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, yaitu memerintahkan supaya 

mereka, menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri 

dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah 

Allah, dan mengajarkan kepada keluarganya supaya taat dan patuh 

kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Api 

neraka disediain bagi para kafir/pendurhaka yang tidak mau taat kepada 

Allah dan yang selalu berbuat maksiat. 

Oleh karena itu kita diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada-

Nya supaya selamat daripada siksa-Nya. Caranya membina diri kita 

terlebih dahulu dalam mendalami akidah dan adab islam kemudian 

setelah kita mampu melaksanakan maka kita wajib mendakwahkan 

kepada yang lain yaitu orang-orang terdekat kita / keluarga yaitu orang 

tua, istri, anak, adik, kakak dan karib kerabat. 

 



 

3) Hadist  

ث  ن ا الت َّْيِميُّ ع ْن أ ِبي ُعْثم ان  ع ْن ق   ث  ن ا أ بُو ك اِمٍل اْلج ْحد ِريُّ ح دَّث  ن ا ي زِيُد ْبُن زُر ْيٍع ح دَّ  ِبيص ة  ْبنِ ح دَّ
ْيِر ْبِن ع ْمٍرو ق اَل  ل مَّا ن  ز ل ْت  ق ال  اْنط ل ق  ن ِبيُّ اللَِّه ص لَّى  { و أ ْنِذْر ع ِشير ت ك  اْْل قْ ر بِين   }اْلُمخ اِرِق و زُه 

ه ا ح ج ًرا ثُمَّ ن اد ى ي ا ب ِني ع ْبِد  م ن اف اْه ِإنِّي ن ِذيٌر ِإنَّم ا اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم  ِإل ى ر ْضم ٍة ِمْن ج ب ٍل ف  ع َل  أ ْعَل 
ُف ي ا م ث ِلي و م ث  ُلُكْم ك م ث ِل ر ُجٍل ر أ ى اْلع ُدوَّ ف اْنط ل ق  ي  ْرب أُ أ ْهل ُه ف خ ِشي  أ ْن ي ْسِبُقوُه ف ج ع ل  ي  ْهتِ 

ث  ن ا اْلُمْعت ِمُر ع ْن أ   ْيِر ْبِن ص ب اح اْه و ح دَّث  ن ا ُمح مَُّد ْبُن ع ْبِد اْْل ْعل ى ح دَّ ث  ن ا أ بُو ُعْثم ان  ع ْن زُه  بِيِه ح دَّ
 ع ْمٍرو و ق ِبيص ة  ْبِن ُمخ اِرٍق ع ْن النَِّبيِّ ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم  بِن ْحِوهِ 

Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil al-Jahdari telah 

menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada 

kami at-Taimi dari Abu Utsman dari Qabishah bin al-Mukhariq dan 

Zuhair bin Amru keduanya berkata, "Ketika turun ayat: '(Dan berilah 

peringatan kepada keluargamu yang dekat) ' (Qs. Asy Syu'ara`: 214). Dia 

berkata, 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertolak ke bebatuan di 

gunung, lalu menaiki batu yang paling tinggi, kemudian berseru: 'Wahai 

bani Abd Manaf, sesungguhnya aku pemberi peringatan, sesungguhnya 

perumpamaanku dan kalian adalah seperti perumpamaan seorang laki-

laki melihat musuh, lalu beranjak menjaga keluarganya, lalu dia 

khawatir musuhnya mendahuluinya, lalu dia mulai berteriak, 'Wahai 

sahabat-sahabatku'." Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 

Abd al-A'la telah menceritakan kepadaku al-Mu'tamir dari bapaknya 

telah menceritakan kepadaku Abu Utsman dari Zuhair bin Amru dan 

Qabishah bin Mukhariq dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan 

semisalnya."
11

 

 

 

 

 

b. Caption pada foto periode 19 Maret 2016 

(Tabel 4.2) 

(Caption pada foto periode 19 Maret 2016) 

 

Caption Yang di analisis 

Main basket bukan asal 

main basket, tapi main 

"Kenapa dulu nggak ada yang 
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basketnya di Palembang, 

artinya limpahan memori-

memori masa lalu langsung 

menghambur masuk ke 

kepala. 

 

Inget kisah-kisah tak bijak 

saat muda hehehe.. Karena 

memang manusia itu 

makhluk baper, dikit-dikit 

keinget zaman dulu, yang 

kayaknya lebih fun 

 

Tapi masa lalu yang saya 

inget adalah "Kenapa dulu 

nggak ada yang bisa 

nunjukkin saya keindahan 

Islam lebih awal?", "Kenapa 

Islam nggak 

direpresentasikan dengan 

baik oleh Muslim hingga 

menarik hati dan pikiran?", 

itu sekedar mikir aja sih 

 

Alhamdulillah sekarang 

giliran kami yang 

menyediakan informasi dan 

referensi baik tentang Islam 

pada dunia, kita mulai di 

Indonesia, di Palembang 

yang pertama 

 

Konsep pembentukan 

katakter yang dibuat 

menyenangkan dan 

ngangenin kami persiapkan 

di venue-venue "Islamic 

Family Festival" yang bakal 

diadakan 20-27 Maret 2016 

di Sekolah Islam Al-Azhar 

Palembang, Jl. Jend 

Sudirman KM 3.5 

 

Yuk datang, lihat dan 

rasakan referensi-referensi 

Islam yang kami garap 

bareng tim @tasqifunia dan 

@yukngajiid, dukung 

kebaikan, sampaikan 

indahnya Islam 

bisa nunjukkin saya keindahan 

Islam lebih awal?", "Kenapa 

Islam nggak direpresentasikan 

dengan baik oleh Muslim 

hingga menarik hati dan 

pikiran?" 



