BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Islam adalah agama rahmatan lil „alamin ( rahmat bagi semesta).
Menuntun pemeluknya agar senantiasa mendapat kasih dan santunan dari
Allah tuhan semesta alam. Selain itu, Islam juga bermakna agama yang
membawa keselamatan dan kedamaian. Agama Islam merupakan satusatunya agama yang hak dan dibenarkan oleh Allah SWT dalam
firmannya:

            

Artinya: “Barang siapa yang mencari agama selain agama islam,
maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu ) dari padanya, dan Dia
di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. ( QS.Ali Imran ;85 ).1

Agama Islam adalah agama yang di bawa oleh makhluk utusan
Allah yang sangat sempurna. Beliau adalah nabi terakhir atau penutup bagi
para nabi yaitu nabi Muhammad shallallahu „alaihi wa salam. Dengan
hadirnya agama ini, Allah menjadikannya sebagai agama penutup bagi
agama-agama sebelumya, karena Allah telah menyempurnakan agama ini
untuk semua hamba-Nya dan dengan hadirnya agama ini pula Allah
menyempurnakan semua kenikmatan bagi mereka yang meyakini-Nya.
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Islam sebagai agama yang sempurna. Di dalamnya terdapat ajaran
yang mencakup akidah atau keyakinan, syariat-syariat atau hukum dan
akhlak. Sehingga Islam banyak dikenal dengan sebutan agama dakwah
yang didasari dari perintah Allah dan sunnah yang diajarkan oleh
rasulullah.
Anjuran berdakwah dalam Islam memang sudah Allah sampaikan
melalui pesan yang tercantum dalam al-Quran, bahwa setiap hamba Allah
atau umat nabi Muhammad itu berkewajiban untuk berdakwah. Semuanya
telah Allah berikan petunjuk agar manusia dapat menjalankan segala
perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya serta dapat menerapakan
dan mengamalkanya dalam kehidupan mereka melalui Al-Qur‟an dan
hadits sebagai pedoman dan tuntunan.
Al-Qur‟an dan hadits merupakan sumber hukum Islam yang mana
segala sesuatu itu di rujukan kepada kebenaran yang sesuai dengan
ajaranya. Oleh sebab itu, kunci untuk mengetahui

kebenaran yang

terkandung di dalam keduanya maka umat Islam wajib untuk mempelajari
serta memahaminya terlebih dahulu dengan pemahaman yang baik. Di
dalam Al-Quran terdapat banyak perintah dari Allah subhanahu wa ta‟ala
salah satunya memerintahkan hamba-Nya yaitu pengikut nabi Muhammad
untuk berdakwah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam (QS: Ali
Imron;110).
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Artinya: “Kamu ( umat Islam ) adalah umat terbaik yang dilahirkan
untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma‟ruf ,
dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka.
Diantara mereka ada yang beriman namun kebanyakan mereka
adalah orang-orang fasik”.2

Berdakwah adalah kewajiban bagi setiap umat muslim dan
termasuk tugas atau perintah yang sangat mulia dalam pandangan Allah
subhanahu wata‟ala. Dakwah haruslah dikemas dengan cara dan metode
yang pas. Dakwah harus tampil secara aktual, faktual dan kontekstual.
Aktual dalam arti memecahkan masalah yang kekinian dan hangat
ditengah masyarakat. Faktual dalam arti konkret dan nyata, serta
kontekstual dalam arti relevan dan menyengkut problematika yang sedang
dihadapi oleh masyarakat.3 Berdakwah bukan hanya berupa pidato
ataupun tausiyah melainan dakwah itu mengajak, menyeru, menuntun,
mengarahkan seseorang kepada jalan yang benar yaitu untuk beriman dan
bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta‟ala guna memperoleh
kebahagiaan dunia dan akhirat.

xiii.
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Proses dakwah ini tidak serta merta disampaikan secara langsung
(face to face) dan dalam islam sering

disebut ceramah atau taklim.

