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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. Hasil Penelitian dan Analisi 

Pesan Dakwah Syakir Daulay Melalui Media Youtube (Channel Youtube 

Visual Tv).  

Dakwah menurut Syekh Muhammad al-Khadir Husain berpendapat 

dakwah merupakan menyeru manusia berbuat kebaikan, petunjuk dan 

menyuruh kepada kebijakan serta melarang kemungkaran supaya 

memperoleh kebahagiaan dunia serta akhirat. Selanjutnya menurut Syekh 

Adam Abdullah al-Aluri beliau mengatakan bahwasanya dakwah adalah 

mengarahkan pandangan serta akal manusia pada kebaikan yang bermanfaat 

dan kepercayan yang berguna. Dakwah juga bisa disebut aktivitas mengajak 

orang untuk keselamatan dari kesesatan yang akan menjatuhkan dan juga dari 

kemaksiatan yang selalu mengelilinginya.
1
  

Syakir Daulay dalam penyampaian dakwah yang baik, sehingga 

mengena dihati para pendengarnya khususnya kepada anak muda. Dengan 

metode dakwah melalui media sosial, sehingga Syakir Daulay dapat 

menjangkau kalangan anak muda yang lebih suka memanfaat teknologi untuk 

mendapatkan informasi sehingga didalam menyampaikan kebaikan Syakir 

Daulay lebih digendrungi oleh anak muda. 

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa dakwah Syakir 

Daulay melalui media Youtube (Channel Youtube Visualtv) didalam 

                                                           
1
 Moh. Ali Aziz, “Ilmu Dakwah”, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 10 
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dakwahnya tersebut peneliti akan meneliti beberapa dakwah yang dilakukan 

atau disampaikan oleh Syakir Daulay. Sebenarnya ada banyak dakwah yang 

dilakukan oleh Syakir Daulay di media sosial Youtube (Channel Youtube 

Visualtv), akan tetapi peneliti hanya memasukan beberapa konten dakwah 

yang dilakukan oleh Syakir Daulay tersebut yaitu:  

1. Allah Itu Baik Banget, Apa Buktinya? 

 
  https://www.youtube.com/watch?v=gcNHcXt9-5U 

Kutipan dakwah yang disampaikan oleh Syakir Daulay “Allah 

dengan sifatnya yang maha baik, tidak ada yang lebih baik dari pada 

Allah SWT, benar kan. Coba kita banyangkan kawan-kawan ada banyak 

orang yang bersyukur apabila hanya mendapatkan kenikmatan, padahal 

sesungguhnya Allah SWT selalu baik dengan kita. Perilaku kita seperti 

itu merupakan salah satu tangkah laku salah kepada Allah. Allah SWT 

telah memberikan kita bernafas, memberikan kehidpan dan lainnya, lalu 

apakah Allah meminta kita untuk membayar atas segala yang 

diberikannya, Allah kasih 24 jam gratis masa kita gak mau gasih waktu 

kita kepada Allah. Masa kita tidak mempunyai waktu yang khusus 

kepada Allah, padahal Allah yang memberikan kita waktu, Allah yang 

kasih kita 24 jam tapi 5 menit aja buat Allah kita gak bisa. Allah selalu 

https://www.youtube.com/watch?v=gcNHcXt9-5U
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menunggu kita untuk bertaubat dan selalu mengampuni hambanya yang 

berbuat dosa apabila hambanya bersungguh-sungguh didalam 

bertaubat”. 

Paragraf di atas menjelaskan bahwasannya Allah Swt. sangat baik 

terhadap umatnya yang mana kadang kala manusia sering kali 

melakukan perbuatan dosa dan meninggalkan kewajiban yang telah 

Allah perintahkan, tetapi Allah tetap membukakan segala pintu maaf 

bagi hambanya. Allah Swt masih memberikan kenikmatan umur panjang 

dengan nafas yang Allah berikan. Dan ketika hambanya melakukan 

perbuatan dosa, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk tidak 

mencatat perbuatan dosa yang telah diperbuatnya, karena Allah Swt. 

senantiasa selalu menunggu dan menerima segala taubat dari hambanya 

yang akan memperbaiki dirinya dihadapan Allah SWT dari kesalahan-

kesalahan yang telah kita lakukan. 

Pesan akidah iman kepada Allah pesan dakwah terdapat dalam 

“Dengan banyaknya segala kesalahan dan kekecewaan yang kita lakukan 

kepada Allah, akan tetapi Allah tetap memberikan kita kehidupan, 

memberikan kita untuk tetap dapat bernafas dan lainnya. Allah selalu 

menunggu hambanya untuk bertaubat, walaupun hambanya selalu dan 

selalu melakukan dosa”. Pada pesan akidah tersebut sebagai bentuk 

kebesaran Allah SWT kepada makhluk-makhluknya untuk menjadikan 

kita sebagai umat yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, 

dan menjadikan rasa syukur kepada Allah SWT. 
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2. Bekerja Dari Pagi Hingga Malam Tetapi Rezeki Tidak Bertambah, 

Mengapa? 

https://www.youtube.com/watch?v=B3IYcfZboM0 

Kutipan dakwah yang disampaikan oleh Syakir Daulay ialah “Nah 

teman-teman kali ini nih kita mau ngomongin insyaAllah mau bahas 

tentang apa saja yang menghalangi seseorang itu dari rezeki. Rasulullah 

SAW. bersabda: yang mencegah seorang hamba dari rezekinya adalah 

perbuatan dosa yang diperbuat oleh nya. Teman-teman yang dimuliakan 

oleh Allah Swt. jadi, kalau kita pengen mencari rahmat Allah SWT, 

rezeki merupakan rahmat dari Allah SWT. dan rezeki itu bukan cuma 

berbentuk duit, bukan cuma berbentuk emas, uang, dan segala macam. 

