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BAB IV 

ANALISIS-KRITIS ATAU PEMBAHASAN ISI PESAN 

DAKWAH PADA GRUP MEME HIJRAH POSTヅ DI MEDIA 

SOSIAL FACEBOOK YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

AKHLAK 

 

A. Teknik Pengemasan dan Penyampaian Pesan Dakwah Grup Meme 

Hijrah Postヅ di Media Sosial Facebook 

Meme Grup Hijrah Post ヅ atau sekarang disebut dengan Meme Hijrah 

Indonesia mengemas pesan dakwah yang dibagikan dengan memakai beberapa 

cara, yakni mulai dari penggalan video ceramah, gambar quotes, hingga gambar 

meme. Dalam membagikan dakwahnya grup ini menggunakan bahasan yang 

ringan-ringan sehingga pesan tersebut mudah diterima oleh khalayak umum, namun 

ada kalanya menggunakan meme sebagai teknik dalam menyampaikan pesan. 

Dalam penggunaan meme sering adanya penggambaran atau visualisasi pesan yang 

disampaikan penuh dengan retorika serta cenderung tersirat. Bagi penikmat yang 

ingin memahami konteks dalam meme diperlukannya penafsiran dan wawasan 

pengetahuan dari berbagai sumber. 

Meme sendiri merupakan media untuk menyalurkan sebuah pendapat dan 

juga pesan, baik itu lelucon, sindiran, serta motivasi yang ditulis dalam balutan kata 

serta gambar yang mencerminkan sebuah ekspresi dalam kalimat yang 

disampaikan. Dengan adanya hal tersebut beberapa akun menjadikan meme sebagai 
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sarana untuk menghibur bahkan untuk dijadikan sarana dalam membagikan 

kebaikan (dakwah) yang berisikan tentang perintah, larangan, dan pengetahuan 

mengenai ajaran Islam. Meme Hijrah Post ヅ merupakan salah satu contoh dari 

grup publik di media sosial Facebook yang membagikan konten meme yang 

berkenaan dengan pesan-pesan dakwah yang dapat dijangkau ke sesama anggota 

Facebook lain, bahkan kepada non-anggota grup sekalipun. 

 

B. Analisis Pesan Dakwah Pada Grup Meme Hijrah Postヅ 

Analisis isi pesan dakwah yang dibagikan pada grup Meme Hijrah Post ヅ

berkaitan dengan akhlak di media sosial Facebook terdiri dari dua puluh gambar 

meme, dengan analisisnya sebagai berikut: 

Gambar Meme 4. 1 
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https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/364174828651975/  

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 1 

Pengirim 

Meme 

Warnesc 

Referensi Joey’s Delayed Reaction atau sering dikenal dengan nama 

Scared Joey dan Surprised Joey 

Tanggal 

Unggahan 

1 Maret 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

637 

Keterangan 

Gambar 

Dalam meme tersebut menampilkan reaksi dari Joey saat 

menanggapi sesuatu. Pertama terdapat kata-kata “sering berdoa 

sama allah” disertai mimik wajah yang tersenyum. Raut tersebut 

menunjukkan bahwa Joey senang mendengar hal tersebut. 

Kedua, terdapat tulisan “Tapi minta biar pacarannya langgeng” 

(yang artinya orang tersebut berdoa untuk hubungan asmaranya 

tetap terjaga dan baik sampai seterusnya) disertai muka Joey 

yang terkejut dan juga mata yang melotot. Raut tersebut 

menunjukkan bahwa Joey terkejut dan tidak percaya dengan doa 

yang dilantunkan orang tersebut. 

 

Dalam meme ini Warnesc berusaha mempresentasikan adab seseorang saat 

berdoa kepada Allah. Berdoa artinya memohon sesuatu dan dalam berdoa berarti 

kita telah mengakui bahwa kita merupakan makhluk yang lemah. Allah senang 

melihat hamba-Nya meminta pertolongan kepada-Nya. Akan tetapi dalam berdoa, 

kita juga harus memiliki adab yakni tidak meminta sesuatu yang haram dan 

terlarang. Pada meme di atas Warnesc menjadikan “pacaran” sebagai bentuk contoh 

dari berdoa untuk kemaksiatan/ mendekati zina. Hal itu bertentangan dengan tujuan 

doa itu dibuat, yakni untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda,  

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/364174828651975/
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Gambar Ensiklopedia Hadits 4. 1 

https://hadits.in/tirmidzi/3531 diakses 02 Desember 2022 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa, telah mengabarkan kepada 

kami Abu Mu’awiyah, telah mengabarkan kepada kami Al Laits yaitu Ibnu Abu 

Sulaim dari Ziyad dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah shallallahu’alaihi 

wasallam bersabda, “Tidaklah seseorang yang berdoa kepada Allah kecuali akan 

dikabulkan untuknya, baik akan disegerakan di dunia atau dijadikan tabungan di 

akhirat atau akan menghapus dosa-dosanya sesuai dengan doa yang ia lantunkan, 

selama ia tidak berdoa untuk kemaksiatan atau memutus tali silaturrahmi atau 

terburu-buru.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah! Bagaimana ia terburu-

buru? Beliau bersabda, “Ia berkata, aku telah berdoa akan tetapi Rabb-ku tidak 

juga mengabulkan untukku.” (H.R. Tirmidzi No. 3531, No. 3604 pada Maktabatu 

al Ma’arif Riyadh). 

