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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Akun Instagram @Kartun.dakwah 

1. Sejarah dan Perkembangan Instagram @Kartun.dakwah 

Akun instagram @kartun.dakwah didirikan oleh Sandi 

Nopiandi. Sandi Nopiandi, lahir dari keluarga sederhana disebuah 

perkampungan di Sukabumi. Terlahir sebagai anak bungsu dari tiga 

bersaudara. Semakin berkembangnya dalam bidang dakwah lalu 

diakhir 2016 dibangun Yayasan Cinta Dakwah Indonesia (CDI) yang 

memiliki program unggulan bernama Pesantren Yatim. Dalam kalimat 

motivasinya menyebutkan bahwa “Kita hidup didunia ini tidak akan 

selamanya, tapi kita harus memastikan, ketika kita masih hidup harus 

selalu berbuat kebaikan”. 

  Akun Instagram @kartun.dakwah merupakan sebuah akun 

media sosial khususnya instagram yang bergerak di bidang dakwah. 

@kartun.dakwah pertama kali bergabung dengan instagram pada 

tanggal 4 Februari 2016. Postingan pertama di unggah pada tanggal 4 

Februari 2016 dengan tema valentine day. Tema ini dipilih karena 

memang bulan Februari dikenal masyarakat sebagai bulan kasih 

sayang dan tanggal 14 Februari selalu diperingati sebagai hari kasih 
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sayang atau valentine day. Islam sendiri tidak pernah menyebutkan 

bahwa pada tanggal tersebut merupakan hari kasih sayang, tetapi 

memang tradisi dari luar Indonesia yang masuk ke Indonesia dan 

berkembang pesat. Postingan pertama tersebut berisi tentang ajakan 

untuk menolak valentine day dengan gerakan #TolakValentineDay. 

Gerakan  #TolakValentineDay pada saat itu ramai diikuti bahkan 

dengan pengguna hastag atau dengan pengguna tagar sebanyak 

1000+.1 

  Akun instagram @kartun.dakwah tidak hanya mengunggah 

gambar-gambar atau foto yang berkaitan dengan dakwah dan cinta 

dalam islam. Namun, akun ini juga mengunggah foto atau gambar 

yang berisi bentuk donasi. Akun ini mengajak masyarakat pengguna 

instagram dan pengikut dari akun ini untuk mendonasikan sebagian 

dari rezekinya kepada orang yang membutuhkan. Bahkan, setiap hari 

Jum’at akun @kartun.dakwah selalu mengajak penggunanya untuk 

melakukan sedekah atau donasi. Donasi tersebut nantinya akan 

disumbangakan kepada pembangunan pesantren yatim yang ada di 

Indonesia.  

  Unggahan akun @kartun.dakwah memiliki beragam isi. Isi 

tersebut banyak yang berkaitan tentang mengingatkan manusia untuk 

mencintai sesuai dengan aturan Islam dan lain-lain. Unggahan tersebut 

juga beberapa berkaitan dengan akhlak, akidah dan juga syariah. 

Selain itu, akun tersebut juga sering mengunggah beberapa tips and 

trick untuk melakukan sesuatu. Contohnya dalam mengahafal al-

                                                             
1@kartun.dakwah. (2016, 4 Februari). #TolakValentineDay. Diakses melalui 

https://www.instagram.com/explore/tags/tolakvalentineday/?hl=en, 22 November 2019. 

https://www.instagram.com/explore/tags/tolakvalentineday/?hl=en
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Qur’an dan begitu juga dengan tips-tips lainnya. Unggahan tersebut 

dibuat dengan semenarik mungkin ditambah dengan gambar-gambar 

kartun yang menambah menariknya dalam unggahan gambar tersebut.  

  Dalam perkembangannya akun instagram @kartun.dakwah 

memanfaatkan beberapa fitur yang terdapat di instagram guna 

menunjang dakwah mereka. Fitur-fitur tersebut ialah video, instagram 

direct, IGTV, dan instagram stories. Fitur-fitur yang telah disebutkan 

diatas sama-sama dimulai penggunaannya dari awal dibentuknya akun 

tersebut hingga sampai sekarang.  

2. Alasan dibuatnya Akun Instagram @Kartun.dakwah 

  Adanya akun media sosial yang bertema dakwah, sedang 

berkembang dengan pesatnya di media sosial Instagram. Masing-

masing akun media sosial memiliki alasan, tujuan, visi dan misi. Akun 

media sosial tersebut memiliki cara untuk menarik minat pengguna 

Instagram dalam mengikutinya. Pembaca membagikan postingan 

berisi kalimat/kata/gambar/foto berkaitan dengan dakwah. Pengguna 

instagram memiliki kriteria minat masing-masing dalam memilih akun 

media sosial yang akan diikuti.2  

 Pengguna instagram di era saat ini memiliki ketertarikan 

akun media sosial yang memiliki kreatifitas dalam pengolahannya. 

Postingan akun Instagram yang baik adalah dimana postingan tersebut 

memiliki bahasa yang mempedulikan rambu-rambu dalam memilih 

kosa kata (diksi) dalam menyusun komposisi dalam kalimat-

kalimatnya. Dalam berdakwah juga dengan komunikasi yang efektif. 

                                                             
2Wawancara dengan Admin Instagrm @kartun.dakwah, tanggal 13 November 2019 melaluia 
Whatsapp.  
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Komunikasi efektif inilah kemampuan akun Instagram 

@kartun.dakwah dalam menyampaikan pesan dakwah itu sendiri. 

Karena itu pesan dakwah yang diposting di @kartun.dakwah haruslah 

memiliki bahasa yang singkat, padat, jelas dan tidak bertele-tele. 

Alasannya, agar pengikut tidak bosan untuk membacanya dan pesan 

yang disampaikan langsung diserap oleh masyarakat.3 

 Alasan dibuatnya akun Instagram @kartun.dakwah ini 

adalah dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan sebaik-

baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain (HR. 

Ahmad, ath-Thabrani). Begitu juga dengan berdakwah, karena tujuan 

berdakwah adalah mereka untuk saling mengingatkan kepada 

kebaikan. Akun Instagram @kartun.dakwah dikemas berbeda dengan 

akun media sosial lainnya.  

3. Visi, Misi Dan Tujuan dibuatnya Akun Instagram 

@Kartun.dakwah 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.1 Profil @kartun.dakwah 

 

                                                             
3Djamalul Abidin Ass, Komunikasi dan Bahasa Dakwah (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), hlm. 2-
9. 
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Pada profil akun Instagram @kartun.dakwah tersebut 

terlihat jelas visi, misi, dan tujuan dalam pembuatan akun 

Instagram @kartun.dakwah. Akun ini didasari kesadaran bahwa 

karena dakwah tugas kita semua. Pada kalimat tersebut admin akun 

Instagram @kartun.dakwah menyebutkan bahwa dakwah 

merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Visi dari akun 

Instagram @kartun.dakwah adalah agar selalu menjadikan akun 

media sosial ini diingat oleh pengikutnya dan khalayak masyarakat 

umum. Akun media sosial ini berisi kumpulan unggahan tentang 

berbagai macam tema dakwah didalamnya yang dikemas menjadi 

suatu gambar/foto yang berbentuk kartun dan atau desain dakwah 

di postingan akun instagram @kartun.dakwah tersebut.4  

Sedangkan untuk misi dari akun Instagram @kartun.dakwah 

ini adalah menjadikan pengikut dari akun Instagram 

@kartun.dakwah untuk senantiasa mengingat perintah Allah dan 

menjauhi larangan-Nya. @kartun.dakwah memiliki tema postingan 

dakwah yang bermacam-macam baik dari bentuk akidah, akhlak, 

jodoh, rezeki, maupun mengingatkan kita kepada kematian. Di awal 

postingan akun Instagram @kartun.dakwah mengajak pengikutnya 

untuk mengikuti gerakan dengan tagar #TolakValentineDay. 