       

1) Analisis Dari Peneliti: 

Dalam caption diatas peneliti telah menganalisis garis 

besarnya bahwa Ustadz Felix Siauw menggambarkan pada masa 

kecil tidak bisa merasakan keindahan Islam. Kalimat tersebut 

menunjukkan bahwa penanda awal dari pendukung visual tersebut. 

Namun Ustadz Felix Siauw menambahkan pada kalimat 

selanjutnya pada paragraf ketiga bahwa dari masa lalu tersebut 

keadaan berbalik, kenyataan berbalik yakni pada saat ini beliau 

telah mampu menyediakan informasi dan referensi dan dari situlah 

ada hubungan antara caption dengan foto main basket. Dalam 

bermain basket menggambarkan adanya tingkatan proses dari 

mulai ia dribbling kemudian drible rendah hingga ia melakukan 

shooting.  

Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Qur’an surat 

Ali-Imran ayat 20: 

ۛ   و ُقْل لِلَِّذين  أُوُتوا اْلِكت اب    ف ِإْن ح اجُّوك  ف  ُقْل أ ْسل ْمُت و ْجِهي  لِلَِّه و م ِن ات َّب  ع ِن 

  ۛ ُغ  ِإْن ت  و لَّْوا ف ِإنَّم ا ع ل ْيك  الْ ب َل  ۛ   و  ْوا  ۛ   ف ِإْن أ ْسل ُموا ف  ق ِد اْهت د    و اْْلُمِّيِّين  أ أ ْسل ْمُتْم 

  و اللَُّه ب ِصيٌر بِاْلِعب ادِ 

Artinya: Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran 

Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah 

dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan 

katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan 

kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk 

Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah 

mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban 



kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha 

Melihat akan hamba-hamba-Nya.
12

 

2) Argumen Dari Tafsir: 

Dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa Islam  yang  

diturunkan Allah  SWT  berdiri  atas  hujjah yang kuat. Tidak ada 

yang bisa merobohkannya.  Juga  didasarkan  bukti-bukti  yang  

terang benderang.  Tidak  ada  seorang pun  yang  bisa  menolak  

kebenarannya. Oleh karena itu, ketika ada manusia yang 

membantah atau  menolaknya,  pasti  bukan disebabkan oleh 

kelemahan dan ketidakjelasan  Islam.  

3) Hadist:  

ث  ن ا ُسل ْيم اُن ْبُن ح ْرٍب ق ال  ح دَّث  ن ا ح مَّاُد ْبُن  أ ْخب  ر ِني ِإبْ ر اِهيُم ْبُن ي  ْعُقوب   ق ال  ح دَّ  

ب ة  ُهو  ح يٌّ أ ف َل   ب ة  ع ْن ع ْمِرو ْبِن س ل م ة  ف  ق ال  ِلي أ بُو ِقَل   ز ْيٍد ع ْن أ يُّوب  ع ْن أ ِبي ِقَل 

ِمِهمْ   ت  ْلق اُه ق ال  أ يُّوُب ف  ل ِقيُتُه ف س أ ْلُتُه ف  ق ال  ل مَّا  ك ان  و قْ ع ُة اْلف ْتِح ب اد ر  ُكلُّ ق  ْوٍم بِِإْسَل   

ْلن اُه ف  ق ال  ِجْئُتُكْم و اللَِّه ِمْن ِعْنِد   ْقب   ِم أ ْهِل ِحو ائِن ا ف  ل مَّا ق ِدم  اْست   ف ذ ه ب  أ ِبي بِِإْسَل   

ة   ر ُسوِل اللَِّه ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم  ح قًّا ف  ق ال  ص لُّوا ا ِفي ِحيِن ك ذ ا و ص َل  ة  ك ذ  ص َل   

ُة ف  ْليُ ؤ ذِّْن ل ُكْم أ ح دُُكْم و ْلي  ُؤمَُّكْم أ ْكث  رُُكمْ    ا ف ِإذ ا ح ض ر ْت الصََّل  ا ِفي ِحيِن ك ذ  ك ذ   

قُ ْرآنًا   

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Ya'qub dia 

berkata; telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb dia 

berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari 

Ayyub dari Abu Qilabah dari 'Amr bin Salamah. Abu Qilabah 

berkata kepada Ayyub dia -Amr bin Salamah- masih hidup, apakah 

kamu tidak menemuinya? Ayyub berkata; 'maka aku menemuinya, 

dan bertanya kepadanya. Lalu dia berkata,; "Setelah penakluklan 

(Fathu) Makkah, setiap kabilah bergegas memeluk Islam. Ayahku 

mengajak kaumnya masuk Islam. Ketika dia datang kami 
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menyambutnya, dia berkata, 'Demi Allah, aku datang dari sisi 

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam membawa kebenaran 

kepada kalian, beliau bersabda, "Shalatlah kalian begini pada 

waktu tertentu dan shalat tertentu pada waktu tertentu pula. Bila 

telah tiba waktu shalat, maka hendaklah salah seorang dari kalian 

adzan, lalu yang paling banyak hapalan Al-Qur'annya menjadi 

imam bagi kalian".
13

 

 

c. Caption pada periode 28 April 2016 

(Tabel 4.5) 

(Caption pada periode 28 April 2016) 

Caption Yang di analisis 

Sebagaimana Al-Qur'an 

meminta kepada kita, 

janganlah kita melupakan 

dzikir kepada Allah di 2 

waktu, yaitu di waktu pagi 

dan waktu petang 

Janganlah kita melupakan dzikir 

kepada Allah di 2 waktu, yaitu di 

waktu pagi dan waktu petang. 