Mengingat sasaran dakwah yang semakin hari semakin meluas sehingga
harus ada strategi dalam usaha menyiarkan dakwah.
Berdakwah dengan metode yang sesuai tidak serta-merta
memperoleh hasil yang dinginkan, masih banyak kendala yang dihadapi,
misalnya untuk meliputi mad‟u dengan ruang lingkup lebih besar, maka
perlu adanya media, sebab dengan adanya media dakwah akan lebih
mudah menjangkau mad‟u secara luas.
Seiring berkembangnya zaman, pengetahuan semakin maju dengan
berbagai penemuan baru yang ditawarkan. Seperti halnya sekarang ini,
media sosial telah menjadi kebutuhan setiap orang sebagai alat
mempermudah komunikasi, informasi dan keperluan lainnya. Bukan
mereka yang tinggal diperkotaan saja yang menggunakan, bahkan
masyarakat pedesaan sudah merata menggunakan media sosial sebagai alat
yang sangat dibutuhkan. Seperti instagram, whatsapp, facebook, line,
youtube dan aplikasi lainnya.
Salah satu media sosial yang paling diminati adalah instagram. Di
Indonesia, instagram memiliki peminat terbanyak keempat di dunia
berdasarkan data yang dikumpulkan oleh CupoNation dari statista per 25
juni 2019. Total pengguna instagram di Indonesia sebanyak 56 juta atau
20,97 persen dari populasi di dominasi oleh remaja berusia 18-24tahun.
Melalui data ini dapat diketahui bahwa remaja sebagai pengguna
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terbanyak instagram sangat meminati instagram karena aplikasi satu ini
memiliki keunggulan tersendiri yang sesuai dengan kebutuhan remaja.
Keunggulan aplikasi yang diresmikan pada tahun 2010 lalu ini diantaranya
dapat mengunggah foto dengan hasil filter yang bagus, instagram juga
mencoba untuk mengembangkan jejaringan sosialnya yang mana dapat
mencari foto ataupun video yang

disukai melalui aplikasi instagram.

Inilah mengapa sampai saat ini instagram menjadi salah satu aplikasi yang
paling disukai dan paling banyak digunakan. Selain itu, instagram bahkan
bisa juga difungsikan sebagai alat komunikasi untuk menerima dan
menyebarkan informasi, sebagai tempat berbagi ilmu pengetahuan bahkan
juga aplikasi ini dapat digunakan sebagai media dakwah bagi seorang da‟i.
Layaknya sebuah akun instagram yang peneliti temukan, dimana
akun ini merupakan akun yang secara keseluruhan berisi konteks tentang
dakwah. Berawal dari pengikut (followers) yang cukup banyak, pemilik
akun kemudian memanfaatkan untuk berdakwah melaui caption, audio
maupun video yang berisi nasehat dan tuntunan bagi pengguna instagram.
Salah satu akun instagram yang peneliti perhatikan tersebut
kemudian memunculkan sebuah wadah dakwah bersifat bimbingan
keagamaan yang secara tidak langsung memberikan pemahaman kepada
pengikutnya (followers) terkait keagamaan. Beberapa postingan yang
ditampilakan dalam akun tersebut menyiratkan pesan-pesan tentang
keutuhan pemeluk Islam dalam menjalankan syariat, bagaimana menjadi
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muslimah sesungguhnya yaitu dengan menutup aurat sebagai identitas dan
berakhlak mulia sebagai jembatan menuju surga.
Konten akun tersebut pantas dikategorikan sebagai usaha dakwah
melalui bimbingan keagamaan karena sesuai dengan beberapa pengertian
yang mengarah pada bimbingan keagamaan. Bimbingan keagamaan
adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami
kesulitan baik lahiriah ataupun batiniah baik itu berupa akidah, syariah dan
akhlak yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan di masa
mendatang.4
Salah satu akun yang menarik perhatian peneliti yaitu akun
instagram milik ustazah Halimah Alaydrus. Ustazah Halimah Alaydrus,
lahir di Indramayu Jawa Barat

pada tahun 1979, sejak kecil beliau

menuntut ilmu agama di beberapa pesantren bahkan menuntut ilmu sampai
ke kota Tarim Hadramaut Yaman. Setelah selesai menuntut ilmu sampai
ke kota Tarim beliau mendapat kepercayaan untuk mengajar disana. Dan
saat ini, berkat dukungan dari suami, keluarga serta sahabat-sahabatnya,
beliau aktif mengajar di berbegai Majlis Taklim di DKI Jakarta dan
sekitarnya, juga melakukan Rihlah Dakwah dan Ilmiah di berbagai
provinsi di Indonesia bahkan sampai ke negara-negara tetangga. Selain itu
beliau juga berhasil menerbitkan beberapa buku diantaranya yang
berjudul: Bidadari Bumi, Tutur Hati, Pilar cahaya, Muhasabah Cinta.
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Caption yang disuguhkan beliau dalam setiap postingannya selalu
berisikan tentang nasehat berupa peningkatan keimanan kepada Allah
melalui pendalaman Ilmu yang mewasilahi bertambahnya kecintaan
terhadap