Gerakan tersebut mengajak masyarakat untuk menolak adanya 

peringatan valentine day, diikuti oleh hampir 1000+ postingan 

Instagram didalamnya. Gerakan tersebut senada dengan kalimat 

                                                             
4@kartun.dakwah. (2016, 4 Februari). Profil Instagram @kartun.dakwah. Diakses melalui 

https://www.instagram.com/kartun.dakwah/?hl=en, 14 November 2019. 

https://www.instagram.com/kartun.dakwah/?hl=en
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yang ada di profil Instagram @kartun.dakwah, menyebutkan bahwa 

karena dakwah adalah tugas kita semua.  

Tujuan dibuatnya akun Instagram @kartun.dakwah, agar 

media ini dapat menjadikan perantara kepada masyarakat untuk 

sama-sama melakukan kebaikan dan saling mengingatkan kepada 

kebajikan. Dalam postingan @kartun.dakwah tidak hanya gambar 

yang diunggah asli buatan admin. Tetapi gambar tersebut diambil 

dari beberapa orang yang menyebut akun Instagram 

@kartun.dakwah didalam postingannya. Apabila gambar tersebut 

layak untuk diunggah di media sosial maka admin media sosial 

@kartun.dakwah langsung mengunggahnya dan memberikan 

sedikit caption untuk gambar tersebut. Caption tersebut memiliki 

kesinambungan dengan gambar yang akan diunggah. Biasanya 

berisi potongan ayat atau hadits yang bisa meyakinkan bahwa 

gambar tersebut memiliki makna yang sesuai dengan ayat atau 

hadits yang disebutkan. Begitulah, salah satu cara dan tujuan yang 

digunakan oleh media sosial @kartun.dakwah dalam mengajak 

masyarakat untuk berdakwah dan menebar kebaikan.5 

 

 

 

                                                             
5@kartun.dakwah. (2016, 4 Februari). Profil Instagram @kartun.dakwah. Diakses melalui 

https://www.instagram.com/kartun.dakwah/?hl=en, 14 November 2019. 

 

https://www.instagram.com/kartun.dakwah/?hl=en
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B. Pesan Dakwah dalam Akun Instagram @Kartun.dakwah 

1. Isi Pesan Dakwah Dalam Akun Instagram @Kartun.dakwah 

 Di era saat ini dakwah tidak hanya disampaikan melalui lisan saja. 

Dakwah juga tidak selalu disampaikan dalam hal diskusi atau tatap 

muka dalam suatu acara saja. Saat ini dakwah juga lebih banyak 

dikenal melalui media massa, baik di televisi, radio atau bahkan 

disampaikan melalui media sosial (instagram, youtube, dan facebook 

dan lain halnya). Itulah alasannya di era saat ini dakwah dapat 

dilakukan melalui media apa saja dan dimana saja. 

 Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 104, yang artinya “Dan 

hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari orang 

yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”6 Selain 

itu, dalam potongan ayat An-Nahl : 125 yang artinya “Serulah 

(manusia kepada jalan Rabb-mu dengna hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.”7 Dalam 

potongan ayat surat Ali-Imran : 110 juga menyebutkan bahwa “Kamu 

adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada 

Allah.”8 Dari potongan beberapa arti ayat tersebut disebutkan bahwa 

dakwah merupakan kegiatan wajib bagi seorang muslim.  

 Sebagaimana yang telah disebutkan mengenai kewajiban 

berdakwah, munculah akun-akun media sosial baik instagram, youtube, 

                                                             
6QS. Ali- Imran : 104. 
7 QS. An-Nahl : 125. 
8 Ali – Imran : 110. 
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dan juga facebook sebagai media untuk menyebarkan dakwah. Media 

tersebut diolah sebagaimana mestinya agar menarik perhatian 

masyarakat luas. Masyarakat yang mengikuti akun tersebut tidak hanya 

sekedar melihat unggahan tapi juga bisa menjadikan postingan tersebut 

sebagai media pembelajaran untuk mengetahui islam lebih jauh lagi. 

Pesan dakwah yang disampaikan melalui media sosial tersebut baik 

dalam bentuk gambar/komik, atau bisa juga video yang berisi tentang 

dakwah. 

 Untuk mengetahui pesan dakwah yang disampaikan akun instagram 

@kartun.dakwah melalui gambar/visual/komik digunakan teknik 

analisis isi.  Setiap harinya akun instagram @kartun.dakwah 

membagikan sedikitnya 10-20 gambar. Dengan rincian 2-3 postingan 

berisi paid promo atau iklan yang diterima oleh mereka. Maka dari itu 

penulis akan memilih sampel satu gambar perhari di bulan Januari 2019 

diambil dengan jumlah likes terbanyak dipostingan tersebut. 

Selanjutnya penulis akan menganalisis postingan tersebut berisi pesan 

dakwah yang bagaimana.  

a. Unggahan pada 1 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.2. Unggahan 1 Januari 2019 
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Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa “Carikan, 

sahabat yang baik itu mendo’akan, mencarikan, bukan 

memperbanyak ejekan karena jomblo itu buka kemauan”9 

Unggahan ini didukung dengan background gambar korek api yang 

dinyalakan. Dalam hal ini gambar tersebut bermakna ketika dalam 

keadaan sepi dan gelap api yang menyala dapat digunakan sebagai 

media untuk mencari sesuatu hal yang dibutuhkan. Maka dari itu, 

gambar background dan kalimat yang ada di gambar tersebut 

selaras memiliki satu makna yakni mencari.  

  Sedangkan kalimat tersebut memiliki makna bahwa sebagai 

seorang muslim tidak baik apabila kita saling mengejek satu sama 

lain. Sebagaimana disebutkan dalam potongan surat al-Hujuraat : 

49 yang artinya “Dan janganlah kamu saling memanggil dengan 

gelar yang buruk.” Karena sejatinya seorang muslim haruslah saling 

tolong menolong, saling mengingatkan satu sama lain dan saling 

berbuat baik. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 2 

yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”10 

 

 

                                                             
9@kartun.dakwah. (2019, 1 Januari 2019). Carikan. Diakses melalui  
10QS Al – Maidah : 2 
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b. Unggahan pada 2 Januari 2019 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Unggahan 2 Januari 2019 

Unggahan tersebut menyebutkan bahwa “Teruslah semangat 

dalam belajar…”. Unggahan tersebut didukung dengan background 

gambar seorang lelaki yang sedang duduk dan membaca buku di 

meja belajarnya. Gambar komik yang digunakan sesuai dengan 

makna kalimat yang akan disampaikan.  

Kalimat tersebut jelas sebagaimana dijelaskan dalam al-

Qur’an surat al-‘Alaq ayat 1-5 yang artinya “(1) Bacalah dengan 

(menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan. (2) Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan 

Tuhanmu adalah Maha Pemurah. (4) Yang mengajar (manusia) 

dengan perantara qalam (alat tulis). (5) Dia mengajarkan kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya.” Dalam ayat tersebut jelas 

bahwa al-Qur’anpun juga memandang belajar sangat penting dalam 

kehidupan manusia.11 

 

 

 

 

                                                             
11QS. Al-‘Alaq : 1-5 
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c. Unggahan pada 3 Januari 2019 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Unggahan 3 Januari 2019 

Ungga/han pada tanggal 3 Januari 2019 tersebut berisikan 

kalimat “berdoalah, Allah dapat melakukan segalanya dalam 

sekejap dibanding dengan apa yang dapat kita lakukan sepanjang 

usia.” Dengan background polos putih, warna putih yang terkenal 

dengan makna suci. Karena berdoa merupakan perkuat dari usaha 

atau ikhtiar yang dilakukan oleh manusia.  

