BAB II
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Dalam gambaran umum ini penelitian akan dipaparkan
mengenai gambaran umum tentang komunikasi dakwah
komunitas One Day One Juz (ODOJ) melalui WhatsApp dan
BBM. Odoj merupakan komuitas yang di inisiasi oleh rumah
tahfidz AlQur’an. Di mana komunitas ini menaungi untuk
orang-orang selalu membaca AlQuran, menjadikan budaya atau
membiasakan orang-orang untuk selalu membaca AlQuran.
Awal aktivitas komunitas ini melalui sms. Setelah
beberapa waktu kemudian merebaklah komunitas ini melalui
sosial media. Jumlah pengikut komunitas ini sudah mencapai
ratusan ribu orang, baik yang berada di Indonesia maupun yang
berada di luar Indonesia. Saat ini, anggota ODOJ sudah
mencapai lebih dari 100.000 orang yg tersebar diseluruh
Indonesia dan beberapa negara. Menurut pengurus mentargetkan
di tahun 2017 jumlah anggota komunitas ODOJ akan mencapai
1 juta orang. Sebuah gerakan moral yg sangat mulia di tengah
dekadensi moral yg melanda masyarakat Indonesia.
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Media lain yang digunakan pun sekarang untuk promosi
komunitas ini sudah menyebar di sosial media, baik itu
instagram, facebook, twitter, whatsapp, bbm, dan bermacammacam sosial media. Pada konsep via WhatsApp grup yang
dibuat menjadi dua grup yaitu grup untuk laporan tilawah dan
grup untuk berbagi ilmu-ilmu dan pesan-pesan dakwah.
Sedangkan melalui via bbm grup yang dibuat menjadi beberapa
grup
Komunitas ini mendapat apresiasi yang cukup baik di
tengah-tengah

masyarakat,

untuk

selalu

berdakwah

dan

mengajarkan ajaran Islam dengan menggunakan media yang di
anggap efektif dan efisien untuk sekarang ini. untuk selalu ingat
kepada Allah dan mengagungkan firman-firman-Nya melalui
membaca AlQuran setiap hari.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini menjadikan media teknologi komunikasi
dakwah yang dilakukan komunitas One Day One Juz (ODOJ)
melalui sosial media. Komunikasi dakwah sosial medianya ada
WhatsApp dan Blackberry Mesangger. Grup yang terpilih adalh
grup WhatsApp 1507 dan grup BBM G-3145.
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Pada grup tersebut memiliki anggota sebanyak masingmasing tiga puluh anggota, dan memiliki admin. Untuk admin
pada WhatsApp bernama Reni Muslimin dan untuk BBM
bernama Feby Evita Sari. Pada masing-masing grup memiliki
grup yang memuat pesan dakwah dan komunikasi pelaporan
selesai membaca Alquran.
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