       

1) Analisis Dari Peneliti 

Dalam caption diatas peneliti telah menganalisis garis 

besarnya adalah Ustadz Felix Siauw telah mengingatkan bahwa 

betapa pentingnya berdzikir diwaktu pagi dan petang. Bagi seorang 

muslim, berdzikir, mengingat Allah merupakan suatu kewajiban dan 

keharusan yang wajib diaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, 

dimanapun tempatnya dan kapan pun waktunya. 

Allah SWT berfirman, dalam Al-Qur’an surat Al-Azhab ayat 

42: 

 و س بُِّحوُه بُْكر ًة و أ ِصيًَل 
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Artinya: Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.
14 

2) Argumen Dari Tafsir: 

Dalam Tafsir Al-Maragi menjelaskan bahwa dzikir pagi 

patut diamalkan karena akan membuat kita lebih semangat di pagi 

hari dan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan.Untuk 

waktunya, yang utama dibaca saat waktu Shubuh hingga matahari 

terbit. 

Dzikir petang patut diamalkan karena akan membuat kita 

lebih semangat di petang hari dan dimudahkan Allah dalam segala 

urusan serta dihindarkan dari berbagai bahaya. 

3) Hadist 

ث  ن ا ع ْبُد اْلع زِي ث  ن ا ع ْبُد اللَِّه ْبُن ُمع اِوي ة  اْلُجم ِحيُّ اْلب ْصِريُّ ح دَّ ِز ْبُن ُمْسِلٍم ح دَّث  ن ا ح دَّ  

ٍل ع ْن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك ق ال  ق ال  ر ُسوُل اللَِّه ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم  م ْن ص لَّى  أ بُو ِظَل 

اة  ِفي ج م اع ٍة ثُمَّ ق  ع د  ي ْذُكُر اللَّه  ح تَّى ت ْطُلع  الشَّْمُس ثُمَّ ص لَّى ر ْكع ت  ْيِن ك ان تْ   اْلغ د   

ل ُه ك أ ْجِر ح جٍَّة و ُعْمر ٍة ق ال  ق ال  ر ُسوُل اللَِّه ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم  ت امٍَّة ت امٍَّة ت امَّةٍ    

ِعيل  ع نْ   ق ال  أ بُو ِعيس ى ه ذ ا ح ِديٌث ح س ٌن غ رِيٌب ق ال  و س أ ْلُت ُمح مَّد  ْبن  ِإْسم   

ٍل ف  ق ال  ُهو  ُمق ا  لٌ أ ِبي ِظَل  ِرُب اْلح ِديِث ق ال  ُمح مٌَّد و اْسُمُه ِهَل   

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 

Mu'awiyah Al Jumahi Al Bashri telah menceritakan kepada kami 

Abdul 'Aziz bin Muslim telah menceritakan kepada kami Abu 

Zhilal dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Sallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang shalat subuh 

berjama'ah kemudian duduk berdzikir sampai matahari terbit yang 

dilanjutkan dengan shalat dua raka'at, maka dia mendapatkan 

pahala seperti pahala haji dan umrah." dia (Anas radliallahu 'anhu) 

berkata, Rasulullah bersabda: "Sempurna, sempurna, sempurna." 

dia (Abu 'Isa) berkata, ini adalah hadits hasan gharib, saya 
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bertanya kepada Muhammad bin Isma'il tentang Abu Zhilal, dia 

menjawab, dia muqaribul hadits (termasuk lafazh ta'dil. Pent), dia 

juga berkata, namanya adalah Hilal.
15

 

d. Caption pada periode 27 Mei 2016 

(Tabel 4.7) 

(Caption pada periode 27 Mei 2016) 

Caption Yang di Analisis 

Alila baca Al-Quran terus 

ketiduran, karena salah satu 

nikmat Al-Quran itu adalah 

obat bagi yang nggak bisa 

tidur (alesan) hahaha 

 

Liat aja banyak orang baca 

novel tebel melek aja, tapi 

pas ketemu Al-Quran, baru 

megang aja ngantuk 

hehehe.. Memang baik itu 

banyak godaannya 

 

Hayo ngaku, siapa yang 

pernah begini? Apalagi pas 

bulan Ramadhan, hehehe.. 

Alila baca Al-Quran terus 

ketiduran, karena salah satu 

nikmat Al-Quran itu adalah 

obat bagi yang nggak bisa 

tidur.  

 

Liat aja banyak orang baca 

novel tebel melek aja, tapi pas 

ketemu Al-Quran, baru megang 

aja ngantuk 

       

1) Analisis dari peneliti  

Dari caption diatas peneliti telah menganalisis garis besarnya 

dari paragraf pertama pada kolom analisis adalah suatu hal yang 

menjadi keyakinan setiap muslim bahwa Al-Qur`anul Karim 

diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk 

kepada setiap manusia, menyembuhkan berbagai penyakit hati yang 

menjangkiti manusia, bagi mereka yang diberi hidayah oleh Allah 

Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati-Nya. Al-Qur`an adalah 

penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani, 
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demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Dan tidaklah setiap orang 

diberi keahlian dan taufiq untuk menjadikannya sebagai obat. 