  Sebagaimana dalam al-qur’an disebutkan dalam surat al-

Mukmin ayat 60 yang artinya “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 

Jahannam dalam keadaaan hina”.12 Jelas dalam arti ayat tersebut 

bahwa, setiap manusia diingatkan untuk berdoa kepada allah, 

karena apapun hasil dan keputusan yang akan dijalani oleh manusia 

atas izin allah dan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang 

telah allah berikan.  

 

 

                                                             
12QS Al-Mukmin : 60 
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d. Unggahan pada 4 Januari 2019 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.5. Unggahan 4 Januari 2019 

Unggahan pada tanggal 4 Januari 2019 berisi “Kamu tidak 

perlu khawatir dengan siapa akan berjodoh, karena semua sudah 

ditetapkan dengan kuasa-Nya, contohnya ibumu yang masih tidak 

mengira kalau jodohnya adalah ayahmu”. Background pada 

unggahan tersebut berupa foto dengan pemandangan pohon dan ada 

bangku sebagai tempat untuk duduk. 

  Dalam kalimat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

setiap manusia akan berpasang-pasangan. Allah sudah menentukan 

jodoh seseorang, wanita baik bagi lelaki yang baik pula begitu juga 

sebaliknya. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nur : 26 yang 

artinya “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, 

dan laku-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji 

(pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki 

yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan 

yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. 

Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.13 

Jelas disebutkan karena memang jodoh, maut, dan rezeki sudah 

                                                             
13 QS An-Nur : 60 
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ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wata’ala. Jadi kita tidak perlu 

khawatir akan hal tersebut, tinggal bagaimana doa dan ikhtiar kita 

berharap akan jodoh yang baik dari allah.  

e. Unggahan pada 5 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Unggahan 5 Januari 2019 

  Unggahan diatas menyebutkan beberapa macam dosa yang 

sering dilakukan oleh remaja zaman sekarang. Unggahan dengan 

judul 3 Dosa Anak Muda Zaman Now. Dalam postingan tersebut 

juga disebutkan macam-macam jenis dosa tersebut yakni durhaka 

dengan berkata keras dan kasar kepada orang tua, pacaran, suka 

nonton video porno, hingga ada yang berbuat zina dan yang terakhir 

adalah shalat yang masih bolong-bolong. Unggahan tersebut dengan 

background seorang anak muda yang sedang bermain skateboard 

dengan bergaya kekinian. 

  Dalam islam sendiri telah mengatur bagaimana etika 

pergulan remaja. Karena memang remaja/pemuda saat ini yang 

nantinya akan menjadi tombak pembaharuan. Kemajuan untuk 

islam dan negara itu sendiri, penerus cita-cita agama, nusa dan 
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bangsa. Maka dari itu dalam pergaulan remaja memiliki batasan-

batasan yang dilandasi oleh nilai agama didalamnya. Perilaku 

tersebut harus diperhatikan, dipelihara, dan dilaksanakan dengan 

baik oleh para remaja. Unggahan tersebut berguna untuk 

mengingatkan remaja supaya senantiasa di jalan allah dan dijalan 

kebaikan, menjauh dari perbuatan zina, keji dan munkar. 

f. Unggahan pada 6 Januari 2019 

 

 

 

 

  Gambar 4.7. Unggahan  Januari 2019 

  Unggahan diatas menyebutkan bahwa “Stop, wahai akhi… 

tundukkanlah pandanganmu sebelum allah tundukkan wajahmu 

dengan kehinaan di hari perhitungan nanti”. Dengan background 

warna merah muda dan gambar kartun seorang perempuan yang 

memberikan isyarat untuk berhenti. Gambar dan tulisan yang ada di 

unggahan tanggal 6 Januari 2019 tersebut saling berkaitan dan 

memberikan makna yang sama.  

  Makna dalam unggahan tersebut adalah setiap muslim wajib 

menundukkan pandangannya kepada lawan jenis yang bukan 

mahramnya agar tidak menjadi zina bagi keduanya. Menundukkan 

pandangan islam sendiri diatur dalam QS. An-Nur : 30 yang artinya 

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga 
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pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 

lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang 

mereka perbuat”.14 Jika seseorang mengumbar pandangan matanya, 

maka dia telah mengumbar syahwat hatinya. Sehingga matapun 

bisa berbuat durhaka karena memandang, dan itulah zina mata.  

g. Unggahan pada 7 Januari 2019 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.8. Unggahan 7 Januari 2019 

Unggahan diatas tersebut berisi tentang potongan dari Ali 

Bin Abi Tholib yang isinya “Beautiful people are not always good, 

but good people are always beautiful.” Terjemahan dalam bahasa 

indonesianya yaitu, cantiknya seseorang itu tidak selalu baik, tetapi 

baiknya seseorang pasti selalu cantik. Background gambar tersebut 

dengan gambar seorang wanita yang memakai niqob/cadar dan 

mengangkat tangannya. Menunjukkan bahwa seorang wanita itu 

harus sesuai dengan kodratnya. Wanita harus bersikap baik, bukan 

hanya baik dalam fisiknya saja tapi juga baik hatinya, perkataannya 

dan perbuatannya. Sesuai dalam QS. An Nuur : 31 yang artinya 

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

                                                             
1414QS An-Nur : 30 
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menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari 

padanya.” (QS. An Nuur : 31).15 

h. Unggahan pada 8 Januari 2019 

 

   

 

 

 

 

 Gambar 4.9. Unggahan 8 Januari 2019 

Unggahan pada tanggal 8 Januari 2019 berisikan kaliamat 

“Kuakui, ada saatnya bagiku harus mengakui, aku 

membutuhkanmu untuk mendampingi.” Dengan background foto 

seorang perempuan dan laki-laki yang sedang duduk berdua dan 

lelaki mengusap pipi perempuan. Jelas disebutkan bahwa Allah 

menciptakan makhluk-Nya untuk berpasang-pasangan. Seperti 

langit dan bumi, siang dan malam, begitu juga dengan panas dan 

hujan. Masing-masing membawa tugas sendiri-sendiri. Mereka 

memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu 

juga dengan manusia, manusia diciptakan saling berpasang-

pasangan dan memiliki kewajiban masing-masing. Sebagaimana 

dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 30 yang artinya 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (islam); 

(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia 

                                                             
15QS. An-Nur : 31 
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menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. 

(Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui.”16 

  Dapat disimpulkan bahwa setiap manusia sudah diciptakan 

saling berpasang-pasangan dan memiliki tugas dan kewajiban 

masing-masing sesuai dengan fitrahnya. 

i. Unggahan pada 9 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.10. Unggahan 9 Januari 2019 

  Unggahan pada 9 Januari 2019 tersebut diatas menyebutkan 

satu potongan ayat yang ada di surat Az-Zumar yakni ayat 10. 

“…Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 

disempurnakan pahalanya tanpa batas.” Potongan ayat tersebut 

berisikan tentang sabar. Dengan background jam yang menandakan 

untuk kita selalu bersabar dan ingat waktu. Karena bersabar itu 

penting dan perlu. Dan jelas disebutkan dalam ayat diatas bahwa 

siapa yang bersabar Allah akan menyempurnakan pahalanya tanpa 

batas. 

 

                                                             
16QS. Ar-Ruum : 30. 
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j. Unggahan pada 10 Januari 2019 

 

   

 

 

 

  Gambar 4.11. Unggahan 10 Januari 2019 

Unggahan tersebut berisi “Mas, Jaga Pandangan, Kalau 

kamu ga bisa jaga pandangan, maka di matamu hanya akan selalu 

ada wanita yang lebih cantik dariku. Tapi jika kamu bisa jaga 

pandangan matamu, maka selamanya di matamu hanya aku yang 

tercantik dalam hidupmu.” Unggahan diatas didukung dengan 

background seorang laki-laki yang sedang berdiri diatas tebing dan 

terlihat menunduk. Perintah untuk menundukkan pandangan 

sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30 yang 

artinya “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman; Hendaklah 

mereka menahan pandangannya da memelihara kemaluannya. Yang 

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”17 Jika seseorang telah 

mengumbar pandangannya maka dia telah mengumbar syahwatnya. 