Tapi rezeki itu juga berbentuk nafas ya…. dan rezeki itu teman-teman 

rahmat dari Allah, ketika Allah hendak nurunin rezeki, pengen nurunin 

rahmatnya Allah ke dalam diri kita ternyata dalam diri kita banyak dosa, 

dan ingat rahmat Allah gak bakal bersama, gak bakal bersanding dengan 

yang kotor-kotor, dengan yang dosa-dosa, jadi usahain ketika kita pagi 

bangun pagi kita langsung ingat Allah, kita sholat subuh, bahkan Allah 

jamin siapa yang sholat subuh apalagi di masjid itu sehari itu Allah bakal 

cukupkan kehidupannya ya”. 

https://www.youtube.com/watch?v=B3IYcfZboM0
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Pesan dakwah syariah tentang ibadah pada  paragraf di atas 

menjelaskan bahwasannya yang dapat menghalangi seseorang dari 

rezekinya Allah adalah segala perbuatan dosa yang pernah diperbuat dan 

kelalaiannya kepada Allah SWT dan tidak memohon ampunan kepada-

Nya, Allah telah memberikan kemikmatan akan rezeki kepada kita. 

Sekeras apapun usaha yang dilakukan dalam mencari rezeki, jika dalam 

diri kita masih terdapat dosa-dosa karena seringnyaya melupakan 

kewajiban kepada Allah, maka dengan itu Allah tidak akan meridhoinya, 

Allah tidak akan memberikan rahmatnya berupa rezeki. Rezeki yang 

Allah berikan bukan hanya dalam berbentuk material, tetapi nafas yang 

masih diberikan kepada makhluknya juga merupakan rezeki yang 

datangnya dari Allah SWT. Ketika menginginkan suatu rahmat turun 

kepada kita, maka selalu libatkan Allah dalam segala perbuatan yang 

kita lakukan dan segera tunaikanlah sholat ketika terbangun dari tidur. 

 

3. Yang Berat Bukan Rindu, Yang Berat Itu Istiqomah dalam 

Kebaikan. 

`  

https://www.youtube.com/watch?v=hsI-_nljO5U 

https://www.youtube.com/watch?v=hsI-_nljO5U
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Kutipan dakwah yang disampaikan oleh Syakir Daulay “Apa itu 

istiqomah? Istiqomah adalah terus menerus, bagaimana cara kita agar 

terus malakukan istiqomah dalam kebaikan, bukan istiqomah pada 

keburukan. Sering kita menemui orang yang semangat beribadah akan 

tetapi besoknya kendor semangat. Hari ini bisa menjaga sholat lima 

waktu akan tetapi besoknya ada bolong-bolong lagi. Lalu kenapa kita 

tidak bisa selalu istiqomah ya? Mungkin karena banyaknya dosa kita 

karena hakikatnya cahaya Allah tidak berada pada sesuatu yang kotor 

dan hina seperti dosa. Oleh sebab itu seharusnya kita sering-sering 

bertaubat dan selalu bersholawat atas baginda Rasulullah SAW dan juga 

dengan memperbanyak mendengarkan kajian-kajian ke Islaman dimajlis 

ilmu. Pada saat ini mencari kajian-kajian ilmu agama dapat didapatkan 

dengan sangat mudah dapat melalui media YouTube, Instagram, 

Facebook dan lain sebagainya, yang dapat kita manfaatkan untuk 

menjadi lebih baik. Rasulullah SAW mengatakan istiqomah itu lebih 

baik dari pada seribu karomah, jadi istiqomah itu emang berat”. 

Paragraf di atas menjelaskan bahwasannya istiqomah merupakan 

ketetapan atau konsisten hati dalam kebaikan dan ketaatan dalam 

beribadah kepada Allah SWT. S ebagian dari umat manusia sulit bagi 

mereka untuk melakukan perbuatan istiqomah dalam kebaikan, hal 

tersebut terjadi karena banyaknya dosa-dosa yang telah diperbuat dan 

tidak memohon ampunan kepada Allah SWT, karena hidayahnya Allah 

tidak bersama sesuatu yang tidak di ridhoi seperti dosa. Maka, sebagai 

umat muslim selalu perbayak perbuatan yang dicintai Allah SWT, 
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bersholawat kepada Rasulullah SAW, selalu momohan ampunan dari 

segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, dan selalu dengarkan 

kajian-kajian ilmu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa istiqomah lebih 

baik dari pada seribu karomah. Karomah adalah kemulian atau 

kehormatan dari Allah SWT. 

Pesan akhlak terhadap Allah Swt dan iman kepada Rasul. 

terdapat dalam “istiqomah itu terus-menerus, bagaimana cara agar kita 

selalu melakukan istiqomah dalam melakukan kebaikan dan ketaqwaan, 

bukan istiqomah pada keburukan. Supaya istiqomah dalam kebaikan 

yang kita lakukan tidak kendor. Oleh sebab itu seharusnya kita sering-

sering bertaubat dan selalu bersholawat atas baginda Rasulullah SAW 

dan juga dengan memperbanyak mendengarkan kajian-kajian ke Islaman 

dimajlis ilmu.”. Dengan demikian pesan akhlak  dan pesan iman kepada 

Rasul tentang istiqomah dalam kebaikan dan selalu mengingat 

Rasululullah dengan bersholawat yang menjadikan kita sebagai manusia 

yang sempurna dan berkualitas yang dapat mengantarkan sesorang 

menuju surga Allah SWT dengan niat yang ikhlas dan bersabar dalam 

menjalankan istiqomah dalam kebaikan. 