Kemudian pada kolom analisis paragraf kedua adalah tidak 

membaca al-Qur’an sambil tidur atau melakukan hal lain selama 

membaca al-Qur’an. Selama membaca al-Qur’an mau tidak mau, 

kita harus fokus terhadap bacaan. Sebab kita otak kita tidak dapat 

membagi konsentrasi dalam melakukan 2 hal sekaligus. Semisal 

membaca al-Qur’an sambil tidur atau selonjoran, sadar atau tidak, 

kita pasti mengantuk, dan terkadang akhirnya ketiduran. Tidak 

hanya dalam membaca atau menghafal al-Qur’an, saat belajar pun, 

jika kita mengerjakan sambil mengerjakan hal yang lain seperti 

mendengarkan musik, atau sambil nonton, pasti yang lebih banyak 

kita lakukan adalah mendengarkan musik atau nonton tadi, 

disebabkan otak kita hanya mempunyai 1 jatah konsentrasi untuk 

satu pekerjaan. 

Sebagaimana firman Allah swt yang telah dijelaskan dalam 

surat Al-Isra ayat 82. 

ۛ   و َل  ي زِيُد الظَّاِلِمين   ٌة لِْلُمْؤِمِنين    و نُ ن  زُِّل ِمن  اْلُقْرآِن م ا ُهو  ِشف اٌء و ر ْحم 

  ِإَلَّ خ س ارًا

Artinya: Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang 

menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang 

beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada 

orang-orang yang zalim selain kerugian.
16

 

       

2) Argumen Dari Tafsir: 
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Dalam Tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa sesungguhnya 

Al-Qur’an sebagai obat (penawar) dan rahmat bagi kaum yang 

beriman. Bila seseorang mengalami keraguan, penyimpangan dan 

kegundahan yang terdapat dalam hati, maka Al-Qur’an-lah yang 

menjadi obat (penawar) semua itu. Di samping itu Al-Qur’an 

merupakan rahmat yang membuahkan kebaikan dan mendorong 

untuk melakukannya. Kegunanaan itu tidak akan didapatkan kecuali 

bagi orang yang mengimani (membenarkan) serta mengikutinya. 

Bagi orang yang seperti ini (beriman), Al-Qur’an akan berfungsi 

menjadi obat (penawar) dan sekaligus rahmat baginya. 

Adapun bagi orang kafir yang telah dengan sengaja mezalimi 

diri sendiri dengan sikap kufurnya, maka tatkala mereka 

mendengarkan dan membaca ayat-ayat Al-Qur’an, tidaklah bacaan 

ayat-ayat Al-Qur’an itu tidak akan berguna bagi mereka, melainkan  

mereka bahkan akan semakin jauh dan semakin bersikap kufur, 

karena hati mereka telah tertutup oleh dosa-dosa yang mereka 

perbuat. Dan yang menjadi sebab bagi orang kafir menjadi semakin 

jauh dari kesembuhan dari penyakit dan rahmat Allah itu bukanlah 

karena (kesalahan) bacaan ayat-ayat (Al-Qur’an)-nya, tetapi karena 

(disebabkan oleh) sikap mereka yang salah terhadap Al-Qur’an. 

 

3) Hadist  

 

ث  ن ا بِِه اْبنُ  ن ة  ي  ُقوُل أ وَُّل م ْن ح دَّ ث ِني ع ْبُد اللَِّه ْبُن ُمح مٍَّد ق ال  س ِمْعُت اْبن  ُعي  ي ْ  ح دَّ



ُجر ْيٍج ي  ُقوُل ح دَّث ِني آُل ُعْرو ة  ع ْن ُعْرو ة  ف س أ ْلُت ِهش اًما ع ْنُه ف ح دَّث  ن ا ع ْن أ بِيِه ع نْ    

ه ا ق ال ْت ك ان  ر ُسوُل اللَِّه ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم  ُسِحر  ح تَّى ك ا  ع اِئش ة  ر ِضي  اللَُّه ع ن ْ  

ا أ ش دُّ م ا ي ُكوُن ِمْن السِّْحِر ِإذ ان  ي  ر ى أ نَُّه ي ْأِتي  النِّس اء  و َل  ي ْأتِيِهنَّ ق ال  ُسْفي اُن و ه ذ   

ِن    ْيُتُه ِفيِه أ ت اِني ر ُجَل  ا ف  ق ال  ي ا ع اِئش ُة أ ع ِلْمِت أ نَّ اللَّه  ق ْد أ فْ ت اِني ِفيم ا اْست  ْفت   ك ان  ك ذ   

و اْْلخ ُر ِعْند  رِْجل يَّ ف  ق ال  الَِّذي ِعْند  ر ْأِسي ِلْْلخ ِر م ا ب الف  ق ع د  أ ح ُدُهم ا ِعْند  ر ْأِسي   

ُْ الرَُّجِل ق ال  م ْطُبوٌب ق ال  و م ْن ط بَُّه ق ال  ل ِبيُد ْبُن أ ْعص م  ر ُجٌل ِمْن ب ِني زُر ْيٍق ح ِليٌف   

ق ٍة ق ال  و أ ْين  ق ال  ِفي ُجفِّ ط ْلع ةٍ لِي  ُهود  ك ان  ُمن اِفًقا ق ال  و ِفيم  ق ال  ِفي ُمْشٍط و ُمش ا  