Sehingga matapu  bisa berbuat durhaka karena memandang dan 

itulah zina mata. 

 

 

                                                             
17QS. An-Nur : 30. 
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k. Unggahan pada 11 Januari 2019 

 

   

 

 

 

 

  Gambar 4.12. Unggahan 11 Januari 2019 

Unggahan tersebut diatas berisi kalimat “Ringkih, ketika 

hijrah menjadi pilihan syaitan akan selalu menggoda kita untuk 

menyerah. Untuk kembali, untuk tetap melakukan sesuatu yang 

membuat seseorang jauh dari Rabbnya. Maka itu carilah oleh kita 

teman-teman yang akan menguatkan, membimbing, menggandeng, 

untuk selalu istiqomah, karena kita terlalu ringkih bila sendiri”. 

Unggahan tersebut didukung dengan background seorang laki-laki 

yang sedang sendirian memaikan layang-layang miliknya. 

Keduanya memiliki makna yang sama bahwa didalam kalimat 

dijelaskan bahwa seorang sahabat itu penting untuk dimiliki dan 

begitu juga dengan gambar tersebut. Sebagaimana dalam surat Al-

Furqan ayat 27-29 disebutkan bahwa untuk memilih teman yang 

baik. Potongan arti tersebut adalah sebagai berikut (27) “Dan 

(ingatlah) pada hari (ketika) orang-orang zalim menggigit dua 

jarinya, (menyesali perbuatannya) seraya berkata “wahai! 

Sekiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama rasul. (28) Wahai, 

celaka aku! Sekiranya (dulu) aku tidak menjadikansi fulan itu 
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teman akrab (ku). (29) sungguh, dia telah menyesatkan aku dari 

peringatan (Al-Qur’an) ketika (Al-Qur’an) itu telah datang 

kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.”18  

  Dapat disimpulkan bahwa memilihi teman yang baik itu 

penting dalam islam. Seseorang yang berteman dengan orang baik 

niscaya ia akan merasakan kebaikannya dan begitu juga dengan 

sebaliknya.  

l. Unggahan pada 12 Januari 2019 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.13. Unggahan 12 Januari 2019 

Unggahan tersebut berisi “Menangislah, karena menahan 

isak akan membaut dada semakin sesak”. Sebagaimana dalam 

hadits riwayat tarmidzi, disebutkan bahwa Abu Hurairah 

radhiyallahu ‘anhu berkata, bahwa Rasulullah telah bersabda, 

“tidak akan masuk ke dalam neraka, seseorang yang pernah 

menangis karena takut kepada Allah, sehingga air susu kembali ke 

putingnya, dan tidak akan dapat bersatu debu saat berjihad 

fisabilillah dengan asap neraka jahanam.” (HR. Tirmidzi).19 

                                                             
18QS Al-Furqan : 27-29. 
19HR. TIrmidzi 
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  Dapat disimpulkan bahwa dalam islam menangis memang 

menjadi sunnah dalam islam. Karena menangis dianggap sebagai 

salah satu bentuk penghayatan ibadah kita pada Allah. Dan apabila 

air mata jatuh karena Allah, maka itu termasuk dalam perbuatan 

mulia.  

m. Unggahan pada 13 Januari 2019 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.14. Unggahan 14 Januari 2019 

  Dalam unggahan diatas disebutkan bahwa “Tak Usah, 

khawatir tentang kedatangannya, ia tak akan tersesat ataupun telat, 

sebab Allah yang akan menuntunnya ke tempatmu.” Dalam 

unggahan tersebut didukung dengan background jalan yang 

dipenuhi lampu-lampu jalan. Sebagaimana disebutkan dalam 

firman Allah surat Al-Hadid ayat ke 4 yang artinya “Dialah yang 

menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia 

bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke 

dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari 

langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana 

saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu 
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kerjakan”.20 Jelas bahwa Allah selalu bersama makhluk-Nya, baik 

ketika dalam bahagia dan sedihnya. 

n. Unggahan pada 14 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15. Unggahan 14 Januari 2019 

  Unggahan diatas berisikan kalimat “Jadilah orang yang 

susah didapatkan, tetapi beruntung jika dimiliki”. Dari kalimat 

diatas memiliki makna bahwa wanita adalah makhluk terindah yang 

diciptakan oleh Allah, keindahannya mengalahkan seluruh pernak-

pernik dunia yang indah. Wanita diibaratkan sebagai sebuah 

mutiara yang ada di dalam cangkang kerang. Karena keindahan 

tersebutlah tersimpan tersembunyi di cangkang yang keras, dan 

untuk mendapatkannya orang-orang harus berjuang dengan 

menyelam ke dasar laut. Begitu juga dengan wanita, maka dari itu 

agar keindahan tersebut tetap terjaga, seorang wanita haruslah 

menjaganya dari hal-hal buruk dan tidak baik. Baik menjaga secara 

syariat, akhlak dan akidahnya. 

 

                                                             
20QS Al-Hadid : 4. 
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o. Unggahan pada 15 Januari 2019 

 

   

 

 

 

 

 Gambar  4.16. Unggahan 15 Januari 2019 

Unggahan diatas berisi tentang “Ada masanya, memang 

lebih baik tidak membawa nama siapapun di dalam doamu. Bukan 

karena kau sudah berhenti mencintainya. Bukan juga karena kau 

tak ingin jadi teman hidupnya. Hanya saja engkau sedang berusaha 

menjaga hati agar tak terluka kembali, jikalau memang dia 

bukanlah yang ditakdirkan menjadi jodohmu.” Sebagaimana dalam 

surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya “Dan diantara tanda-tanda 

kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu 

dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. Dalam ayat tersebut 

jelas bahwa jodoh memang sudah kehendak dari Allah. Allah telah 

mencipatkan manusia secara berpasang-pasangan. 
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p. Unggahan pada 16 Januari 2019 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Unggahan 16 Januari 2019 

Unggahan diatas berisi “Laki-laki itu harus tegas, bila cinta 

dinikahi, bila belum siap jangan pacari.” Unggahan tersebut dengan 

gambar seorang laki-laki yang sedang berdiri ditengah jalan. 

Karena bagaimanapun seorang laki-laki nantinya akan menjadi 

pemimpin dalam keluarga. Seorang laki-laki yang berhak atas 

kebahagiaan istri dan keluarganya. Sebagaimana dalam firman 

Allah surat an-Nisaa’ ayat 34 yang artinya “Laki-laki (suami) itu 

pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan 

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), 

dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari 

hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka 

yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak 

ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan 

yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat 

kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah 

ranjang), dan (kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka 
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menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk 

menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”21 

q. Unggahan pada 17 Januari 2019 

 

   

 

 

 

 

Gambar 4.18. Unggahan 17 Januari 2019 

Unggahan pada tanggal 17 Januari 2019 berisi tentang 

“Bersabarlah maka Allah akan menghadirkan kebahagiaan.” 

Dengan tambahan background gambar kartun seorang perempuan 

yang sedang senyum dan terlihat bahagia, dengan gambar dibalik.  

  Kunci kebahagiaan seorang muslim ada 3 yakni sabar, 

syukur, dan juga ikhlas. Karena jika hati sudah bersabar maka rasa 

syukur pun akan mengiringi. Sabar merupakan upaya untuk selalu 

menyempurnakan ikhtiar dengan berusaha lebih keras lagi. Sabar 

dibagi menjadi tiga, yaitu sabar dalam berbuat, sabar dalam 

menahan diri dari maksiat dan sabar dalam menerima takdir Allah 

yang menyakitkan.22 

 

 

                                                             
21 QS. An-Nisa : 34. 
22Abdul Sukur, Dahsyatnya sabar, syukur dan ikhlas (Jakarta : Sabi, 2013), hlm. 17. 
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r. Unggahan pada 18 Januari 2019 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 4.19. Unggahan 18 Januari 2019 

Unggahan diatas dengan kalimat “Jangan sia-siakan 

waktumu karena ajal tak pernah bisa kau tebak, kapan ia datang 

menghampirimu.” Dengan foto seorang laki-laki yang sedang 

duduk sendirian dan menunduk.  