  

https://hadits.in/tirmidzi/3531
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Gambar Meme 4. 2 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/366485928420865/  

diakses pada 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 2 

Pengirim Meme Warnesc 

Referensi SpongeBob SquarePants: eps. Jellyfish Hunter 

Tanggal 

Unggahan 

5 Maret 2022 

Jumlah Like dan 

Reacts 

385 

Keterangan 

Gambar 

Dalam gambar tersebut SpongeBob sedang berjalan 

dimalam hari dengan rasa takut dan waswas. Dia merasa 

seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Dengan 

meyakinkan hal tersebut, SpongeBob dengan keberaniannya 

mencoba berbalik dan berkomunikasi kepada seseorang 

yang ia rasa sedang mengikuti dari belakang dengan 

mengucapkan “Assalamu’alaikum”. Dan tanpa diduga 

ternyata ada sebuah jawaban “Wa’alaikumussalam” yang 

diucapkan seseorang di balik sebuah batu besar. Hal tersebut 

membuat Harold Reginald (si ikan berwarna biru) itu pun 

kesal setelah mendengar kejadian tersebut. Hal ini diperkuat 

dengan kalimat Harold “Kenapa lu jawab” dan Nat Paterson 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/366485928420865/
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(ikan yang berwarna hijau) pun meminta maaf dengan 

mengatakan “Maaf bang, wajib dijawab soalnya”. 

Dalam meme ini Warnesc berusaha mempresentasikan ketika seseorang 

mengucapkan salam, maka wajib hukumnya kita menjawab salam tersebut. 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

 
Gambar Ensiklopedia Hadits 4. 2 

https://hadits.in/ibnumajah/1425 diakses 02 Desember 2022 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr dari Muhammad bin Amru dari 

Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah shallallahu’alaihi 

wasallam bersabda, “Lima hak seorang muslim atas muslim lainnya; menjawab 

salam, memenuhi undangan, mengirim jenazah, menjenguk di kala sakit, dan 

menjawab bersin jika ia bertahmid (mengucapkan Al Hamdulillah).” (H.R. Ibnu 

Majah No, 1425, No. 1435 pada Maktabatu al Ma’arif Riyadh) 

Selagi kita mendengar ucapan salam tersebut dan tidak sedang dalam 

keadaan yang dibolehkan tidak menjawab salam (semisal sedang melakukan shalat, 

dll) maka hal itu merupakan kewajiban kita untuk menjawabnya. 

https://hadits.in/ibnumajah/1425
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Gambar Meme 4. 3 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/366189728450485/ 

diakses pada 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 3 

Pengirim 

Meme 

Ahmad Sanjaya 

Referensi SpongeBob SquarePants: eps. No Weenies Allowed dan eps. 

Two Thumbs Down 

Tanggal 

Unggahan 

5 Maret 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

831 

Keterangan 

Gambar 

Dalam gambar tersebut menampilkan beberapa ekspresi 

SpongeBob saat berjumpa dengan suatu perkara yang bisa 

membuat hati menjadi tenang, seperti seseorang yang memiliki 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/366189728450485/
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ayang dengan ekspresi enggan dan tidak peduli serta 

menganggap hal itu cupu. Pada poin kedua ada seseorang yang 

mencari ketenangan hati lewat bermeditasi, SpongeBob masih 

memberikan ekspresi kurang pedulinya akan tetapi dia 

mengatakan bahwa itu lumayan bisa membantu mendapatkan 

ketenangan. Dan di poin terakhir ekspresi SpongeBob berubah 

menjadi setuju ketika melihat seseorang melakukan shalat, 

karena SpongeBob merasa dengan mengerjakan shalat seseorang 

akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Hal ini diperkuat 

dengan gambaran SpongeBob yang mengacungkan kedua 

jempolnya sebagai tanda sangat setuju. 

Dalam meme ini Ahmad Sanjaya berusaha mempresentasikan bahwa jika 

seseorang ingin mencari cara untuk mendapatkan ketenangan dalam hatinya maka 

shalat merupakan solusinya. Shalat merupakan ibadah yang meliputi dzikir 

(mengingat Allah) dan juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Dalam 

Alquran, dzikir dikatakan sebagai sesuatu yang dapat membuat hati menjadi tenang, 

hal ini tertuang pada Q.S. Ar-Ra’d [13]: 28 yang berbunyi, 

 
Gambar Alquran Perkata dan Tafsir 4. 1 

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat 

Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram” 