ر    ذ ك ٍر ت ْحت  ر اُعوف ٍة ِفي بِْئِر ذ ْرو ان  ق ال ْت ف أ ت ى النَِّبيُّ ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم  اْلِبئ ْ  

ُر الَِّتي أُرِيتُ ه ا و ك أ نَّ م اء ه ا نُ ق اع ةُ  ُه ف  ق ال  ه ِذِه اْلِبئ ْ اْلِحنَّاِء و ك أ نَّ ن ْخل ه ا  ح تَّى اْست ْخر ج   

 رُُءوُس الشَّي اِطيِن ق ال  ف اْسُتْخِرج  ق ال ْت ف  ُقْلُت أ ف َل  أ ْي ت  ن شَّْرت  ف  ق ال  أ مَّا اللَُّه ف  ق ْد 

 ش ف اِني و أ ْكر ُه أ ْن أُثِير  ع ل ى أ ح ٍد ِمْن النَّاِس ش رًّا

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad 

dia berkata; saya mendengar Ibnu 'Uyainah berkata; orang yang 

pertama kali menceritakan kepada kami adalah Ibnu Juraij, dia 

berkata; telah menceritakan kepadaku keluarga 'Urwah dari 'Urwah, 

lalu aku bertanya kepada Hisyam tentang haditsnya, maka dia 

menceritakannya kepada kami dari Ayahnya dari 'Aisyah radliallahu 

'anha dia berkata; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para 

isterinya, padahal beliau tidak mendatanginya, -Sufyan mengatakan; 

"Bahwa keadaan seperti ini termasuk sihir yang paling berat- 

kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, apakah kamu 

mengetahui bahwa Allah telah memberikan fatwa (menghukumi) 

dengan apa yang telah aku fatwakan (hukumi)? Dua orang laki-laki 

telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk di 

atas kepalaku dan satunya lagi di kakiku. Kemudian seorang yang 

berada di kepalaku berkata kepada yang satunya; "Kenapa laki-laki 

ini?" temannya menjawab; "Terkena sihir.' salah seorang darinya 

bertanya; "Siapakah yang menyihirnya?" temannya menjawab; 

"Lubid bin Al A'sham, laki-laki dari Bani Zuraiq, seorang munafik 

dan menjadi sekutu orang-orang Yahudi." Salah seorang darinya 

bertanya; "Dengan benda apakah dia menyihir?" temannya 

menjawab; "Dengan rambut yang terjatuh ketika disisir." Salah 

seorang darinya bertanya; "Di manakah benda itu diletakkan?" 

temannya menjawab; "Di mayang kurma yang diletakkan di bawah 

batu dalam sumur Dzarwan." Aisyah berkata; "Kemudian 



Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi sumur tersebut 

hingga beliau dapat mengeluarkan barang tersebut, lalu beliau 

bersabda: "Ini adalah sumur yang diperlihatkan padaku, seakan-akan 

airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai dan seakan-akan 

pohon kurmanya bagaikan kepala syetan." Abu Hisyam berkata; 

"apakah beliau meminta barangnya dikeluarkan?" Aisyah berkata; 

Lalu aku bertanya; "Apakah anda tidak meruqyahnya?" beliau 

bersabda: "Tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan 

aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain 

dari peristiwa itu."
17

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Caption pada periode 12 Agustus 2016 

(Tabel 4.9) 

(Caption pada periode 12 Agustus 2016) 

Caption Yang di analisis 

Dalam hal akhirat lihatlah 

keatas, dalam soalan dunia 

lihatlah kebawah. 

Dalam hal akhirat lihatlah 

keatas, dalam soalan dunia 

lihatlah kebawah 

       

1) Analisis Dari Peneliti 

Dalam caption diatas peneliti telah menganalisis garis 

besarnya dari kalimat pertama adalah dalam masalah agama, 

berkebalikan dengan masalah materi dan dunia. Hendaklah 

seseorang dalam masalah agama dan akhirat selalu memandang 

orang yang berada di atasnya. Haruslah seseorang memandang 

bahwa amalan sholeh yang dia lakukan masih kalah jauhnya 

dibanding para Nabi, shidiqn, syuhada’ dan orang-orang sholeh. 
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Haruslah setiap orang memiliki cara pandang semacam ini dalam 

masalah agama, ketaatan, pendekatan diri pada Allah,  juga dalam 

meraih pahala dan surga. Sikap yang benar, hendaklah seseorang 

berusaha melakukan kebaikan sebagaimana yang salafush sholeh 

lakukan. Inilah yang dinamakan berlomba-lomba dalam kebaikan. 

 

Kemudian pada kalimat kedua yaitu, betapa banyak orang 

yang terkesima dengan kilauan harta orang lain. Tidak pernah 

merasa cukup dengan harta yang ia miliki. Jika sudah mendapatkan 

suatu materi dunia, dia ingin terus mendapatkan yang lebih. Jika 

baru mendapatkan motor, dia ingin mendapatkan mobil kijang. Jika 

sudah memiliki mobil kijang, dia ingin mendapatkan mobil sedan. 

Dan seterusnya sampai pesawat pun dia inginkan. Itulah watak 

manusia yang tidak pernah puas. Sebagaimana firman Allah swt 

yang telah dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 133. 