  Sebagaimana dalam firman Allah surat Luqman ayat 34 

yang artinya “Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari 

Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang 

ada di dalam rahim. Dan tidak ada seseorang pun yang dapat 

mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan 

tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia 

akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.”23 

Menunda-nunda pekerjaan bukanlah pekerjaan yang baik. Karena 

kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esoknya atau bahkan sejam 

kemudian. 

 

                                                             
23 QS. Luqman : 34. 
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s. Unggahan pada 19 Januari 2019 

 

   

 

 

 

 

 Gambar 4.20. Unggahan 19 Januari 2019 

Unggahan pada 19 Januari 2019 berisi tentang akibat dari 

kecanduan menonton fil porno. Unggahan tersebut didukung 

dengan gambar tangan yang sedang memegang handpone. 

Sebagaimana dalam QS. An Nuur ayat 30-31 yang artinya 

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : “Hendaklah 

mereka manahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; 

yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya 

Allah Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada 

wanita beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 

kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, 

kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”24 

  Menonton film porno termasuk dalam hal zina. Film porno 

tersebut berisi batas-batas aurat atau bahkan inti aurat seseorang 

diperlihatkan dan dipertontonkan kepada orang-orang yang tidak 

halal melihatnya, ini merupakan perbuatan yang diharamkan baik 

orang yang mempertontonkan maupun menontonnya.  

                                                             
24 QS. An-Nur : 30-31. 
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t. Unggahan pada 20 Januari 2019 

 

 

 

 

Gambar 4.21. Unggahan 20 Januari 2019 

  Unggahan diatas berisi kalimat “Kau mencintainya? 

Pilihannya hanya dua, padamlah jika kau mampu atau berterus 

teranglah jika kau berani.” Dengan background putih polos. 

Kalimat tersebut sama saja dengan makna halalkan atau tinggalkan. 

Karena jelas bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk 

menjauhi zina. Sebagaimana dalam QS. Al-Isra ayat 32 yang 

artinya “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina 

itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”25 

Karena dalam islam tidak diperkenalkan untuk pacaran. Menikah 

adalah solusinya untuk menjauhi dari zina dan siksa kubur 

nantinya. Maka jelas bahwa apabila sudah mencukupi umur dan 

cukup dalam syarat segala halnya untuk menikah maka menikahlah, 

daripada tetap untuk menambah dosa dengan berzina. Halalkan atau 

tinggalkan. 

 

 

                                                             
25QS. Al-Isra : 32. 
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u. Unggahan pada 21 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.22. Unggahan 21 Januari 2019 

Dalam unggahan diatas memang berbeda dengan unggahan 

lainnya karena unggahan tersebut memakai bahasa inggris. Kalimat 

yang berada di unggahan tersebut adalah “Everything happens for a 

reason, Allah knows best.” Terjemahan dari kalimat tersebut adalah 

“Semuanya terjadi ada alasannya, Allah tahu mana yang terbaik”. 

Background unggahan diatas dengan gambar kartun seorang 

perempuan yang berhijab dan sedang menunduk. Sebagai mana 

dalam QS. Al-Balad ayat 4 yang artinya “Sesungguhnya Kami telah 

menciptakan manusia berada dalam susah payah.”26 Karena 

diantara kesedihan yang menimpa manusia adalah sesuatu yang 

tidak diharapkannya. Banyak yang mengharapkan sesuatu yang 

baik menurut mereka, namun belum berarti itu baik menurut Allah, 

Rabb yang mengetahui mana yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya. 

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 

yang berarti “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat 

baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, 

                                                             
26QS. Al-Balad : 4. 
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padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu 

tidak mengetahui.”27 

  Maka dapat disimpulkan bahwa apapun yang terjadi tidak 

jauh dan tidak bukan atas izin dari Allah. Baik menurut kita belum 

tentu baik menurut Allah. Dan hasil yang diberikan Allah adalah 

adalah yang terbaik buat kita.  

v. Unggahan pada 22 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.23. Unggahan 22 Januari 2019 

Unggahan pada 22 Januari 2019 berisikan sebab-sebab 

sulitnya menghafal al qur’an. Unggahan tersebut dengan judul 

“Sulit menghafal al-qur’an?? Kenali sebabnya!!.” Ada beberapa 

sebab yang disebutkan dalam unggahan tersebut yakni yang 

pertama, niat mengahafal Al-Qur’an bukan semata-mata karena 

Allah, tidak bisa meluangkan waktu khusus untuk menghafal Al-

Qur’an, tidak mau berusaha membersihkan hati yang kotor dari 

dosa-dosa, tidak mau berusaha mencari guru untuk setor hafalan, 

tidak ada kesungguhan dalam menghafal al-Qur’an, malas untuk 

                                                             
27QS. Al-Baqarah : 216. 
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muraja’ah (mengulang-ulang hafalan), selalu ingin cepat-cepat 

hafal ketika menghafal al-Qur’an.  

  Dapat disimpulkan bahwa akun instagram @kartun.dakwah 

tidak hanya mengunggah gambar-gambar yang berisi tentang 

dakwah atau sebagai pengingat tetapi juga berisi tentang tips-tips 

ataupun juga tentang sebab-sebab suatu permasalahan yang dialami 

oleh seorang muslim. 

w. Unggahan pada 23 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.24. Unggahan 23 Januari 2019 

Unggahan tersebut berisi “Ingat, untuk bahagia, bukan 

berarti kamu harus memiliki semua yang kamu inginkan, tetapi saat 

kamu mampu bersyukur atas apa yang telah kamu miliki sekarang.”  

Dengan background hewan panda yang menempelkan wajahnya ke 

kaca. Dalam kalimat tersebut jelas bahwa seseorang mengukur 

kebahagiaannya bukan hanya dari apa yang mereka dapat. Banyak 

orang yang mendapatkan segala sesuatu bahkan harta yang 

melimpah sekalipun tetapi mereka merasa tidak bahagia. Maka dari 

itu jelas bahwa bersyukur merupakan salah satu kunci dari 

kebahagiaan itu sendiri. Syukuri apapun yang menjadi ketetapan 
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dari Allah Subhanahu wata’ala. Sesuai disebutkan dalam QS. 

Ibrahim ayat 7-8 yang artinya “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu 

memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku 

akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari 

(nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat. Dan Musa berkata, 

“jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari 

(nikmat Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha 

Terpuji.”28  

x. Unggahan pada 24 Januari 2019 

 

   

 

 

 

 

 

 Gambar 4.25. Unggahan 24 Januari 2019 

Unggahan diatas berisi kalimat “Sakit dalam perjuangan itu 

hanya berlangsung sementara. Namun jika kau menyerah sekarang, 

rasa sakit itu akan terasa selamanya.” Unggahan tersebut ditambah 

dengan background gambar seorang perempuan yang terlihat 

kelelahan sedang mengerjakan sesuatu dengan laptopnya.  

  Setiap perjuangan membutuhkan usaha dan semangat untuk 

merasakan keberhasilan. Kegagalan merupakan hal yang biasa 

                                                             
28QS. Ibrahim : 7-8. 
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dalam mendapatkan keberhasilan. Apabila kita merasakan 

kegagalan disaat berjuang maka keberhasilan akan kita dapatkan 

selamanya dan kebahagian didalamnya. Apapun hasilnya Allah 

yang berhak menentukan kita sebagai manusia hanya wajib untuk 

berdoa dan berusaha. Dalam hadits riwayat muslim, rasulullah 

menyebutkan bahwa “Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan 

lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, 

namun pada masing-masing (dari keduanya) ada kebaikan. 

Bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna bagimu, mohonlah 

pertolongan kepada Allah, dan janganlah menjadi lemah. Jika kamu 

ditimpa sesuatu, jangan berkata seandainya aku berbuat begini, 

maka akan begini dan begitu, tetapi katakanlah Allah telah 

menakdirkan, dan kehendak oleh Allah pasti dilakukan. Sebab kata 

‘seandainya’ itu dapat membuka perbuatan setan.” (HR. Muslim).  

y. Unggahan pada 25 Januari 2019 

 

   

 

 

 

 

 

 Gambar 4.26. Unggahan 25 Januari 2019 

Unggahan diatas pada tanggal 25 Januari 2019, yang 

berisikan “Menjadi Bahagia itu mudah, kuncinya adalag bersyukur 
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dan menjadi pribadi yang selalu sederhana.” Dengan background 

gambar pada unggahan yaitu kartun seorang laki-laki yang sedang 

tersenyum dan berpaikan sederhana. Maka dari itu, dapat 

disimpulkan bahwa background gambar dengan kalimat tersebut 

memiliki makna yang sama.  

  Bahagia dan bersyukur merupakan salah dua kunci dalam 

menjalani hidup. Karena bahagia merupakan hal yang diidam-

idamkan setiap manusia. Tolak ukur kebahagian setiap manusia 

yang satu dan lainnya berbeda. Sebagai contoh seorang laki-laki 

bahagia karena mendapatkan istri yang cantik dan patuh kepadanya, 

namun di contoh yang lain seorang laki-laki bersyukur 

mendapatkan istri yang biasa-biasa saja dan sederhana namun 

sudah membuatnya bahagia. Karena apabila kita bersyukur maka 

kebahagiaan kita akan bertambah. Sebagaima dijelaskan dalam QS. 

Al Baqarah ayat 152 yang menyebutkan bahwa segala bentuk 

syukur harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wata’ala. 

Potongan ayat tersebut berarti “Maka ingatlah kamu kepada-Ku 

niscaya Aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan 

janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku.”29 

 

 

 

 

 

                                                             
29QS. Al-Baqarah : 152. 
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z. Unggahan pada 26 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.27. Unggahan 26 Januari 2019 

Unggahan tersebut berisi kalimat “Silahkan jatuh cinta, asal 

kau juga siap menerima resiko bila tak di cinta”. Dengan 

background bunga, yang menandakan sebuah kebahagiaan. Identik 

dengan cinta. Karena rasa cinta merupakan suatu hal yang wajar 

dan fitrahnya sebagai manusia untuk merasakan cinta. Rasa cinta 

meruopakan anugerah dari Allah Subhanahu wata’ala. Allah 

memerintahkan manusia untuk memiliki rasa cinta dan kasih 

sayang antar sesama manusia dan khususnya sesama musim agar 

terjalin rasa persaudaraan dan juga kekeluargaan.  

  Namun, berbeda dengan lainnya rasa cinta kepada manusia 

yaitu lawan jenis. Jatuh cinta kepada lawan jenis, hendaknya perlu 

dipahami karena memang memiliki batasan-batasan tertentu. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al Isra ayat 32 yang 

artinya “Dan janganlah kalian mendekati zina: sesungguhnya zina 
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itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”30 

Memiliki rasa cinta juga berarti harus siap untuk kecewa karena, 

rasa cinta setiap orang berbeda. Setiap orang belum tentu memiliki 

rasa cinta yang sama. Allah yang maha membolak balikkan hati 

seseorang. Sehingga kita harus siap untuk menerima apapun yang 

Allah berikan nantinya. 

aa. Unggahan pada 27 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28. Unggahan 27 Januari 2019 

  Unggahan tersebut berisi kalimat “Sabarlah agar hatimu 

tenang, istighfarlah agar kecewamu hilang, dan berdoalah agar 

bahagiamu segera datang.” Unggahan tersebut dengan postingan 

seorang kartun perempuan yang menutupi wajahnya dengan daun. 

Makna dalam kalimat tersebut berisikan bahwa sabar itu memiliki 

banyak definisi salah satunya adalah menahan hati dari perasaan 

marah, kesal, dan dongkol terhadap ketentuan Allah. Maka apabila 

orang bersabar dalam hal apapun, maka hatinya akan tenang 

menunggu jawaban maupun hasilnya. Sedangkan untuk istighfar, 

ini merupakan solusi yang paling tepat ketika menghadapi kecewa. 

                                                             
30QS. Al-Isra : 32 
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Seseorang yang bertakwa akan beristighfar untuk memohon ampun 

dan menangkan hati baginya. Dan berdo’a, berdo’a merupakan cara 

terampuh untuk mendapatkan kebahagiaan lagi dan atau bahkan 

mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Karena senantiasa Allah 

mengingatkan agar berdo’a kepada-Nya agar harapan tersebut bisa 

mendapatkan hasil yang baik. 

bb. Unggahan pada 28 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.29. Unggahan 28 Januari 2019 

Unggahan diatas berisi “Cukuplah, Kita berbuat karena 

Allah. Sebab, penilaian manusia kerap sekehendak hati mereka. 

Sedangkan Allah, sangat adil memberi balasan.” Dengan 

background gambar kartun seorang perempuan memakai topi 

dengan memberikan lirikan mata, seakan mengisyaratkan untuk 

berkata cukup atau stop.  

Dalam unggahan tersebut sebagaimana disebutkan dalam 

hadits “Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. 

Sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan.” (HR 
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Bukhari Muslim).31 Niat yang salah (tidak karena Allah) akan 

menghilangkan pahala dari kebaikan yang dilakukan meskipun 

amal tersebut tergolong amal saleh yang dicintai Allah dan Rasul-

Nya. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa apapun 

perbuatan yang kita lakukan asalkan dengan niat yang baik dan 

karena Allah maka akan menjadikan perbuatan tersebut baik pula. 

Dan penilaian orang lain bukan menjadi masalah bagi kita. Karena 

pekerjaan kita yang melakukan dan berbuat sedangkan orang lain 

hanya melihat dan berkomentar. 

cc. Unggahan pada 29 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.30. Unggahan 30 Januari 2019 

Unggahan pada 29 Januari 2019 berisi tentang “Dzikir itu : 

dengan hati yang selalu mengingat Allah, lisan yang selalu 

melafadzkan Allah, Dan perbuatan yang selalu terikat dengan 

hukum syariat Allah.” Dengan background gambar tulisan Allah, 

dan orang yang sedang berlari. Kalimat dan gambar saling 

berkaitan, dalam hal ini yang dimaksud adalah dzikir selalu teringat 

                                                             
31HR. Bukhari Muslim. 
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kepada Allah dan dzikir juga merupakan perbuatan yang selalu 

berkaitan dengan Allah. 

Dzikir memiliki tiga keutamaan yakni yang pertama, 

kebahagiaan setelah kematian, senantiasa diingat oleh Allah Ta’ala, 

diliputi kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana dalam surat Al-

Baqarah : 152 yang artinya “Ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya 

Aku ingat (pula) kepadamu.”32 

dd. Unggahan pada 30 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.31. Unggahan 30 Januari 2019 

  Unggahan pada 30 Januari 2019 itu berisikan “Rejeki yang 

berikan, Hati yang condongkan, kita yang jodohkan”. Dengan 

background ada kata Allah di gambar tersebut. Unggahan tersebut 

menjelaskan bahwa rejeki, hati itu berkaitan dengan Allah. Allah 

yang mengatur hal tersebut. Karena rezeki itu banyak macamnya, 

baik berupa harta, kesehatan, jodoh dan lain sebagainya. Namun 

rezeki dan jodoh tidak mudah didapatkan hanya dengan menunggu. 