Allah

dan

Rasul-Nya,

nasehat

untuk

menjadi

wanita

sesungguhnya dengan menanamkan sifat malu dalam diri, dan menutup
aurat secara rapi sesuai syariah, serta menjadikan sabar dan syukur sebagai
bentuk kepasrahan pada Allah. Kemudian dari situlah perlahan tumbuhnya
sedikit demi sedikit kesadaran pada diri seseorang yang melihat serta
mendengar nasihat yang beliau sampaikan. Kerena tanpa sengaja
perkataan beliau sama dengan apa yang di rasakan beberapa orang
sehingga tidak jarang orang tersadar akan postingan yang beliau bagikan.
Melalui akun instagram beliau ini, banyak peneliti temui berbagai
komentar positif sekaligus komentar mulia yakni ingin menjadi muslimah
yang lebih baik berkat nasehat yang secara rutin beliau sampaikan melalui
akunnya, lebih membahagiakan ketika ada pengguna instagram lain yang
dengan tulus meminta tuntunan dari beliau untuk di bimbing menjadi lebih
baik. hal ini di karenakan akun beliau sangat diminati berbagai kalangan
baik dari kalangan anak muda ataupun orang tua dan yang paling
mendominasi ialah kalangan perempuan.
Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa ada suatu
hal yang sangat menarik yaitu setiap pembahasan yang ada pada postingan
beliau selalu bisa di terima oleh para pengikut akun instagram beliau
sehingga dapat menyadarkan diri yang lalai serta menyentuh hati yang
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keras. Hal inilah yang menjadi sebab dakwah beliau diminati oleh
khalayak ramai pengguna instagram. Sesuatu yang menarik inilah yang
kemudian melatar belakangi keinginan peneliti untuk memahami lebih
dalam bagaimana bentuk bimbingan keagamaan yang disampaikan oleh
ustazah Halimah Alaydrus dalam akun instagram beliau sebagai metode
untuk mempermudah jalannya dakwah Islam. Terkhusus dalam bidang
akhlak. Setelah melihat dari beberapa postingan beliau, kurang lebih 75
persen membahasnya mengenai tentang akhlak. Sesuai dengan sabda nabi
dan perintah dari Allah yaitu:

ق
ِ ِإنَّ َما بُ ِعثْتُ ِِلُت َ ِ ّم َم َم َك
ِ َار َم ِْل َ ْخال
Artinya: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan
kemuliaan akhlak.” (H.R. Ahmad 2/381).5

Mengenai

uraian

di

atas,

maka

peneliti

tertarik

untuk

melaksanakan penelitian dengan judul “BIMBINGAN KEAGAMAAN
MELALUI

AKUN

INSTAGRAM

USTAZAH

HALIMAH

ALAYDRUS”.

B. Rumusan Masalah
1. Apa saja materi

bimbingan keagamaan pada akun instagram

Ustazah Halimah Alaydrus?
2.

Bagaimana metode bimbingan keagamaan dalam akun instagram
Ustazah Halimah Alaydrus?
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan peneliti adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui materi bimbingan keagamaan pada akun
instagram Ustazah Halimah Alaydrus.
2. Untuk mengetahui metode bimbingan keagamaan