Maka dari itu dengan rajin mengerjakan shalat, berdoa, memohon serta 

berserah diri (tawakal) kepada Allah dapat membuat diri kita merasa lebih tenang, 

karena hanya Dia satu-satunya dzat yang dapat memberikan ketenangan kepada 

hambanya. Dan ini juga merupakan bentuk perilaku terpuji karena ia lebih memilih 

dekat dengan Allah ketimbang mendekati diri kepada hal lain, seperti pada contoh 

meme di atas seseorang memilih mencari ketenangan pada kekasihnya. 
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Gambar Meme 4. 4 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/368986831504108/  

diakses 10 November 2022  

Tabel Meme 4. 4 

Pengirim 

Meme 

Melon Kaipo 

Referensi SpongeBob SquarePants: eps. Grandma’s Kisses 

Tanggal 

Unggahan 

9 Maret 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

190 

Keterangan 

Gambar 

Dalam meme di atas menceritakan seseorang bernama 

Spongebob sedang mengunjungi rumah temannya yang bernama 

Patrick. Pada gambar tersebut terdapat 4 panel yang di mana 

pada panel pertama berlatar kan pekarangan rumah Patrick, 

Spongebob mengucapkan salam kepada ibunya Patrick 

“Assalamu’alaikum, Bu Patrick nya ada?”, dan ibunya Patrick 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/368986831504108/
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pun menjawab “Wa’alaikumsalam, ada yuk masuk dlu”. Pada 

panel kedua Spongebob duduk bersama Patrick di meja makan, 

di samping itu ibunya Patrick datang dan menghidangkan kue 

untuk mereka, dengan mengatakan “Nih makan dulu dek 

Spongebob”. Pada panel selanjutnya Spongebob menolak 

hidangan yang diberikan ibunya Patrick dengan mengatakan 

“Ngga ah bu, udah makan tadi”. Dan pada panel terakhir, dengan 

raut wajah yang sedih dan menyesal menolak kue tersebut karena 

rasa sungkan. Spongbob pun berkata dalam hati “Duh pengen 

nyobain kue nya”. Pada gambar meme ini pembuat menyertakan 

hadits mengenai perkara pada meme di atas yang diriwayatkan 

Ahmad dengan nomor 26199. 

Pada meme di atas, Melon Kaipo mencoba menggambarkan seorang anak 

yang bertamu ke rumah temannya, namun merasa tidak enak saat ditawari hidangan 

dari orang rumah dan lebih memilih berbohong dengan mengatakan sudah kenyang, 

padahal sebenarnya dia menginginkannya. Yang mana hal ini kurang sesuai dengan 

tuntunan adab yang dijelaskan pada agama Islam. Dalam postingan ini Melon 

Kaipo membahas mengenai adab dalam bertamu. Ia mengarahkan postingan yang 

ia buat pada hadits riwayat Ahmad No. 26199 yang berbunyi,   

“Telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin ‘Umar dia berkata, telah 

menceritakan kepada kami Yunus -yakni Ibnu Yazid Al Aila- dia berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Syaddad dari Mujahid dari Asma’ binti ‘Umais dia 

berkata, “Aku menemani A’isyah untuk meriasnya sebelum bertemu dengan 

Rasulullah, sedangkan aku bersama beberapa wanita.” Asma berkata, “Demi 

Allah, kami tidak mendapatkan dari sisi beliau (Nabi) kecuali sebuah mangkuk 

berisi susu.” Asma berkata, “Kemudian beliau meminumnya lalu memberikannya 

kepada A’isyah, namun A’isyah malu-malu, maka kami pun berkata, “Jangan kamu 

tolak pemberian dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, ambillah darinya.” 

Kemudian dia mengambilnya sambil tersipu malu untuk kemudian meminumnya. 

Setelah itu beliau bersabda: “Ambilkan untuk sahabat-sahabatmu.” Namun kami 

menjawab, “Kami tidak menginginkannya.” Beliau bersabda: “Jangan kalian 

kumpulkan rasa lapar dengan kebohongan.” Asma berkata, “Lalu aku bertanya, 
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“Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami mengatakan ‘aku tidak 

menginginkannya’, padahal sebenarnya dia menginginkan sesuatu itu, apakah itu 

termasuk berbohong?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya setiap bohong itu pasti 

akan ditulis sebagai kebohongan, sehingga seseorang perempuan yang berbohong 

akan disebut sebagai tukang bohong” 

Menurut Syu’aib al- Arnauth hadits ini berstatus kan Isnad Dha’if. Pada 

postingan ini penulis berpendapat, jika kita mendapatkan suatu tawaran makanan 

maka alangkah lebih baik jika kita menerima hal tersebut, sepanjang hal tersebut 

tidak diharamkan, masih layak untuk dimakan, dan juga diberikan secara tulus. 

Selain ingin menjaga perasaan dari sang pemberi, hal itu juga mungkin suatu rezeki 

yang diberikan Allah untuk kita melewati tangan orang lain. 

Gambar Meme 4. 5 
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https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/369998518069606/  

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 5 

Pengirim 

Meme 

Arfllya 

Referensi Are You Going to Sleep Meme 

Tanggal 

Unggahan 

16 Maret 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

670 

Keterangan 

Gambar 

Pada gambar meme diatas terdapat 4 panel yang menceritakan 

seorang gadis yang ingin pergi tidur. Pada panel pertama, 

terdapat gambar otak yang bercakap dengan gadis yang ingin 

tidur, dengan menanyakan “Lu mau tidur?”. Pada panel kedua, 

gadis yang ditanya menjawab dengan mata tertutup dengan 

mengatakan “iya!”. Pada panel ketiga, otak pun bertanya lagi “ga 

doa dulu? (maksudnya di sini si otak bertanya kepada sang gadis 

“apa tidak berdoa lebih dahulu sebelum pergi tidur?”. Panel 

terakhir, dengan ekspresi terkejut sang gadis baru ingat bahwa 

dia lupa berdoa saat hendak tidur. Dan rupanya otak yang 

berbicara tadi merupakan pemikirannya sendiri. Pada meme ini 

pembuat juga menyertakan sebuah Hadits yang diriwayatkan 

oleh Hudzaifah. 