Setiap muslim wajib untuk berusaha dan berikhtiar agar 

mendapatkan rezeki dan jodoh yang baik. 

                                                             
32QS. Al-Baqarah : 152. 
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ee. Unggahan pada 31 Januari 2019 

 

 

 

 

   Gambar 4.32. Unggahan 31 Januari 2019 

Unggahan diatas berisikan “Ya Allah, Jadikanla aku dan 

sahabat-sahabatku orang yang tidak pernah lupa untuk bersyukur 

kepada-Mu atas semua nikmat dan anugerah-Mu.” Dengan 

background gambar seorang wanita yang sedang berdoa setelah 

melaksanakan shalat di kamarnya dan ada kucing yang 

dibelakangnya sedang duduk. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 

186 yang artinya “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya 

kepadamu tentang aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku 

adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 

apabila ia memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka itu 

memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 

kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”33 

Do’a juga sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah. 

Memohon ampun dan memohon perlindungan dan juga meminta 

agar impian dan harapannya terkabul. Karena do’a sebagai bentuk 

kedekatan Allah yang khusus pada hamba-Nya dan seorang 

                                                             
33QS. Al-Baqarah : 186. 
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muslim akan diijabah do’anya jika ia meminta dan beribadah 

kepada-Nya. 

2. Kategorisasi Isi Pesan Dakwah dalam Akun Instagram 

@kartun.dakwah.  

Pesan dakwah memiliki tema-tema yang berbeda didalamnya, 

yakni berupa akhlak, akidah dan syariah. Selain tiga aspek tersebut, ada 

juga dibagi menjadi raional, motivasional, takut, dan emosional. Unggahan 

dalam akun Instagram @kartun.dakwah memiliki beberapa macam tema 

didalamnya. Akun tersebut juga mengunggah beberapa tips-tips contohnya 

tips untuk menghafal Al-Qur’an dan juga lain-lainnya. Berikut merupakan 

hasil dari kategorisasi tersebut menurut tema-tema dakwah yang sudah 

disebutkan sebelumnya. 

a. Kategorisasi Unggahan Pesan Dakwah Berdasarkan Akidah  

 

 

 

 

Unggahan diatas memiliki jumlah likes 1220. Unggahan 

tersebut berisi tentang pengertian dari dzikir, dzikir berkaitan dengan 

Allah dengan menggunakan hati karena selalu mengingat Allah, lisan 

yang selalu melafadzkan Allah, dan perbuatan yang selalu berkaitan 

dengan hukum Allah. Jelas bahwa mengapa unggahan tersebut 

masuk ke dalam kategorisasi pesan dakwah berdasarkan akidah, 

karena akidah selalu berkaitan dengan iman. Percaya kepada hukum-
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hukum Allah, setiap perbuatan yang akan dilakukannya selalu 

teringat dengan Allah. 

Unggahan tersebut berisi “La Tahzan Innallahu Ma’ana” 

Jangan Bersedih, Allah Bersama Kita. Unggahan tersebut jelas 

karena sesuai dalam surat At-Taubah ayat 40. Sesuatu hal yang 

berkaitan dengan seseorang baik bersedih, bahagia maupun dalam 

keadaan apapun selalu teringat dengan Allah. Karena Allah yang 

selalu menolong kita dalam keadaan apapun. 

Unggahan diatas berisi tentang cukuplah Allah yang menjadi 

penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Jelas 

bahwa sesuatu hal didasarkan kepada Allah. Karena sebagai manusia 

memiliki iman dan rukun iman. Dalam rukun iman yang pertama 

jelas disebutkan bahwa percaya kepada Allah. Maka dari itu, sesuatu 

yang kita lakukan harus berdasar kepada Allah dan hasil serahkan 

kepada Allah.  

b. Kategorisasi unggahan berdasarkan akhlak 

 

 

 

 

Ketiga unggahan diatas jelas menyebutkan mengenai akhlak. 

Akhlak untuk menjaga pandangan, akhlak untuk semangat berhijrah 

jangan menyerah, dan unggahan pada gambar terakhir adalah akhlak 

untuk bersabar mendapatkan kebahagiaan. Jelas disebutkan bahwa kita 

diwajibkan untuk menundukkan pandangan ketika melihat seseorang 
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yang bukan muhrim. Karena menundukan pandangan merupakan 

perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya untuk menjaga pandangan 

mereka atas apa yang diharamkan mereka. Begitu juga dengan 

bersemangat untuk menjadi lebih baik lagi dan juga bersabarlah untuk 

meraih kebahagiaan. Allah selalu menyebutkan bahwa sesuatu hal apa 

yang kita inginkan akan kita dapatkan apabila kita  bersabar dan 

senantiasa berdoa serta berusaha. 

c. Kategorisasi unggahan berdasarkan syariah 

 

 

 

Unggahan diatas berkaitan dengan syariah karena berkaitan 

dengan ibadah dengan Allah. Unggahan yang pertama diatas mengenai 

taubat, dan yang kedua adalah berdoa. Karena dalam unggahan yang 

bertema taubat diatas berisi kalimat, apabila seorang mukmin berbuat 

dosa, maka berwudhulah dengan sempurna lalu dirikan shalat dua 

rakaat, dan selanjutnya beristigfarlah kepada Allah. Lalu yang kedua 

adalah saat kau ingin berbicara kepada Allah, maka berdoalah dan saat 

kau ingin Allah berbicara kepadamu maka bacalah Al-Qur’an. Kedua 

unggahan tersebut jelas tentang beribadah karena berkaitan dengan 

shalat.  
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d. Kategorisasi unggahan berdasarkan motivasi 

 

 

 

Ketiga unggahan diatas berkaitan dengan motivasi karena di 

ketiga unggahan tersebut berisi tentang untuk kita selalu semangat dlam 

belajar, unggahan tentang untuk bersabar dan berusaha, dan apabila 

seseorang sudah bersiap maka ambilah keputusan untuk tidak menunda-

nunda.  

e. Kategorisasi unggahan berdasarkan tips-tips 

 

 

 

Unggahan diatas berisi tentang tips-tips yang pertama dalam 

berhijrah dari film porno dalam unggahan tersebut ada beberapa tips 

untuk menjauhi film porno yang pertama dengan niat secara sungguh-

sungguh lalu selanjutnya adalah ketika kamu akan membuka maka 

selalu ingat bahwa Allah akan mematikanmu saat itu juga. Dan juga 

tips-tips lainnya. Lalu di unggahan yang kedua adalah tips tentang 

menghafal al-qur’an niat karena allah, bersungguh-sungguh untuk 

menghafal. 
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f. Kategorisasi unggahan berdasarkan ajakan untuk berdakwah 

 

 

 

 

Unggahan diatas berisi tentang ajakan untuk bersedekah. 

Dalam postingan pertama disebutkan bahwa ajakan untuk pembangunan 

masji untuk anak-anak yatim di pesantren yatin. Unggahan yang kedua 

berisi tentang untukk menyedekahkan peralatan dapur yang sudah tidak 

terpakai. Dan di unggahan yang ketiga yaitu untuk menyedekahkan baju 

untuk meringankan hisabmu di akhirat kelak. Sesuai dengan QS Al-

Baqarah ayat 195 yang artinya “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan 

Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan 

dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat baik.” 

 

3. Analisa Akun Instagram @kartun.dakwah mengenai Dampak 

Akun instagram memiliki dampak bagi yang mengikutinya ataupun 

bagi yang selalu melihat unggahan-unggahan yang ada di akun tersebut. 

Dampak tersebut dapat berupa dampak negatif ataupun juga dampak 

positif. Berikut merupakan analisa dampak dari adanya akun instagram 

@kartun.dakwah. 