 

4. Jemput Hidayah Allah, Trik Sukses Dunia dan Akhirat. 
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https://www.youtube.com/watch?v=gPl0DQZ00sk 

Kutipan dakwah yang disampaikan oleh Syakir Daulay “Baiklah 

kawan-kawan banyak orang yang bilang, saya sekolah supaya saya nanti 

saya akan menjadi orang yang sukses akan tetapi ada juga orang yang 

sekolah tetapi tidak sukses. Ada apa? Ada apa tentang itu ada orang 

kuliah S1 sampai S2 akan tetapi tidak sukses-sukses juga. Coba kita 

renungkan, ada sesuatu yang kita lupakan, kita hanya fokus pada sekolah 

mencari ilmu akan tetapi kita sering lupa siapa yang mempunyai ilmu 

itu, kita hanya belajar akan tetapi kita tidak pernah berfikir bahwa siapa 

yang memberikan akal, ketika orang yang sering melupakan Allah maka 

hidupnya pasti akan susah pula. kalau kita pengen sukses cari yang 

pemilik kesuksesan ialah Allah SWT. Disaat kita sholat pada saat sujud 

mintalah kepada Allah SWT kesuksesan, karena sesuatu yang sangat 

mudah membuat hambanya untuk menjadi sukses. Barang siapa yang 

ingin mendapatkan hidayah maka jemputlah hidayah itu, sama halnya 

dengan kesuksesan, apabila seseorang menginginkan kesuksesan maka 

kejarlah kesuksesan tersebut dengan tetap berpegang kepada Allah SWT. 

InsyaAllah nantinya kita akan menjadi orang-orang yang sukses tidak 

https://www.youtube.com/watch?v=gPl0DQZ00sk
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hanya sukses di dunia tetapi juga sukses di akhirat ketika kita bersama 

Allah dan Rasulullah serta Al-Qur’an”. 

Paragraf di atas menjelaskan ketika menginginkan kesuksesan 

atau keberhasilan dalam impian maka selalu libatkan Allah SWT dalam 

setiap prosesnya, karena sebanyak apapun ilmu yang dimiliki dan 

setinggi apapaun pendidikannya jika dalam prosesnya melupakan Allah 

maka semuanya akan sia-sia. Dalam hidup ini semua manusia 

menginginkan kesuksesan, maka dari itu carilah kesuksesakan hanya 

kepada Allah SWT sang pemilik kesuksesan tersebut, yang disertai 

dengan usaha, ibadah dan do’a. Karena sangat mudah bagi Allah untuk 

memberikan apa yang diinginkan oleh makhluknya yang ingin merubah 

hidupnya menjadi orang sukses di dunia maupun akhirat. 

Pada pesan akidah iman kepada Allah SWT dan syariah ibadah. 

terdapat dalam “Ketika menginginkan sebuah kesuksesan akan tetapi 

jangan cuma mencari sebuah ilmu, kebanyakan orang hanya mencari 

ilmu tapi dia lupa kepada Allah yang Maha pemilik ilmu. Apabila kita 

hanya belajar tetapi kita tidak pernah berfikir siapa yang memberikan 

pemahaman akal, ketika seseorang telah lupa kepada Allah SWT. Maka 

hidupnya pasti bakalan susah dan jikalau hendak mencari kesuksesan 

maka dekatilah kepada yang memberi kesuksesan tersebut yaitu Allah 

SWT disaat kita sholat pada saat sujud mintalah kepada Allah SWT 

kesuksesan”. Pesan akidah ditunjukkan untuk percaya dan yakin kepada 

Allah Swt yang Maha kuasa atas pemilik segalanya, mudah bagi Allah 

untuk memberikan segala kenikmatan kepada makhluknya, maka dengan 
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itu perbanyak usaha dan ibadah ketika sholat meminta kepada Allah 

SWT akan kesuksesan tersebut. 

 

5. Tiga Wasiat Penting Dari Rasulullah. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5SyccN_EAa 

Kutipan dakwah yang disampaikan oleh Syakir Daulay 

“Rasulullah Salaalahualasalam mewasiatkan terhadap kita semua 

khususnya kepada orang tua, dikatakan oleh Rasulullah saw ajarkanlah 

anakmu tiga hal penting yaitu ada 3 perkara, pertama cinta kepada Nabi-

Nya, ke 2 cinta kepada keluarga dan ahlul bait serta yang ketiga ajarkan 

mereka Al-Qur’an. Nah kenapa Rasulullah bilang ajarkan kepada 

mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. kepada Nabi nya, kepada 

keluarganya, kepada Al-Qur’an juga……. cintai Nabi Muhammad SAW, 

apabila kita mencintai terhadap sesuatu, sanugianya kita pasti akan 

mencari tahu terhadap yang kita cintai itu, kita bakal stalking, kita bakal 

cari tau dia, bagaimana kehidupannya, bener gak. Makanya kalau kita 

mencintai Rasulullah maka pelajari seperti apa hidup Rasululllah. teman-

teman semuanya juga kita mulai cintai Rasulullah, cintai keluarganya 

Nabi Muhammad, ketika kita udah cinta kepada keluarganya Nabi 

https://www.youtube.com/watch?v=5SyccN_EAa
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Muhammad SAW maka pasti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, 

semuanya berawal dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW”.  

Paragraf di atas menjelaskan tentang utusan Allah SWT, yaitu 

Rasulullah SAW. yang memberikan amanah kepada manusia tentang 

tiga perkara yang harus dilakukan sebagai umat manusia, yaitu mencintai 

Nabi Allah, cinta kepada kelurga Nabi, dan cinta kepada kitab suci Al-

Qur’an. Seorang umat muslim yang telah mencintai tiga hal yang telah 

diperintahkan Rasulullah maka manusia itu akan menjadikan Rasulullah 

sebagai panutan dalam hidup karena kemuliaan akhlak yang dimiliki 

oleh Rasulullah SAW. Mencintai Rasullulah juga harus mencintai 

keluarga Rasulullah, karena keluarga merupakan kerabat terdekat 

Rasulullah yang selalu menemani dan mendukung Rasulullah ketika 

memperjuangkan agama Islam.  Ketiga cintai dan pelajari Al-Qu’an, 

karena Al-Qur’an merupakan kitab suci umat manusia juga sebagai 

pegangan hidup yang diturunkan langsung Allah SWT. melalui perantara 

Rasulullah. 