Pada meme ini Arfllya mencoba untuk mengingatkan kepada pembaca, 

terutama bagi seorang muslim agar melaksanakan amalan sebelum tidur yakni 

berdoa. Dalam keadaan tertidur, kita sangat memerlukan perlindungan dari Allah, 

karena saat seseorang tertidur merupakan waktu terlemahnya manusia dan hal ini 

bisa dimanfaatkan makhluk jahat yang di sekitar untuk mengganggu orang tersebut 

di alam mimpi. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/369998518069606/
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Gambar Ensiklopedia Hadits 4. 3 

https://hadits.in/ibnumajah/3897 diakses 02 Desember 2022 

“Telah menceritakan kepada kami Hasyam bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada 

kami Yahya bin Hamzah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin ‘Abidah, telah 

menceritakan kepadaku Abu ‘Ubaidillah Muslim bin Misykam dari ‘Auf bin Malik 

dari Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda: “Sesungguhnya mimpi 

itu ada tiga macam, diantaranya mimpi-mimpi buruk yang menakutkan yang 

datang dari setan untuk membuat sedih anak Adam, diantaranya pula perkara yang 

menggelisahkan seseorang ketika terjaga kemudian terbawa dalam mimpinya, dan 

diantaranya pula satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian.” Abu 

‘Ubaidillah berkata: “Apakah kamu mendengar ini dari Rasulullah 

shallallahu’alaihi wasallam?”, dia menjawab: “Ya, aku mendengarnya dari 

Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam, aku mendengarnya dari Rasulullah 

shallallahu’alaihi wasallam.” (H.R. Ibnu Majah No. 3897, No. 3907 pada 

Maktabatu al Ma’arif Riyadh) 

Untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari mimpi buruk, Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلص 

mengajarkan kepada kita berbagai doa sebelum tidur. Meme yang dibagikan Arfllya 

mengarah pada hadits tentang salah satu amalan sebelum hendak tidur yakni berdoa. 

Ada beberapa hadits yang membahas hal ini dan salah satu yakni, 

https://hadits.in/ibnumajah/3897
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Gambar Ensiklopedia Hadits 4. 4 

https://hadits.in/abudaud/4390 diakses 02 Desember 2022 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah 

menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Abdul Malik bin Umair dari 

Rab’i dari Hudzaifah ia berkata, “Jika Nabi shallallahu’alaihi wasallam ingin tidur, 

beliau membaca, “ALLAHUMMA BISMIKA AHYAA WA AMUUT (Ya Allah, 

dengan nama-Mu aku hidup dan mati).” Dan jika bangun membaca, 

“ALHAMDULILLAHILADZII AHYAA NAA BA’DAMAA AMAATANAA WA 

ILAIHIN NUSYUUR (Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami 

setelah kami mati, dan kepada-Nya kami akan kembali).”  (H.R. Abu Daud No. 

4390, No. 5049 pada Baitul Afkar Ad Daullah). 

https://hadits.in/abudaud/4390
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Gambar Meme 4. 6 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/372644301138361/ 

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 6 

Pengirim 

Meme 

Syaid 

Referensi SpongeBob SquarePants: eps. Valentine’s Day 

Tanggal 

Unggahan 

17 Maret 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

925 

Keterangan 

Gambar 

Pada gambar di atas menceritakan percakapan antara 2 orang. 

Meme ini terdapat 5 panel yang di mana pada panel pertama, 

menampilkan Patrick yang sedang bertanya kepada Spongebob 

“Bob kapan?”. Pada panel kedua menggambarkan Spongebob 

yang heran dengan perkataan temannya tersebut dan bertanya 

balik kepada Patrick “Kapan apa?”. Panel selanjutnya 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/372644301138361/
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menampilkan bahwa Patrick sedang bercanda dengan 

Spongebob, dengan mengatakan “Kapan lu mati” disertakan 

ekspresi Patrick yang tersenyum lebar. Pada panel keempat, 

Patrick lainnya muncul dan mengatakan bahwa kematian bukan 

sesuatu yang bisa dibuat bercanda, hal ini diperkuat dengan 

kalimat “Woy! Kalo bercanda jangan bawa kematian”, “Denger 

nih” kalimat pada panel keempat ini mengarah kepada panel 

kelima yang di mana pembuat memuat hadits tentang 

permasalahan yang terdapat pada meme ini yang diriwayatkan 

oleh Muslim dengan nomor 2682. Pada panel keempat dan 

kelima, ilustrasi Patrick yang ditampilkan menggunakan gamis 

serta peci yang sangat identik dengan umat Islam dalam 

melakukan ibadah. Sehingga dapat menguatkan makna secara 

tekstual. 