Akun instagram @kartun.dakwah memiliki kaitannya dengan isi 

pesan dakwah di unggahan tersebut. Akun instagram tersebut memiliki 

beberapa unggahan baik melalui gambar dan juga video. Gambar tersebut 
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berisi foto/komik yang didalamnya ada kalimat-kalimat pesan dakwah 

tersebut. Sedangkan unggahan video didalamnya berisi potongan-potongan 

dakwah seorang ustadz atau penceramah-penceramah.  

Dampak positif setelah penulis menganalisa, melihat dan mengikuti 

selama beberapa bulan belakangan ini adalah pengikut senantiasa 

mendapatkan pengingat dan juga untuk mengetahui tentang ajaran-ajaran 

islam yang sebelumnya tidak diketahui ketika melihat unggahan di akun 

instagram @kartun.dakwah. Berikut merupakan dampak positif dari 

adanya akun instagram @kartun.dakwah : 

1. Semakin mudahnya masyarakat untuk mendapatkan pesan dakwah 

melalui media sosial instagram 

Karena dengan adanya akun instagram tersebut semakin 

mudah untuk seseorang melakukan dakwah. Karena dakwah melalui 

media sosial bisa menjadi pilhan untuk menimba ilmu, anak muda 

zaman sekarang lebih betah untuk berlama-lama membuka media 

sosial ketimbang harus lebih datang ke majelis taklim. 

2. Menumbuhkan kreativitas bagi anak muda 

Karena dengan adanya akun instagram @kartun.dakwah 

membuat masyarakat menjadi lebih kreatif dan inovasi dalam 

menyampaikan kebaikan. Dan penyampaian dakwah tidak monoton 

seperti seorang berpidato saja tetapi juga media sosial sebagai sarana 

penyampaian dakwah yang lebih inovatif dan kreatif. 

 

 

 



86 
 

3. Memperluas jaringan berdakwah 

Karena apabila berdakwah di majelis taklim mungkin hanya 

orang-orang yang datang saja yang akan mendapatkan pesan dakwah 

tersebut. Sedangkan orang lain hanya akan mendapatkan cerita dari 

orang yang datang ke majelis taklim tersebut. Dengan media sosial 

instagram khususnya akun @kartun.dakwah ini masyarakat menjadi 

lebih mudah untuk mendapatkannya dan langsung membaca atau 

meilhat sendiri bukan atas dasar cerita dari orang lain. 

Dari akun tersebut menurut penulis bahwa akun tersebut tidak 

memiliki dampak negatif yang mengganggu pengikutnya. Dampak negatif 

yang ada hanyalah apabila seseorang berlama-lama untuk membuka media 

sosial maka akan melupakan segala sesuatu kewajibannya sebagai seorang 

muslim dan seorang manusia. 
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Tabel Pesan Dakwah dalam Akun Instagram @kartun.dakwah 

Tanggal Uraian Unggahan 

Unggahan tanggal 1 

Januari 2019 

Surat Al-Maidah ayat 2 

 

Unggahan tanggal 2 

Januari 2019 

Surat Al-‘Alaq ayat 1-5 

 

Unggahan tanggal 3 

Januari 2019 

Surat Al-Mukmin ayat 

60 
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Unggahan tanggal 4 

Januari 2019 

Surat An-Nur ayat 26  

Unggahan tanggal 5 

Januari 2019 

Etika pergaulan remaja 

dalam islam 

 

Unggahan tanggal 6 

Januari 2019 

Surat An-Nur ayat 30 

 

Unggahan tanggal 7 

Januari 2019 

Surat An-Nur ayat 31 
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Unggahan tanggal 8 

Januari 2019 

Surat Ar-Rum ayat 30 

 

Unggahan tanggal 9 

Januari 2019 

Surat Az-Zumar 10 

 

Unggahan tanggal 10 

Januari 2019 

Surat An-Nur ayat 30 

 

Unggahan tanggal 11 

Januari 2019 

Surat Al-Furqan ayat 

27-29 

 

Unggahan tanggal 12 

Januari 2019 

HR. Tirmidzi tentang 

menangis karena Allah 
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Unggahan tanggal 13 

Januari 2019 

Surat Al-Hadid ayat 4 

 

Unggahan tanggal 14 

Januari 2019 

Wanita adalah seorang 

mutiara 

 

Unggahan tanggal 15 

Januari 2019 

Surat Ar-Rum 21 

 

Unggahan tanggal 16 

Januari 2019 

Surat An-Nisaa’ ayat 34 
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Unggahan tanggal 17 

Januari 2019 

Mengenai syukur, sabar 

dan ikhlas 

 

Unggahan tanggal 18 

Januari 2019 

Surat Luqman ayat 34 

 

Unggahan tanggal 19 

Januari 2019 

Surat An-Nuur ayat 30-

31 

 

Unggahan tanggal 20 

Januari 2019 

Surat Al-Isra ayat 32 

 



92 
 

Unggahan tanggal 21 

Januari 2019 

Surat Al-Balad ayat 4 

 

Unggahan tanggal 22 

Januari 2019 

Akibat sulit menghafal 

al-qur’an 

 

Unggahan tanggal 23 

Januari 2019 

Surat Ibrahim ayat 7-8 

 

Unggahan tanggal 24 

Januari 2019 

HR. Muslim mengenai 

semangat dalam 

mengerjakan sesuatu 

 

Unggahan tanggal 25 

Januari 2019 

Surat Al-Baqarah ayat 

152 
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Unggahan tanggal 26 

Januari 2019 

Surat Al-Isra ayat 32 

 

Unggahan tanggal 27 

Januari 2019 

Mengenai berdoa  

Unggahan tanggal 28 

Januari 2019 

HR. Bukhari Muslim 

tentang amalan dan niat 

 

Unggahan tanggal 29 

Januari 2019 

Surat Al-Baqarah ayat 

152 

 

Unggahan tanggal 30 

Januari 2019 

Jodoh adalah rezeki dan 

kita 
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Unggahan tanggal 31 

Januari 2019 

Surat Al-Baqarah ayat 

186 

 

  4.2. Isi Pesan Dakwah akun Instagram @kartun.dakwah 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan berdasarkan Kategorisasi 

Pesan Dakwah: 

Keterangan Uraian Unggahan 

Postingan 

Tentang Aqidah 

Tentang berdzikir 

beribadah dengan 

Allah. 

 

 

 

 

 

Tentang dalam 

keadaan apapun selalu 

mengingat Allah. 

 

 

 

 

Tentang selalu 

meminta pertolongan 

kepada Allah. 
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Postingan 

Tentang Aklhak 

Tentang akhlak 

menjaga pandangan. 

 

 

 

 

 

Akhlak tentang 

berhijrah. 

 

 

 

 

 

 

Akhlak untuk selalu 

berbuat baik. 
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Akhlak untuk selalu 

bersabar meraih 

kebahagiaan. 

 

 

 

 

Postingan 

Tentang Syariah 

Taubat kepada Allah. 

 

 

 

 

 

 

Berdoa kepada Allah. 

 

 

 

 

 

 

Postingan 

Tentang Motivasi 

Motivasi untuk 

semangat dalam 

belajar. 
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Motivasi untuk 

menjadi lelaki yang 

tegas dan tepat untuk 

menentukan pilihan. 

 

 

 

 

Motivasi agar tidak 

saling mengejek dan 

berbuat baik. 

 

Postingan 

Tentang Tips-tips 

Tips untuk hijrah dari 

film porno. 

 

Sebab susah 

menghafal Al-Qur’an. 
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Postingan 

Tentang Ajakan 

untuk Bersedekah 

Sedekah program 

pembangunan masjid. 

 

Ajakan untuk 

menyedekahkan alat-

alat dapur yang sudah 

tidak terpakai. 

 

Ajakan untuk 

menyedekahkan 

pakaian. 

 

 

 

 

 

   Tabel 4.3. Kategorisasi Pesan Dakwah 
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