Pesan akidah dalam iman kepada Rasul Allah terdapat dalam 

“semuanya berawal dari cinta kepada Nabi Muhammad, ketika kita cinta 

kepada Nabi Muhammad kita akan cinta kepada keluarganya, kita akan 

cinta kepada Al-Qur’an”. Dari pesan akidah tersebut seorang umat 

muslim harus menanamkan cinta kepada tiga hal yang telah diamahkan 

Rasulullah, salah satunya yaitu mencitai Rasulullah SAW. sebagai Nabi 

terakhir dan mempercayai bahwa Rasulullah mrupakan seseorang yang 
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telah diutuskan Allah SWT. untuk menyempurnakan iman umat muslim 

dan memberikan kabar berita juga peringatan. 

 

6. Jangan Galau Allah Bersama Kita. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bLMO2VTchl4 

Kutipan dakwah yang disampaikan oleh Syakir Daulay 

“Alhamdulillah ya, pokoknya hidup itu tinggal disyukuri aja, buat kalian 

yang galau ya, siapa sih yang gak pernah galau bahkan Rasulullah SAW, 

itu aja pernah galau teman-teman ketika ditinggal istrinya tercinta Siti 

Khadijah, ketika kemudian ditinggah oleh ayah bundanya, ketika 

ditinggal oleh pamannya, Rasulullah bersedih sebagaimana fitrahnya 

manusia pasti bersedih…… Nah makanya mulai dari sekarang jangan 

pernah galau lagi berikan hati kita kepada Allah SWT, dan perbanyak 

beribadah dan sholat kepada Allah SWT. dan berzikir kepada Allah 

SWT. ala bidzikrillah tathmainnul qulub dengan mengingat Allah hati 

akan menjadi tenang. Orang-orang yang mengerjakan amal sholeh 

kemudian mencintai Allah, mencintai Rasulullah, Allah gak bakal rela 

ada dalam hati mereka rasa takut dan rasa sedih ketika apa, hati mereka 

https://www.youtube.com/watch?v=bLMO2VTchl4
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telah ada Allah SWT. yuk kita jadikan hati kita untuk Allah SWT. 

sehingga Allah yang langsung akan menjaga hati kita”. 

Paragraf di atas menjelaskan janganlah bersedih karena dalam 

setiap kehidupan selalu mendapatkan ujian dan cobaan yang menimpa 

manusia, tidak ada manusia yang tidak terlepas dari suatu ujian. Ujian 

yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan suatu teguran langsung 

yang datangnya dari Allah SWT yang menjadikan kita sebagai umatnya 

untuk lebih dekat dan mengingat Allah SWT. Bahkan dalam dakwah di 

atas disebutkan bahwa Rasulullah juga mendapatkan suatu cobaan dari 

Allah SWT. dalam kehidupannya yang di uji melalui sebuah masalah 

ketika ditinggalkan oleh orang yang sangat Rasulullah cintai yaitu orang 

tua, istri dan paman Rasulullah. Rasulullah SAW juga merasakan 

kesedihan sebagaimana fitrahnya manusia. 

Pada pesan akidah yang menujukan iman kepada Allah SWT dan 

akhlak terhadap Allah dengan perintahan berzikir dalam kitipan pesan 

terdapat dalam “mulai dari sekarang jangan pernah galau lagi berikan 

hati kita kepada Allah SWT, dan perbanyak beribadah dan sholat kepada 

Allah SWT. dan berzikir kepada Allah SWT. ala bidzikrillah 

tathmainnul qulub dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, 

kita jadikan hati kita untuk Allah SWT. sehingga Allah yang langsung 

akan menjaga hati kita”. Dengan demikian pada pesan akidah percaya 

dan yakin kepada Allah SWT. bahwasannya Allah SWT tidak akan 

pernah meinggalkan hambanya dalam hal apapun, ujian itu menjadikan 

kita untuk mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan 
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Allah juga tidak akan memberikan suatu musibah atau ujian kepada 

hambanya melebihi batas kemampuannya dengan pesan akhlak untuk 

selalu mengingat Allah SWT dengan berzikir. 

 

7. Bermacam Cara Setan Merusak Manusia. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6UtzVZVvqKk 

Kutipan dakwah yang disampaikan Syakir Daulay “Yang 

pertama kali setan lakuin nih dia merusak manusia tau gak, setan akan 

menjauhkan seorang manusia ini dari ilmu agama… Kalau orang udah 

jauh dari ilmu agama maka dia gak kenal mana yang baik mana yang 

buruk, maka gampang rusaknya ketika orang jauh dari ilmu agama. 

Setan itu teman-teman gak bakal bisa putus asa buat menggoda manusia 

ngerusak manusia, masa kita manusia sendiri gak sayang diri kita, yuk 

jangan kita ikuti langkah-langkah setan ya teman-teman semuanya. 

Setan ngambil sesuatu yang paling berharga di dalam diri kita yaitu 

iman, karena setan ini tau ketika seseorang punya iman maka dia bakal 

punya segala-galanya karena segala-galanya itu bisa di dapatkan dengan 

iman kepada Allah SWT, karena setan tau makanya setan gak pernah 

https://www.youtube.com/watch?v=6UtzVZVvqKk
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rela di dalam diri manusia ada iman padalah ketika seseorang memiliki 

iman maka dia akan mengalahkan setan”.  