Pada meme ini Syaid berusaha mempresentasikan seseorang yang sedang 

mencoba untuk bergurau dengan temannya. Dalam Islam tidak ada larangan dalam 

bercanda, namun bukan berarti kita bisa menjadikan semuanya sebagai candaan. 

Ada beberapa adab yang harus diketahui agar candaan yang dilakukan tidak 

membuat sakit hati siapa pun. Salah satu adab bercanda dalam Islam yakni, tidak 

berkata buruk. Dalam meme ini menggambarkan seseorang yang sedang bercanda 

dan membawa-bawa kematian sebagai bahan candaan yang ia lakukan, dengan 

mempertanyakan kapan temannya itu mati, seolah-olah menantikan kapan kematian 

dari temannya tersebut dan hal ini tidak sesuai dengan tuntunan adab dalam 

bercanda dijelaskan pada ajaran Islam. Dalam postingannya Syaid 

menyandarkannya pada hadits yang diriwayatkan Muslim No. 4843,  No. 2682 pada 

Syarh Shahih Muslim yang berbunyi,  

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi’, telah 

menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar 

dari Hammam bin Munabbih dia berkata, ini adalah yang telah diceritakan oleh Abu 

Hurairah kepada kami dari Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam, -lalu dia 

menyebutkan beberapa hadits di antaranya;- “Rasulullah shallallahu’alaihi 
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wasallam telah bersabda. ‘Janganlah seseorang mengharapkan kematian dan 

janganlah meminta mati sebelum datang waktunya. Karena orang yang mati itu 

amalnya akan terputus, sedangkan umur seorang mukmin tidak akan bertambah 

melainkan menambah kebaikan.” 

Gambar Meme 4. 7 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/376140770788714/ 

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 7 

Pengirim 

Meme 

Melon Kaipo 

Referensi SpongeBob SquarePants: eps. Jellyfishing 

Tanggal 

Unggahan 

22 Maret 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

150 

Keterangan 

Gambar 

Gambar ini bercerita kan seorang teman yang membantu 

menyuapi temannya yang sedang sakit. Terdapat 3 panel pada 

gambar ini, pada panel pertama menampilkan Patrick yang 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/376140770788714/
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sedang memegang sendok yang berisikan sup panas, dengan 

dorongan hati dan niatan yang baik supaya sup yang ada di 

sendok menghangat dan bisa dimakan, Patrick pun ingin meniup 

sendok tersebut. Pada panel kedua ditampilkan bahwa Patrick 

menarik napas untuk meniup sendok tersebut. Pada panel 

terakhir Patrick tanpa sengaja mencipratkan sup panas ke wajah 

Squidward karena tiupan yang diberikan terlalu kencang, yang 

membuat Patrick meminta maaf kepada Squidward “Afuuuu :v 

sorry coeg niupnya kekencengan” (coeg di sini merupakan kata 

yang sering digunakan dalam memanggil sahabat atau teman 

yang sudah akrab. Hampir sama penggunaannya seperti kata 

bro). Pada gambar di atas, pembuat memuat hadits tentang 

masalah yang terdapat pada meme tersebut, yang diriwayatkan 

oleh Tirmidzi no. 1888, Abu Daud no. 3728, dan Ibnu Majah no, 

3429. 

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita harus saling membantu dan 

melakukan kebaikan. Sebagai penerapan dari hubungan antar manusia, atau yang 

sering disebut dengan “hablum minannas”. Meme di atas merupakan contoh nyata 

dari hablum minannas yakni merawat orang sakit, sebagai bentuk kepedulian 

sesama. Dalam meme ini Melon Kaipo mencoba menggambarkan seseorang yang 

sedang membantu memberikan makanan kepada orang yang sedang sakit dengan 

cara menyendok kan sup dan setelah itu diberikan kepada temannya. Akan tetapi 

karena dirasa sup nya masih panas, maka dia meniup sup tersebut agar panasnya 

berkurang. Hal tersebut merupakan perilaku yang terpuji, akan tetapi di sini Melon 

Kaipo lebih memfokuskan kepada masalah sup yang ditiup, yang mana hal itu 

makruh dalam Islam. Melon Kaipo menyandarkan memenya pada tiga hadits. 

Yakni, pada hadits yang diriwayatkan Tirmidzi No. 1810, No. 1888 pada Maktabatu 

al Ma’arif Riyadh yang berbunyi,  

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami 

Sufyan bin Uyainah dari Abdul Karim Al Jazari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas 
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bahwa Nabi shallallahu’alaihi wasallam melarang untuk bernafas dalam bejana 

atau meniupnya. Berkata Abu ‘Isa; ini merupakan hadits hasan shahih.” 

Hadits riwayat dari Abu Daud No. 3240, No. 3728 pada Baitul Afkar Ad 

Daullah yang berbunyi,  

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili, telah 

menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari Abdul Karim dari Ikrimah dari Ibnu 

Abbas ia berkata, “Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam melarang bernafas 

dalam bejana dan meniup di dalamnya.” 

Sumber ketiga berasal dari hadits riwayat Ibnu Majah No. 3420, No. 3429 

pada Maktabatu al Ma’arif Riyadh yang berbunyi,  

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Khallad Al Bahili, telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul Karim dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas 

dia berkata, “Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam melarang meniup dalam 

bejana (saat minum).” 