 و س ارُِعوا ِإل ىَٰ م ْغِفر ٍة ِمْن ر بُِّكْم و ج نٍَّة ع ْرُضه ا السَّم او اُت و اْْل ْرُض ُأِعدَّْت لِْلُمتَّ ِقين   

Artinya: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu 

dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 

disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
18

 

2) Argumen Dari Tafsir 

Dalam tafsir Al-Maraghi menunjukkan bahwa dalam 

masalah kebaikan, dalam masalah agama maka seseorang 

hendaknya melihat ke atas sehingga dia tidak merasa puas dengan 

                                                           
     

18
 Q.S. Ali-Imran’/03 : 133 



agama yang dia miliki, dia tidak merasa bangga. Bukan sebaliknya, 

yaitu orang dalam masalah dunia melihat ke atas dan dalam masalah 

akhirat melihat ke bawah. Masalah dunia tidak pernah puas, selalu 

melihat ke atas sedangkan dalam masalah agama justru melihat ke 

bawah. Untuk meraih surga dan ampunan mesti ditempuh langkah 

dengan segera melakukan segala perintah syari’ah dan menjauhi 

segala yang dilarangnya. Jangan menunda untuk beramal baik apa 

pun. 

Luas surga yang seluas langit dan bumi, berarti tidak bisa 

diukur oleh manusia. Manusia tidak bisa mengukur berapa luas 

langit dan bumi, seperti itulah luasnya surga. Surga telah tersedia 

yang diperuntukkan bagi orang yang bertaqwa dan yang meraih 

ampunan  dengan segera. Orang yang berpacu meraih surga antara 

lain meningkatkan taqwa, menginfakkan harta, memberi maaf 

kepada sesama. Orang yang meraih surga memang bukan hanya 

yang tidak pernah berbuat dosa, tapi juga yang pernah melakukan 

kesalahan baik yang berakibat pada orang lain ataupun diri sendiri, 

tapi dengan segera bertaubat dan tanpa mengulangi lagi 

kesalahannya. 

 

3) Hadist  

ث  ن ا أ بُو ُكر ْيٍب  ث  ن ا ج رِيٌر ح و ح دَّ ُر ْبُن ح ْرٍب ح دَّ ي ْ ث ِني زُه  ث  ن ا أ بُو ُمع اِوي ة  حو ح دَّ ح دَّ  

ث  ن ا أ بُو ُمع اِوي ة  و و ِكيٌع ع ْن اْْل ْعم شِ   و ح دَّث  ن ا أ بُو ب ْكِر ْبُن أ ِبي ش ْيب ة  و اللَّْفُظ ل ُه ح دَّ  



ْنظُُروا ع ْن أ ِبي ص اِلٍح ع ْن أ ِبي ُهر يْ ر ة  ق ال  ق ال  ر ُسوُل اللَِّه ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم  ا   

ُر أ ْن َل  ت  ْزد ُروا نِْعم ة    ِإل ى م ْن أ ْسف ل  ِمْنُكْم و َل  ت  ْنظُُروا إِل ى م ْن ُهو  ف  ْوق ُكْم ف  ُهو  أ ْجد 

 اللَِّه ق ال  أ بُو ُمع اِوي ة  ع ل ْيُكمْ 

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan 

kepada kami Jarir. Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib 

telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah. Telah 

menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah teks 

miliknya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan 

Waki' dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata: 

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Pandanglah 

orang yang berada dibawah kalian, jangan memandang yang ada di 

atas kalian, itu lebih laik membuat kalian tidak mengkufuri nikmat 

Allah."
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Caption pada periode 12 November 2016 

(Tabel 4.11) 

(Caption pada periode 12 November 2016) 

Caption Yang di analisis 

Jangan meminta pada Allah 

agar dimudahkan masalah 

atas kita, mintalah pada 

Allah agar Allah 

menguatkan kita untuk 

mengatasi dan 

menyelesaikan masalah itu 

 

1. Jangan meminta Allah 

dimudahkan masalah 

kita, tapi mintalah 

agar Allah 

menguatkan untuk 

mengatasi dan 

menyelesaikan 

masalah 
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Jangan minta akan 

dipendekkan perjalanan 

kita, mintalah pada Allah 

agar kita bisa memaknai dan 

menemukan keindahan 

dalam setiap simpang 

perjalanan, menemukan arti 

 

Sebab tak ada satupun 

kesulitan yang Allah beri 

sebagai ujian hidup kita, 

kecuali Allah 

mendampinginya dengan 

dua kemudahan. Pasti ada 

kemudahan bagi sesiapa 

dalam kesulitan 

 

Bersyukurlah saat sendiri, 

jaga ketaatan pada Allah, 

maka kita akan taat saat 

berdua, juga taat saat 

bersama. Jangan keluhkan 

apa yang Allah takdirkan, 

jalani dan temukan 

kebaikannya 

 

Kita bisa menemukan 

hikmah dalam keadaan 

paling sulit pun, sebab 

hikmah terserak dimana-

mana. Orang baik kita 

teladani, yang tak baik kita 

jadikan contoh agar tak 

berbuat serupa 

 

Bagaimanapun Allah tak 

pernah mewajibkan kita 

berilmu, tapi mewajibkan 

kita mencari ilmu. Dakwah 

itu tak harus sampai pada 

ujungnya, tapi wajib 

menjalaninya 

 

Hiduplah lebih bermakna, 

cari kebahagiaan lewat 

membahagiakan orang lain, 

temukan ketenangan dengan 

melepaskan, dan keindahan 

dalam hal-hal kecil dan 

sehari-hari 

2. mintalah pada Allah 

agar kita bisa 

memaknai dan 

menemukan 

keindahan dalam 

setiap simpang 

perjalanan 

3. tak ada satupun 

kesulitan yang Allah 

beri sebagai ujian 

hidup kita, kecuali 

Allah 

mendampinginya 

dengan dua 

kemudahan. 