Paragraf di atas menjelaskan cara setan merusak manusia adalah 

dengan menjauhkan manusia dari ilmu agama, karena ilmu agama 

merupakan suatu kunci utama keimanan umat muslim kepada Allah 

SWT. Ilmu agama juga menjadikan berbagai hal positif terhadap 

manusia dengan selalu mengingat Tuhan yaitu Allah SWT, menjadikan 

pribadi yang lebih biak, dan dapat terhindar dari perbuatan dosa. Maka 

dengan itu cara setan untuk menurak manusia dengan menjauhkan 

manusia dari ilmu agama sehingga manusia melupakan Allah SWT. dan 

mudah baginya melakukan perbuatan dosa. 

Pada pesan akidah tentang iman kepada Allah SWT pada bagian 

“Setan ngambil sesuatu yang paling berharga di dalam diri kita yaitu 

iman, karena setan ini tau ketika seseorang punya iman maka dia bakal 

punya segala-galanya karena segala-galanya itu bisa di dapatkan dengan 

iman kepada Allah SWT”. Dalam pesan akidah tersebut iman merupakan 

hal paling berharga bagi manusia, ketika dalam diri manusia memiliki 

iman kepada Allah SWT. Maka akan terlindung dari setan yang 

menjadikan manusi sesat pada jalan kebenaran, maka dengan itu kuatkan 

iman kita kepada Allah dengan memperdalam keyakinan kita kepada 

Allah SWT dengan cara mempelajari ilmu-ilmu agama Islam dan 

memperdalam keyakinan kita kepada Allah SWT. 
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8. Marhaban Ya Ramadhan, Semangat Menjalankan Ibadah Puasa 

dan Lupakan Mantan. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uoEEeWumYXA 

Kutipan dakwah yang di sampaikan oleh Syakir Daulay “Kita 

datang kita sampai kepada bulan ramadhan bulan yang penuh ampunan, 

bulan dimana Allah tutup pintu-pintu neraka, pintu keburukan, dan Allah 

buka segala pintu-pintu surga. Artinya bulan ini bulan yang penuh 

dengan rahmat dan cintanya Allah SWT buat kita semua. Makanya 

jangan kita sia-siakan nih bulan ramadhan ini, iya gak….. Saking 

mulianya bulan Ramadhan ini jangan lupa bahwa Allah SWT 

mewajibkan, wajib loh ya. Allah yang wajibkan kita semua untuk 

berpuasa pada bulan ini. Kenapa sih kita harus susah-susah gak makan 

gak minum supaya apa? Supaya kita jadi orang yang bertakwa, kenapa 

kita harus jadi orang yang bertakwa, inilah sayangnya Allah SWT, 

sebenarya Allah gak butuh ibadah-badah kita tapi apa Allah nyuruh kita 

ibadah supaya hidup kita bahagia dunia dan ahkirat… Semangat 

Ramadhannya, semangat puasanya, semangat mengajinya, semangat 

sholatnya, jangan lupa mengaji, jangan lupa sholat. 

https://www.youtube.com/watch?v=uoEEeWumYXA
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Paragraf di atas menjelaskan bahwa di bulan Ramadhan ini 

adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat, dan bulan yang 

penuh ampunan. Pada bulan ramadhan ini Allah SWT menutup segala 

pintu-pintu neraka dan membuka segala pintu-pintu surga. Allah SWT 

juga memberikan pahala yang berlipat ganda untuk hambanya yang 

mengerjakan amal ibadah wajib maupun sunah. Artinya bulan ramadhan 

adalah bulan yang penuh keistimewaan dari Allah SWT. dan pada bulan 

ramadhan juga Allah mewajibkan bagi umat muslim untuk mengerjkan 

ibadah puasa bagi yang mampu tanpa terkecuali. Apabila meninggalkan 

puasa ramadhan tanpa adanya unsur sar’i maka dosa besar bagi dirinya 

dan dapat kitakan sebagai kafir. Puasa artinya menahan diri dari makan 

dan minum, menahan diri dari segala perbuatan yang dapat membatalkan 

puasa. Puasa dilaksanakan mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari 

dengan niat karena Allah ta’ala. Tujuan dari melaksanakannya ibadah 

puasa yaitu untuk menjadikan umat muslim bertakwa kepada Allah 

SWT. 

Pada pesan syariah tentang ibadah puasa seperti pada “bulan 

yang penuh dengan rahmat dan cintanya Allah SWT buat kita semua, 

sangking mulianya bulan ramadhan ini jangan lupa Allah SWT. 

mewajibkan, wajib loh yaa. Allah yang wajibkan kita semua untuk 

berpuasa pada bulan ini”. Dalam pesan syariah ibadah puasa tersebut, 

bulan ramadhan adalah bulan yang Allah SWT mewajibkan bagi umat 

muslim untuk melaksanakan ibadah puasa dan Allah juga 

memerintahkan untuk mengerjakan ibadah lainnya seperti sholat, 
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mengaji, dan ibadah-ibadah lainnya karena pada bulan ramadhan Allah 

memberikan pahala dua kali lipat dari ibadah-ibadah yang telah 

dikerjakannya. 