Dari segi kesehatan pun meniup makanan dan juga minuman dapat 

memunculkan bakteri dari mulut yang masuk ke dalam makanan atau minuman 

sehingga bisa menimbulkan suatu penyakit.1 

 
1 Alfi Salwa Qibty, ‘Hadits Larangan Meniup Makanan Dan Minuman’, IJOIS: Indonesian Journal 

of Islamic Studies, 2, No. 02.02 (2021), 159–79. Hlm. 159 
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Gambar Meme 4. 8 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/376970024039122/  

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 8 

Pengirim Meme Muhammad Ikbalrldy 

Referensi Drake Hotline Bling Meme 

Tanggal 

Unggahan 

23 Maret 2022 

Jumlah Like dan 

Reacts 

1.214 

Keterangan 

Gambar 

Dalam gambar meme di atas menampilkan perbedaan ekspresi 

dari seseorang yang bernama Drake dalam menanggapi perkara 

ketika seseorang diberi ujian dari Allah. Pada panel pertama 

terdapat kalimat “Meminta agar ujiannya cepat selesai.” Drake 

menunjukkan gelagat seperti orang yang tidak tertarik, dengan 

memalingkan wajah sambil menunjukkan telapak tangan terbuka 

menghadap ke depan yang bisa berarti ‘tahan’, hal ini juga bisa 

diartikan sebagai bentuk penolakan terhadap sesuatu yang ia 

tidak sukai. Berbanding terbalik dengan panel kedua yang 

menampilkan kalimat “Meminta agar diberi kekuatan untuk 

menghadapi ujian tersebut.” Di sini Drake menampilkan gestur 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/376970024039122/
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setuju dengan tanggapan yang diberikan, ditambah dengan 

ekspresi tersenyum yang ia berikan. 

Dalam meme ini Ikbalrefaldy mencoba mempresentasikan pilihan 

seseorang ketika mendapatkan sebuah cobaan atau ujian dari Allah. Dalam hidup 

ini setiap orang akan diberikan ujian. Allah dapat melihat batas pada kemampuan 

kita masing-masing, jadi ujian tidak selalu sama untuk setiap orang. Yang harus 

kita pertimbangkan ialah bagaimana kita menyikapi ujian yang dihadapi. Pada 

meme ini Ikbalrefaldy mencoba mempresentasikan pilihan yang terbaik dikala 

menghadapi ujian yakni dengan sikap sabar dan juga meminta kepada Allah agar 

diberikan kekuatan dalam menjalaninya. Bukannya meminta agar cobaannya cepat 

berakhir. Bersabarlah dan Allah akan selalu memudahkan hamba-Nya. Allah 

berfirman bahwa dalam ujian dan cobaan yang dihadapi hamba-Nya itu pasti akan 

Allah beri kemudahan. Bisa di lihat si surah Asy- Syarh [94] : 5-6 yang berbunyi, 

 
Gambar Alquran Perkata dan Tafsir 4. 2 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,” 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
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Gambar Meme 4. 9 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/378580267211431/  

diakses 10 November 2022 
Tabel Meme 4. 9 

Pengirim 

Meme 

Nau 

Referensi Wojak Comics Meme 

Tanggal 

Unggahan 

27 Maret 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

1.641 

Keterangan 

Gambar 

Terdapat 4 panel dalam gambar di atas, akan tetapi ada perbedaan 

meme kali ini dengan gambar meme lainnya yang penulis sajikan 

yakni dari segi alur cerita. Untuk segi alur cerita, meme ini dimulai 

dari kanan atas ke kiri, kiri bawah ke kanan hampir seperti huruf 

C. Pada panel pertama bagian kanan atas digambarkan dua orang 

yang sedang mengejek seorang dengan kata “item/ hitam” kepada 

perempuan di panel kedua (kiri atas). Selanjutnya di panel kedua 

terlihat perempuan yang menangis karena dapat ejekan dari orang 

lain mengenai warna kulitnya dengan mengatakan “brisik! lu 

rasis, penganiaya, kami juga pantes hidup tenang kaya lu! kami 

butuh keadilan! #blacklivesmatter” Maksudnya di sini ialah, 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/378580267211431/
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orang yang berkulit lebih gelap juga layak mendapatkan 

ketenangan seperti orang pada umumnya tanpa dibeda-bedakan 

dan mendapat perundungan serta ejekan dari orang kulit putih. Di 

panel kiri bawah masih menampilkan gambaran orang yang 

sedang mengejek orang lain yang berkulit lebih gelap dengan 

sebutan “item/ hitam”. Selanjutnya pada panel terakhir di bagian 

kanan bawah menampilkan seorang lelaki yang berkata “gw heran 

knp mrk berani ngehina ciptaan Allah, padahal Dia sebaik-baik 

pencipta” (aku heran kenapa mereka berani menghina makhluk 

yang diciptakan Allah, sedangkan Allah lah sebaik-baiknya 

pencipta). 