4. Bersyukurlah 

5. Hikmah. 

6. Mencari ilmu. 

7. Hidup lebih 

bermakna. 



       

1) Analisis dari peneliti 

Dari caption tersebut, peneliti mengambil inti keseluruhan 

bahwa pada paragraf pertama, “Mintalah pada Allah agar Allah 

menguatkan kita untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah”. 

Maksud dari kalimat tersebut artinya jika kita meminta di ringankan 

berarti masalah itu masih ada, tapi jika kita minta dikuatkan untuk 

mengatasi dan menyelesaikan itu artinya masalah akan hilang 

karena di atasi diselesaikan dan dikuatkan.  

Kemudian pada paragraf kedua, “mintalah pada Allah agar 

kita bisa memaknai dan menemukan keindahan dalam setiap 

simpang perjalanan”. Maksud dari kalimat tersebut artinya jika kita 

meminta agar dipendekkan perjalanan berarti perjalanan akan terasa 

lebih cepat sampai pada tujuan, tapi jika kita meminta kepada Allah 

agar kita bisa memaknai dalam setiap perjalanan itu artinya kita 

menikmati perjalanan tersebut untuk mengabadikan keindahan dan 

menikmatinya disetiap simpang perjalanan. 

Pada paragraf ketiga kalimat pertama, “tak ada satupun 

kesulitan yang Allah beri sebagai ujian hidup kita, kecuali Allah 

mendampinginya dengan dua kemudahan”. Maksud dari kalimat 

tersebut artinya di awal-awal kesulitan, kadang belum datang 

pertolongan atau jalan keluar. Namun ketika kesulitan semakin 

memuncak, semakin di ujung tanduk, maka setelah itu datanglah 

kemudahan. Mengapa demikian? Karena di puncak kesulitan, hati 

sudah begitu pasrah. Hati pun menyerahkan seluruhnya pada Allah, 



Rabb tempat bergantung segala urusan. Itulah hakekat tawakkal. 

Tawakkal dengan bersandarnya hati pada Allah-lah, itulah sebab 

semakin mudahnya mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang 

ada. 

Seringkali kita berputus asa tatkala mendapatkan kesulitan 

atau cobaan. Padahal Allah telah memberi janji bahwa di balik 

kesulitan, pasti ada jalan keluar yang begitu dekat. Maksud dari kata 

“dua kemudahan” adalah dibalik satu kesulitan, ada dua kemudahan. 

Dalam surat Alam Nasyroh, Allah Ta’ala berfirman, 

 ف ِإنَّ م ع  اْلُعْسِر ُيْسًرا

Artinya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan.
20

 

  

Ayat ini pun diulang setelah itu, 

 

 ِإنَّ م ع  اْلُعْسِر ُيْسًرا

Artinya: Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan.
21

 

 

Surat Al-Insyirah diturunkan saat Nabi Muhammad SAW 

berduka cita setelah ditinggal sang istri tercinta, Siti Khodijah r.a. 

Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai pelapang-dada. Dua 

ayat ini adalah saling terkait dan berulang. Intinya sebagai 

penghibur umat manusia bahwa setelah kesulitan yang kita lalui, 

pasti ada kemudahan. Setelah ada sakit, pasti ada kesembuhan yang 
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akan jauh lebih nikmat. Setelah ada kemiskinan pasti akan ada 

kekayaan di hadapanmu. Setelah ada tangis, pasti ada tawa yang 

akan melaluimu. 

Pada paragraf keempat terdapat kalimat “Bersyukurlah”. 

Bersyukur adalah salah satu bentuk terima kasih kita atas apa yang 

kita terima. Dan kita sadar betul bahwa hidup itu hanyalah sekedar 

pinjaman. Apapun yang diambil ya wajar, karna memang itu bukan 

milik kita. Dengan bersyukur kita akan menjadi sadar betul bahwa 

apa yang kita miliki saat ini sebenarnya berlimpah. Meski 

diibaratkan tidak memiliki harta melimpah bahkan makan saja 

susah, tetap saja harus bersyukur karena kita masih diberi hidup, jadi 

benar saja jika bersyukur adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat. 

Pada paragraf kelima terdapat kalimat “Hikmah”. Hikmah di 

sini memiliki arti hikmah dalam menghadapi kesulitan. Karena 

setiap dari masing-masing kita pasti pernah mengalami kesulitan, 

setiap hidup kita pasti pernah mengalami kesulitan, dalam 

menggapai apa yang kita inginkan, misalnya mimpi atau cita-cita, 

pasti kita dihadapkan dengan kesulitan. Namun, kesulitan tersebut 

yang membuat kita bisa lebih kuat, menghargai dan belajar. Bila 

kesulitan datang, terkadang kita butuh bantuan baik dari teman, 

keluarga, dan yang paling utama yang memberi kesulitan atau 

cobaan, yaitu Allah SWT. Dibalik dari itu semua kita pasti 

menemukan hikmahnya, karena Allah memberi kita ujian tidak 

tanpa maksud tujuan, melainkan memberikan kita pelajaran dan 

hikmah yang berarti. 



Pada paragraf keenam terdapat kalimat “mencari ilmu”. 