 

9. Ternyata Jomblo Merupakan Salah Satu Bentuk Keimanan. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xQLuvz-j_Mc 

Kutipan dakwah yang disampaikan oleh Syakir Daulay “Nah jadi 

temen-temen tidak apa-apa kita jadi jomblo, karena apa, karena jomblo 

adalah salah satu bentuk dalam keimanan juga gitu. Allah bilang apa, 

Allah bilang ini teman-teman, sungguh menang, siapa yang menang, dia 

yang menang di dunia akhirat siapa adalah orang-orang yang beriman, 

siapa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang khusu’ di 

dalam melakukan sholatnya serta orang-orang yang menjauhi perbuatan 

yang sia-sia dan orang-orang yang melaksanakan zakat serta orang-orang 

yang selalu menjaga kehormatannya dan kelaminnya, kecuali terhadap 

istrinya atau hamba sahayanya maka tidaklah mereka tercela. Menjaga 

diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, banyak orang yang pacaran 

sekarang cinta sejati cinta sejati, padahal cinta sejati itu adalah yang 

menghalalkan dengan ikatan yang halal dan di ridhoi oleh Allah SWT. 

https://www.youtube.com/watch?v=xQLuvz-j_Mc
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Jadi buat teman-teman semuanya lebih baik jomblo, lebih baik sendiri 

dalam taat dari pada berdua dalam maksiat, yaa gak, jadi jomblo yang 

menang gimana kata Allah, jadilah jomblo-jomblo yang beriman, yang 

sholat, kemudian menjauhi perbuatan yang di larang, menjaga 

kelaminnya, menunaikan zakatnya”. 

Paragrap di atas menjelaskan bahwasannya jomblo atau 

kesendirian di masa muda lebih baik dari pada berpacaran. Karena 

jomblo ialah merupakan salah satu bentuk keimanan kepada Allah yang 

dapat menjaga diri dari kemaksiatan, karena pacaran merupakan 

perbuatan yang di larang mendekatkan dalam perbuatan maksiat. 

Dengan demikian, jangan jadikan masa muda dengan menyia-nyiakan 

waktu untuk berpacaran, lebih baik jomblo dalam ketaatan yaitu dengan 

beribadaah, sholat, menunaikan zakat, dan menjaga kelaminnya, karena 

pacaran dapat menimbulkan kemaksiatan dalam diri kita. 

Pada pesan syariah seperti pada “jomblo adalah salah satu bentuk 

keimanan juga gitu. Allah bilang apa, Allah bilang ni teman-teman, 

sungguh menang, siapa yang menang, dia yang menang di dunia akhirat 

siapa adalah orang-orang yang beriman, siapa orang-orang yang beriman 

adalah orang-orang yang khusu di dalam melakukan sholatnya dan 

orang-orang yang menjauhi perbuatan yang di larang dan orang-orang 

yang mengerjakan zakat dan orang-orang yang selalu menjaga 

kehormatannya dan kelaminnya, kecuali terhadap istrinya atau hamba 

sahanyanya maka tidaklah mereka tercela”. Pesan syariah ibadah 

muamalah untuk meningkatkan ibadah  mengerjakan sholat, menunaikan 
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zakat, dan menjaga kelaminnya dari perbuatan zina merupakan sebuah 

kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim khususnya anak 

muda saat ini yang sering kali terjerumus dalam perbuatan zina karena 

berpacaran. 

 

10. Kenapa Saya Malas Beribadah? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IpaU-7H8f_Y  

Kutipan dakwah yang di sampaikan oleh Syakir Daukay “Kenapa 

sih kadang kita tu males ibadah gitu ya, dan ini musibah, musibah yang 

besar banget, ketika seseorang males beribadah maka ini adalah sebuah 

musibah yang besar karena dari males ibadah itu bisa memunculkan 

musibah-musibah yang lain, gara-gara dia gak ibadah hidup dia jadi 

susah, dia dapat bencana dari Allah SWT, dapat azab, semunya berawal 

dari musibah males ibadah. Bahkan Rasulullah SAW. bilang pada para 

sahabat, yang membuat kita males beribadah itu adalah dosa-dosa yang 

kita perbuat lalu kita gak beristigfar gak minta ampun sama Allah dan 

kita ini pasti yang namanya memiliki keasalahan, yang namanya kita 

pasti punya salah, setiap jam setiap detik pasti punya yang namanya 

kesalahan dan sholat, sholat itu adalah penghapus dosa-dosa kita, jadi 

https://www.youtube.com/watch?v=IpaU-7H8f_Y
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sholat lima waktu itu menghapus dosa-dosa perjamnya. Jadi kalau kita 

ngelakuin dosa langsung beristigfar kepada Allah sehingga apa, hati kita 

ni bersih, Allah bilang apa, ketika kita beristigfar kepada Allah, Allah 

akan ampuni dosa-dosa kita”. 

Paragraf di atas menjelaskan seseorang yang malas dan 

meninggalkan ibadah akan menimbulkan musibah bagi dirinya sendiri. 

Allah SWT, akan mendatangkan azab bagi dirinya yang lalai dalam 

beribadah. Pada dakwah tersebut Rasulullah SAW, berkata pada 

sahabatnya, yang membuat seseorang malas dalam beribadah adalah 

segala dosa-dosa yang telah diperbuat dan tidak meminta ampunan 

kepada Allah SWT. setiap manusia dalam hidupnya tidak pernah luput 

dari kesalahan dan dosa yang diperbuat, maka dengan itu mengerjakan 

ibadah sholat lima waktu dan istigraf dan meminta ampunan merupakan 

penghapus dosa dalam setiap jamnya. 

Pada pesan syariah tentang ibadah dan akhlak terhadap Allah 

SWT pada “ketika seseorang males beribadah maka ini adalah sebuah 

musibah yang besar karena dari males ibadah itu bisa memunculkan 

musibah-musibah yang lain, gara-gara dia gak ibadah hidup dia jadi 

susah, dia dapat bencana dari Allah SWT, dapat azab, semunya berawal 

dari musibah males ibadah itu adalah dosa-dosa yang kita perbuat lalu 

kita gak beristigfar gak minta ampun sama Allah dan kita ini pasti yang 

namanya memiliki keasalahan”. Dengan demikian, pesan syariah ibadah 

dan akhlah terdap Allah SWT sholat 5 waktu merupakan suatu 

kewajiban bagi umat muslim, dengan beribadah Allah akan menjadi 
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dekat dengan kita dan segala urusan yang kita lakukan akan dipermudah 

oleh Allah. Maka dari itu, banyak-banyak beribadah, sholat, istigfar, 

memohon ampunan dan berdoa kepada Allah SWT. maka Allah akan 

mengampuni dosa-dosa kita. 