Dalam meme di atas, Nau berusaha untuk menggambarkan bentuk perilaku 

rasis yang sering dilakukan oleh sebagian orang. Rasis sendiri muncul dari perilaku 

manusia yang memandang hubungannya dengan orang lain dibatasi oleh perbedaan 

fisik, suku, agama, bangsa atau negara. Rasis merupakan perilaku memandang 

rendah, meremehkan, menghina orang lain hanya karena beberapa dari mereka 

berpendapat bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Rasis mengenai perbedaan 

warna kulit sangat sering kita jumpai, dan itulah yang ingin digambarkan Nau 

dalam postingan yang ia kirim. Orang kulit putih yang sering menertawai serta 

mengolok orang yang berkulit lebih gelap. Hal ini sangat bertentangan dengan 

ajaran Islam, karena semua umat muslim dilarang melakukan tindakan rasis. Jika 

kita lihat dari sejarah Islam, salah satu sahabat Nabi ملسو هيلع هللا ىلص yang bernama Bilal bin 

Rabah merupakan seorang lelaki yang memiliki kulit yang berwarna gelap. Akan 

tetapi, beliau mempunyai kedudukan yang tidak kalah penting dengan sahabat 

Rasulullah yang lain. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan 

keunikan serta kelebihannya masing-masing. Ini terbukti dalam semua hal yang 

menyangkut jiwa dan fisiknya. Manusia tidak seperti makhluk lain yang Allah 

ciptakan, bahkan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi 
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Adam ‘alaihissalam karena akal dan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dapat kita 

lihat pada Qur’an surah At-Tin [95] : 4, Allah subhanahu wa ta’ala berfirman, 

 
Gambar Alquran Perkata dan Tafsir 4. 3 

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya.” 

Gambar Meme 4. 10 

 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/380732233662901/  

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 10 

Pengirim 

Meme 

Muhammad Arifuddin Abdullah 

Referensi Arrow Going Knight’s Helmet Meme 

Tanggal 

Unggahan 

31 Maret 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

268 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/380732233662901/
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Keterangan 

Gambar 

Pada panel pertama menampilkan seorang ksatria yang 

menggunakan zirah lengkap atau baju perang berlapis besi dan 

baja. Baju zirah sendiri merupakan pakaian yang diperlukan 

seorang ksatria untuk melindungi dan mempertahankan dirinya 

dari serangan tajam. Tulisan “Puasa” pada sang ksatria 

digambarkan sebagai orang yang menunaikan ibadah puasa. Di 

panel selanjutnya eye slot yang terdapat helm milik ksatria 

tertusuk panah. Eye slot merupakan sebuah celah kecil yang ada 

pada helm baja, celah kecil ini gunanya agar ksatria tetap dapat 

melihat dunia luar. Kalimat “Tapi pacaran” pada panah tersebut 

digambarkan sebagai godaan hawa nafsu. 

Dalam meme ini seorang ksatria diperlihatkan sebagai seorang muslim yang 

sedang menjalankan ibadah puasa. Hal ini ditunjukkan pada tulisan “puasa” yang 

di letakan di bagian ksatria. Berpuasa di bulan Ramadhan merupakan ibadah yang 

termuat dalam syariat Islam, oleh karena itu umat Islam diwajibkan berpuasa, 

terkecuali orang yang dalam keadaan sedang berhalangan. Dengan berpuasa, 

manusia dapat menyucikan jiwanya serta mendisiplinkan diri dengan tidak 

melakukan apa pun sampai waktu yang telah ditentukan. Meskipun itu merupakan 

sesuatu yang diperbolehkan baginya, serta melatih diri untuk menjauhi apa yang 

dilarang oleh Allah subhanahu wa ta’ala. dan melipatgandakan amal kebaikan serta 

ketaatan kepada Allah.2 Namun pada meme ini digambarkan ksatria dengan lapis 

baja penuh itu masih tidak bisa menahan serangan anak panah yang masuk melalui 

celah pada pelindung kepalanya. Panah di sini disimbolkan sebagai godaan 

berpacaran. Saat berpuasa kita tidak hanya didik untuk menahan lapar dan haus, 

akan tetapi juga menuntun kita untuk melawan hawa nafsu termasuk berhubungan 

 
2 Mat Syaifi, ‘JURNAL TARBAWI Vol.07 No.02 2019| 1’, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam 

Ibadah Puasa Ramadhan, 07.02 (2019), 1–29. Hlm. 3 
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dengan lawan jenis. Pacaran termasuk dalam perbuatan maksiat, sedangkan 

perbuatan maksiat dapat menghapus amal pahala seseorang. 

Dapat kita pahami bahwa kegiatan pacaran itu dilarang, dan hal tersebut 

juga dapat merusak pahala puasa dari orang tersebut atau mungkin amal dari 

puasanya tidak diterima sehingga ia berpotensi untuk tidak  mendapatkan pahala 

sama sekali dan hanya memperoleh lapar dan hausnya saja. 