pada akun

instagram Ustazah Halimah Alaydrus.
D. Signifikansi
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat menambahkan
wawasan atau informasi untuk masyarakat umum tentang
bimbingan keagamaan di era modern melalui media sosial yaitu
akun instagram.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi
bahan tambahan dan acuan bagi mahasiswa atau masyarakat agar
dapat memanfaatkan media sosial untuk mencari dan menebarkan
kebaikan bagi kehidupan.
E. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya kekeliruan terhadap judul penelitian, maka
peneliti akan menjelaskan definisi operasional sebagai berikut:
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1. Bimbingan Keagamaan
Bimbingan keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah bimbingan keagamaan yang berfokus kepada bimbingan
Bimbingan keagamaan melaui akun instagram Ustazah Halimah
Alaydrus yang dimaksud peneliti adalah bimbingan keagamaan
Akidah, Syariah, dan Akhlak. Akidah yaitu membahas tentang
segala sesuatu yang berkaitan dengan ketauhitan atau keyakinan
kepada Allah SWT serta selalu sabar dalam menjalani kehidupan.
Syariah yaitu menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi
larangan-Nya serta mengajarkan atau menganjurkan untuk selalu
bershalawat agar selalu dekat dengan Nabi Muhammad Saw.
Akhlak yaitu membahas tentang jangan berhenti berbuat baik,
jangan menghakimi orang lain, mengingatkan orang lain dalam
kebaikan serta mengajarkan agar selalu mejaga perkataan.
Kemudian dalam hal ini peneliti memfokuskan di bidang akhlak
karena di zaman sekarang banyak manusia yang sangat minim
akan akhlaknya baik itu muda ataupun tua namun dalam hal ini
tidak menjadi penghalang para umat nabi Muhammad untuk
meneruskan dakwah beliau agar dapat membimbing saudaranya
untuk memperbaiki akhlak dan menyempurnakannya.
2. Akun instagram
Akun instagram yang peneliti maksud adalah akun
instagram milik Ustazah Halimah Alaydrus yang berisi caption
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dakwah, audio dan video ceramah beliau yang terkait keislamaan.
https://instagram.com/halimahalaydrus?igshid=e7ogv6nnv6yt
F. Penelitian Terdahulu
Dari hasil pencarian yang dilakukan peneliti menemukan
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:
1. Skripsi yang berjudul ” Pesan Dakwah Melalui Akun Instagram Ustazah
Haneen Akira” yang ditulis oleh saudari Reni Eka Septiani, Mahasiswi
Fakultas Dakwah dam Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin.
Skripsi ini membahas pesan dakwah yang disampaikan oleh Ustazah
Haneen Akira dengan memanfaatkan akunnya yang dijalankan secara
efektif. Persamaan penelitian yang dilakukan Reni Eka Septiani dengan
penelitian ini ialah subjek yang sama-sama menggunakan internet
sebagai medianya. Sedangkan perbedaannya, ialah sifat penelitiannya
yang menggunakan deskriptif kualitatif.

2. Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Instagram sebagai Media
Dakwah (studi akun @fuadbakh)” yang ditulis oleh Anwar Sidiq,
mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden
Intan Lampung. Dalam skripsi ini membahas tentang pemanfaatan
Instagram @fuadbakh sebagai media yang menyebarkan informasi
tentang dakwah islamiyah. Persamaan penelitian yang dilakukan
oleh Anwar Sidiq dengan penelitian ini ialah aspek media yang
digunakan

yaitu

sama-sama

menggunakan

media

internet.

Sedangkan perbedaanya adalah penelitian Anwar Sidiq berfokus
pada pemanfaatan Instagram sebagai dakwah sedangkan peneliti
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meneliti tentang bimbingan keagamaan yang terkandung dalam
postingan ustazah @halimahalaydrus.
3. Skripsi yang berjudul “Analisis Isi Pesan Dakwah Ustadz Hanan
Attaki di Media Sosial Instagram” yang ditulis oleh Guesty Tania,
mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden
Intan Lampung. Dalam skripsi ini membahas tentang analisis pesan
dakwah yang ada pada akun instagram ustadz Hanan Attaki.
Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Guesty Tania dengan
penelitian ini ialah media yang digunakan sama-sama media
internet

dan

jenis

penelitiannya

yaitu

penelitian

pustaka.

Sedangkan perbedaannya adalah Guesty Tania penelitiannya fokus
menganalisis pesan dakwah sedangkan peneliti meneliti tentang
bimbingan keagamaan yang terkandung dalam postingan ustazah
@halimahalaydrus.

G. Sistematika Penelitian
Sistematika penelitian ini dijabarkan dalam lima bab yaitu
dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Berisi latar belakang, rumusan penelitian, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian,definisi operasional, penelitian terdahulu, dan
sistematika penelitian.
Bab II: Kajian Teori
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Yang

berisikan

kerangka

teori

tentang,

pengertian

bimbimngan keagamaan, dasar bimbingan keagamaan, tujuan
bimbingan keagamaan, metode bimbingan keagamaan, materi
bimbingan keagamaan, dan pengertian instagram .
Bab III: Metode Penelitian
Yaitu berisi tentang pendekatan penelitian, subjek dan
objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data
dan analisi data.
Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan
Yaitu terdiri dari penyajian data, analisis data.
Bab V: Simpulan
Pada bab ini dimuat simpulan yang merupakan jawaban
terhadap perumusan permasalan yang diajukan pada bab satu dan
serta saran-saran.