 

Gambaran Dakwah Syakir Daulay Melalui Media Youtube (Channel 

Youtube VisualTv) 

Penelitian ini peneliti hanya mengkaji beberapa konten sosial media 

Youtube Syakir Daulay yang di dalam konten tersebut berisikan dakwah. 

konten Syakir Daulay membahas tentang nilai-nilai dakwah yang berisikan 

tentang kehidupan baik itu berupa akidah keimanan, syariah ibadah, dan 

akhlak, hal-hal inilah yang menjadi daya tarik masyarakat, khususnya anak 

muda menjadi tertarik mendengarkan pesan-pesan dakwah yang disampaikan 

Syakir Daulay. Selain tema-tema yang disampaikan sesuai dengan diri anak 

muda, dakwah melalui media internet youtube juga menjadi daya tarik karena 

mudah dan gampang untuk diakses masyarakat. 

Dakwah menggunakan media modern yang dilakukan Syakir Daulay, 

juga meliputi pada unsur-unsur dakwah secara tradisional yang meliputi Da’i 

(subjek dakwah), Ma’u (objek dakwah) dan Maddah (materi dakwah). Syakir 

Daulay dapat dikatakan sebagai seorang Da’i dikarenakan kehidupannya yang 

menyukai mensyiarkan agama Islam kepada masyarakat, contohnya pada 

channel YouTube nya yang berisikan dakwah-dakwah mengajak orang-orang 

kepada kebaikan. Bukan hanya itu, faktor yang mempengaruhi Syakir Daulay 

juga dikarenakan faktor pendidikan yang dijalaninya salah satunya adalah 
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Syakir Daulay pernah bersekolah di SMP Negeri Darul Qur’an Tangerang 

pada tahun 2015 lalu kemudian ke SMA Darul Qur’an Tangerang pada tahun 

2018. 

Ma’u (objek dakwah) terhadap dakwah yang dilakukan oleh Syakir 

Daulay adalah kebanyakan dari golongan anak-anak remaja, karena tema-tema 

yang disampaikan Syakir Daulay dalam dakwahnya kebanyakan bertemakan 

menyangkut kepada kalangan anak remaja. Bukan hanya itu dengan wajah 

yang rupawan juga menjadi salah satu orang menyukai dakwah yang 

dilakukan Syakir Daulay serta banyak memiliki pendengar setia pada kalangan 

remaja khususnya wanita. 

Maddah (materi dakwah) mengenai hal ini materi-materi yang 

disampaikan oleh Syakir Daulay merupakan sesuatu yang beragam mengenai 

pesan-pesan dakwah yang disampaikannya, tentang kebaikan Allah, 

menjemput hidayah Allah, bentuk ke imanan akidah, syariah dan akhlak, 

dengan pembawaan dakwah dan gaya bahasa yang disampaikan mengikuti 

generasi anak muda saat ini. 

Adapun bentuk-bentuk materi dakwah mengenai pesan akidah seperti 

tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyyah pada hasil peneitian pesan-

pesan dakwah yang disampaikan oleh Syakir Daulay juga memuat dalam hal 

ini, contohnya pada hasil penelitian yang pertama yaitu tema yang 

disampaikan Syakir Daulay bahwa Allah itu baik banget tentunya isi materi 

dakwah yang disampaikan hanya bersifat dasar-dasar saja atau yang lainnya 

juga ada menyangkut tentang hal ini. pesan dakwah yang disampaikan oleh 
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Syakir Daulay juga mencakup dalam hal ke imanan seperti tema yang dakwah 

bentuk ke imanan yang disampaikan oleh Syakir Daulay. 

Pesan syariah juga termasuk dalam pesan-pesan dakwah yang dilakukan 

oleh Syakir Daulay dalam tema semangat menjalankan ibadah, baik ibadah 

yang langsung bersangkutan dengan Allah SWT ataupun ibadah yang tidak 

secara langsung tertuju kepada Allah SWT. 

Pesan akhlak dalam pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh Syakir 

Daulay juga termuat dalam hasil penelitian ini, salah satunya pada hasil 

penelitian tentang istiqomah, Syakir Daulay menyampaikan dengan pesan 

dakwah yang disampaikan ialah tentang ke istiqomahan sebagai umat dalam 

menjalankan kebaikan yang diperintahkan Allah. Akhlak dalam segi 

keberimanan ataupun akhlak pada kategori ke ta’atan, seperti dalam hal 

kebersyukura, tawakkal, husnodzon dan lain-lain. 

Bentuk-bentuk pesan-pesan dakwah yang beragam disampaikan Syakir 

Daulay didalam mensyiarkan agama Islam, dengan tema-tema yang membuat 

orang penasaran dengan isi dakwahnya. Beragamnya cara mensyiarkan agama 

Islam yang dilakukan Syakir Daulay, bukan hanya dilakukan dengan ceramah 

akan tetapi juga melalui musik dan juga aktor sebagai pemain film ataupun 

sinetron. 

Dakwah yang dilakukan Syakir Daulay merupakan dakwah 

menggunakan media yang modern atau dakwah melalui media sosial yaitu 

media audio visual media yang saat ini efektif dalam penyampaian pesan 

dakwah karena berisikan video dan audio sehingga setiap orang dapat 

meraskan seperti berada langsung di tempat majlis ta’lim yang diadakan 
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secara nyata, media ini juga yang menjadi media yang tepat untuk zaman 

modern seperti saat ini. Seiring semakin majunya ilmu pengetahuan serta 

teknologi manusia dan juga telah memasuki pada dunia Islam, khususnya pada 

awal abad ke 19 didalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode 

modern.
2
 Pada awal abad inilah bagaimana strategi-strategi da’i didalam 

menyampaikan ajaran-ajaran Islam harus mengikuti perkembangan zaman 

agar syiar-syiar Islam selalu berkembang dan tetap menjadi pilihan utama 

masyarakat didalam tujuan hidup. 