Mencari ilmu disini memiliki arti bahwa Allah SWT mewajibkan 

manusia untuk mencari ilmu. Ketika manusia mencari ilmu dan 

mendapatkan ilmu tersebut, maka tugas manusia untuk 

menyebarkan ilmu-ilmu yang sudah dimiliki dengan berdakwah ke 

masyarakat. 

Pada paragraf ketujuh peneliti menganalisis kalimat “hidup 

lebih bermakna”. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa untuk 

hidup lebih bermakna dengan membahagiakan orang lain, dengan 

cara membantu sesama manusia yang sedang kesulitan, bersedekah 

kepada sesama manusia yang kurang mampu dengan memberinya 

makan. Kemudian untuk hidup lebih bermakna kita menemukan 

ketenangan dengan melepaskan. Maksud dari kalimat tersebut agar 

manusia senantiasa beribadah dan berdoa agar diberi hidup yang 

tentram dan tenang dalam menjalani kehidupan di dunia. 

Kesimpulan peneliti dalam analisis konten tersebut kita 

berdoa minta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Tuhan yang 

sempurna sebagai yang terbaik dalam hidup kita., Karna pada 

hakikatnya Allah SWT Yang menjadikan mati dan hidup, supaya 

Allah SWT  menguji kita, siapa di antara kita yang lebih baik 

amalnya.. Sebagaimana firman Allah swt yang telah dijelaskan 

dalam surat Al-Mulk ayat 2. 

ُلو ُكْم أ يُُّكْم أ ْحس ُن ع م ًَل  و ُهو  اْلع زِيزُ  ۛ  الَِّذي خ ل ق  اْلم ْوت  و اْلح ي اة  لِي ب ْ  

اْلغ ُفورُ    



Artinya: Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia 

menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik 

amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
22

 

 

 

 

 

2) Argumen Dari Tafsir 

Dalam tafsir Al-Maraghi menunjukkan bahwa Allah SWT 

pemegang kekuasaan kerajaan dunia dan kerajaan akhirat serta 

menguasai segala sesuatunya itu, adalah Tuhan yang menciptakan 

kematian dan kehidupan. Hanya Dia sajalah yang menentukan saat 

kematian sesuatu makhluk. Jika saat kematian itu telah tiba tidak 

ada sesuatu pun yang dapat mempercepat atau memperlambatnya 

barang seketika. Demikian pula keadaan makhluk yang akan 

menemui saat kematian itu, tidak ada sesuatupun yang dapat 

mengubahnya dari yang telah ditentukan-Nya. 

Seandainya manusia ditimpa azab yang pedih di akhirat 

nanti, maka azab itu pada hakikatnya ditimpakan atas kehendak diri 

mereka sendiri, dan jika mereka memperoleh kebahagiaan, maka 

kebahagiaan itu adalah kerana kehendak diri mereka sendiri pula. 

Manusia yang membuat pilihan samaada untuk menjadi manusia 

yang baik dan bertakwa atau menjadi manusia yang jahat dan 

mengikut hawa nafsunya. 
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Berdasarkan ujian itu pulalah ditetapkan derajat dan 

martabat seseorang manusia di sisi Allah SWT. Semakin kuat iman 

seseorang semakin banyak amal soleh yang dikerjakannya dan 

semakin tunduk dan patuhlah ia mengikuti hukum dan peraturan 

Allah SWT. Sebaliknya jika manusia tidak beriman kepada-Nya, 

tidak mengerjakan amal yang soleh dan tidak taat kepada-Nya, ia 

akan memperoleh tempat yang paling hina di sisi-Nya 

3) Hadist  

ث  ن ا أ بُو م ْعش ٍر ع ْن ُموس ى ْبِن ُعْقب ة  ع ْن زِي اِد ْبِن أ ِبي ث  ن ا ح جَّاُج ْبُن ُمح مٍَّد ح دَّ  ح دَّ

زِي اٍد م ْول ى اْبِن ع يَّاٍش ع ْن أ ِبي الدَّْرد اِء ق ال  ق ال  ر ُسوُل اللَِّه ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم     

ْيٍر ل ُكْم ِمنأ َل   ْيِر أ ْعم اِلُكْم و أ زْك اه ا ِعْند  م ِليِكُكْم و أ ْرف ِعه ا ِلد ر ج اِتُكْم و خ  ُأْخِبرُُكْم ِبخ   

ْيٍر ل ُكْم ِمْن أ ْن ت  ْلق ْوا ع ُدوَُّكْم ف  ت ْضرِبُوا رِق اب  ُهْم و ي ْضرِبُون   ْْ ِإْعط اِء الذَّه ِب و اْلو ِرِق و خ   

ُر اللَِّه ع زَّ و ج لَّ رِق اب ُكْم ِذكْ   

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad 

telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Musa bin 

Uqbah dari Ziyad bin Abu Ziyad bekas budak Ibnu Ayyas, dari 

Abu Darda' dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Tidakkah kalian mau aku kabarkan 

amalan yang paling baik buat kalian amalkan? Dan yang paling 

bersih di sisi Raja (Allah) kalian, yang bisa mengangkat derajat 

kalian, lebih baik dari emas dan harta yang kalian berikan, dan 

lebih baik dari melawan musuh hingga kalian bisa menebas 

lutut musuh kalian, atau kalian ditebas lutut kalian oleh musuh 

kalian? Yaitu berdzikir kepada Allah Azza Wa Jalla."
23 
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