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Instagram merupakan salah satu media sosial yang sedang tren pada
beberapa tahun belakangan ini, instagram adalah media yang berfokus pada
konsep audio visual. Penggunanya dari berbagai kalangan mulai dari yang muda
hingga dewasa. Tujuan penggunanya juga berbeda-beda, ada yang
menggunakannya untuk mencari informasi, sebagai hiburan, sebagai media bisnis
dan juga ada untuk menyebarkan ajaran agama. Salah satu akun Instagram yang
bertujuan untuk menyebarkan agaran agama adalah akun @si_bedil.
Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, datanya dianalisis
menggunakan analisis isi (Content Analysis). Subjek penelitian ini adalah 66
postingan yang terdapat dalam akun Instagram @si_bedil dalam periode 2018,
sedangkan objek penelitiannya adalah pesan dakwah yang terkandung dalam
setiap postingan akun Instagram @si_bedil selama 2018. Kemudian
mengelompokkan Pesan Dakwah sesuai jenisnya masing-masing dalam kategori
Akidah, Syari’ah, atau Akhlak.
Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam periode 2018 dalam 66 postingan
terdapat postingan yang mengandung pesan dakwah, yang masing-masing dalam
kategori dengan akidah yang berkaitan dengan iman kepada Nabi dan Rasul dan
iman kepada hari akhir (Kiamat), dalam kategori Syari’ah berkaitan dengan
shalat, membaca Alquran, puasa, zikir, sedekah dan jihad. Dalam kategori akhlak
berkaitan dengan bertaqwa, mengingat Allah, mencari ridho Allah, bertaubat,
berdo’a, berbaik sangka kepada Allah, husnudzon, rendah hati, tolong menolong
dalam kebaikan, saling memaafkan, menghargai perbedaan, menghindari perasaan
galau atau gundah, menghindari sifat malas, bersikap santun, menghidari amarah,
menghidari bohong dan menjaga silaturahmi.
Pesan yang dominan dalam postingan akun Instagram @si_bedil adalah
pesan yang mengandung pesan akhlak. Hal ini sesuai dengan tujuan awal
dibuatnya akun Instagram @si_bedil adalah karena keresahan dan keperihatinan
terhadap akhlak sebagian besar anak muda yang semakin menurun dan diharapkan
untuk mengingatkan dan memperbaiki akhlak para generasi muda kedepannya.
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