Saat ini mengajar agama Islam bukan hanya menjadi tugas seorang 

ulama, untuk saat ini belajar agama Islam bisa dilakukan dimana saja serta 

kapan saja. Dalam mencari pengetahuan mengenai agama masyarakat saat ini, 

tidak hanya datang langsung pada ulama akan tetapi masyarakat dapat 

memanfaatkan radio, televisi, hand phone, surat kabar, video, CD-room, 

buku, majalah serta buletin. bahkan dengan internet yang begitu mudah serta 

praktis dalam mengetahui segala permasalahan keagamaan, dari persoalan-

persoalan yang ringan hingga sampai persoalan-persoalan yang amat berat 

didalam pengetahuan agama dapat dengan mudah dicari dengan internet. 

Teknologi internet seperti google, media Youtube, serta berbagai flatform 

media sosial biasanya lebih sering untuk dijadikan sebagai referensi serta 

rujukan utama agar mendapatkan pengetahuan agama.
3
 

                                                           
2
 Zulkarnaini, Dakwah Islam Di Era Modern. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 3, September 2015: 

151-158. 
3
 Abdul Basit, Dakwah Cerdas di Era Modern. Jurusan Dakwah, STAIN Purwokerto, 

Jurnal Komunikasi Islam | Volume 03, Nomor 01, Juni 2013. 
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Dalam hal ini tujuan Syakir Daulay dalam memanfaatkan 

perkembangan teknologi dengan adanya media sebagai wadah atau sarana 

didalam mensyiar kan agama Islam kepada semua kalangan dan mencakup 

keruang lingkup yang lebih luas. 

Kemampuan Syakir Daulay dalam menciptakan dan memanfaatkan 

teknologi informasi sebagai media dakwah perlu terus menerus diupayakan 

agar dakwah betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Prinsip 

“khair al-nas anfa’uhum li al-nas” dapat dijadikan landasan oleh para orang 

yang berada di jalan Allah dalam menggerakkan kegiatan dakwah di 

masyarakat. 

Metode dakwah yang digunakan Syakir Daulay yaitu menggunakan 

metode Al-Hikmah yang dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 20 kali baik 

dalam bentuk nakirh maupun ma’rifat.yang diartikan sebagai mencegah. 

Dalam hal ini Syakir Daulay telah  melaksanakan dakwahnya kepada mad’u 

untuk mencegah segara perbuatan yang tidak sejalan dari ajaran agama Islam 

dengan perkataan dan dalil yang tepat yang dapat memperjelas kebenaran. 

Seperti dalam berdakwah Syakir Daulay tidak pernah terlepas dari dalil Al-

Qur’an yang berkaitan dengan pesan dakwah yang disampaikannya. 

Metode Al-Mau’idzatil Hasanah yang berartikan nasihat, bimbingan, 

pendidikan dan peringatan. Dalam hal ini Syakir Daulay dalam setiap dakwah 

yang disampaikannya telah mencakup hal-hal berikut tentangan nasihat 

keimanan, bimbingan untuk terus berbuat dalam kebaikan. 

Dakwah menjadi unsur yang penting dalam pelaksanaan dakwah dan 

sangat menentukan keberhasilan. Suatu kegiatan dakwah yang dilaksanakan 
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dapat dikatakkan efektif apabila materinya bersifat informatif, edukatif dan 

solusif bagi masyarakat. Pesan dakwah dapat membawa mad’u kepada 

sasaran yang dituju apabila pesan-pesan yang disuguhkan telah dikelolala 

dengan tepat.
4
 

Syakir Daulay termasuk seorang yang membungkus dakwah secara 

cerdas dan lebih kreatif di era modern ini dikalangan anak-anak muda milenial 

dengan pembawaan yang di bungkus dengan menarik. Sehingga penikmat 

dakwah Syakir Daulay bisa menerima serta memahami apa yang disampaikan, 

dengan sangat baik. Efek dakwah yang dilakukan Syakir Daulay ini, sangat 

berpengaruh sangat efektif dikalangan masyarakat yang serba sibuk, sehingga 

pesan-pesan dakwah yang disampaikan melalui media YouTube dapat 

menjadi solusi untuk masyarakat yang ingin mendangarkan tentang 

keagamaan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 

Gaya komunikasi Syakir Daulay didalam menyampaikan dakwah nya 

sangat baik dan mudah di pahami oleh semua orang terlebih khusus kalangan 

anak- anak remaja. Bukan hanya penyampaian nya yang mudah dipahami 

akan tetapi metode yang digunakan oleh Syakir Daulay termasuk dakwah 

menggunakan metode modern, karena Syakir Daulay dalam menyampaikan 

pesan pesan dakwah melalui sosial media, Youtube lebih khususnya.   

Kekurangan cara dakwah Syakir Daulay berdasarkan teori Hamid 

Mowlana terletak pada penyampaian yang tidak bertatap muka secara 

langsung dan menampilkan prilaku yang nampak terhadap jamaah (tabligh). 

Walaupun di balik kekurangan itu akan tetapi pesan-pesan dakwah yang 

                                                           
4
 Kamaluddin, “Pesan Dakwah” Jurnal Kajian-Kajian Keislaman Vol.2 no.2 Desember 

2016. 
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disampaikan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Syakir Daulay, dengan 

berdasarkan tanggapan-tanggapan masyarakat, khususnya pada kalangan 

remaja yang menanggapi dakwah yang dilakukan Syakir Daulay secara positif 

dan antusias kepada dakwah-dakwahnya. 