Gambar Meme 4. 11 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/380755563660568/  

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 11 

Pengirim 

Meme 

Melon Kaipo 

Referensi SpongeBob SquarePants: eps. The Krabby Kronicle 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/380755563660568/
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Tanggal 

Unggahan 

31 Maret 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

36 

Keterangan 

Gambar 

Meme ini terdiri dari 4 panel, yang di mana pada panel pertama 

menyuguhkan SpongeBob yang digambarkan sebagai orang 

mu’min (ini dapat dilihat dari tulisan *mu’min yang terletak pada 

bagian atas kepalanya) yang berprofesi sebagai jurnalis. Dalam 

gambar tersebut SpongeBob berkata “Ana mau nulis kegiatan 

orang itu..”. maksudnya ialah ia ingin menulis artikel tentang 

kegiatan apa yang dilakukan temannya Patrick yang sedang 

berdiri di sebelah papan pemberhentian bis. Panel selanjutnya 

mengisahkan surat kabar yang berhasil dibuat oleh SpongeBob 

dengan tajuk ‘Warga setempat memperhatikan tiang!’. Panel 

ketiga tuan Krab pun memberikan saran kepada SpongeBob 

dengan mengatakan “Antum tambahin kebohongan dikit. biar 

menarik”. Hal ini bertujuan agar surat kabar yang dibuat 

SpongeBob dapat menarik perhatian para pembaca. Pada panel 

ini tuan Krab digambarkan sebagai orang munafik (ini dapat 

dilihat dari tulisan *munafik yang terletak pada bagian atas 

kepalanya). Di pada panel terakhir diperlihatkan tajuk surat 

berita yang diubah oleh tuan Krab yang awalnya berjudul ‘Warga 

setempat memperhatikan tiang!’ menjadi ‘Warga setempat 

menikahi tiang!’ dengan gambar Patrick dan tiang yang dicoret 

layaknya sepasang pengantin. Pada gambar di atas, pembuat 

meme memuat hadits tentang masalah yang bersangkutan 

dengan gambar tersebut, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaiq 

dalam Syu’abul Iman no. 01437. (Tulisan yang benar Al-Baihaqi 

dalam Syu’abul Iman No. 10437) 

Pada postingan di atas Melon Kaipo mencoba mengangkat pembahasan 

tentang seseorang yang mencari kesalahan orang lain. Melon Kaipo mendasarkan 

postingannya pada sabda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص yang diriwayatkan Al-Baihaqi No. 10437 

pada Syu’abul Imam yang berbunyi,  

“Seorang mu’min itu mencari udzur (alasan-alasan baik) terhadap saudaranya, 

sedangkan seorang munafik itu mencari kesalahan-kesalahan saudaranya” 
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Udzur di sini dapat diartikan sebagai prasangka baik atau penghalang/ 

alasan atas tuduhan buruk. Salah satu ciri dari seorang mukmin hendaknya dia 

udzur kepada teman-temanya agar dapat menjaga pertemanan serta melindungi 

kehormatan teman-temannya dan ketika temannya melakukan kesalahan hendaklah 

ia menegurnya dan menasihati dengan cara yang baik yang tidak membuat 

temannya merasa dipermalukan. Sedangkan pada potongan hadits di atas 

disebutkan bahwa salah satu ciri orang munafik gemar mencari kesalahan-

kesalahan orang lain. Dalam ajaran Islam, kita dilarang untuk ikut campur urusan 

orang lain, terutama aktivitas yang berkaitan dengan hak pribadi dan juga aib orang 

tersebut, dengan mencoba mencari kesalahan serta keburukan yang ia lakukan. 

Ditambah lagi jika informasi yang didapatkan masih belum jelas kebenarannya, 

maka perbuatan itu sama saja seperti berprasangka buruk kepada orang tersebut dan 

hal itu dapat memicu adanya fitnah. Dapat kita pahami bahwa mencari keburukan 

orang lain dan berprasangka buruk merupakan akhlak yang tercela dan agama Islam 

mengharamkan akan hal itu. Sebagai umat muslim kita dituntut untuk selalu 

berhati-hati dalam segala hal. Karena zaman sekarang sudah banyak dipenuhi 

dengan fitnah dan tidak sedikit manusia banyak yang menyimpang dari kebenaran, 

kecuali orang-orang yang Allah pelihara. 
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Gambar Meme 4. 12 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/382361090166682/ 

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 12 

Pengirim 

Meme 

Ade Londok 

Referensi Cereal Guy Meme 

Tanggal 

Unggahan 

2 April 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

49 

Keterangan 

Gambar 

Pada meme ini menunjukkan ekspresi seseorang mengenai suatu 

perkara. Pertama terdapat kalimat “Cewek itu setiap hari dicatat 

dosanya walau gk melakukan apa apa” artinya (perempuan itu 

setiap hari akan selalu dicatat dosanya walaupun tidak 

melakukan kegiatan apa-apa) dengan mulut yang penuh akan 

makanan sereal lelaki itu menanggapi kalimat itu dengan berkata 

“Hey apa apaan itu”. Akan tetapi setelah kalimat tadi diperjelas 

lagi “Karna banyak mata yang melihat postingan aurat yang 

mereka umbar dan dosalah mereka setiap detiknya”. Maksudnya 

(disebabkan banyaknya orang yang melihat postingan 

perempuan yang memamerkan auratnya, hal itulah yang 

membuat dosa mereka dicatat setiap detiknya) seketika lelaki itu 

kaget dan menyemburkan makanan dari mulutnya. 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/382361090166682/


76 
 

Meme ini merupakan buatan dari akun yang bernama Misbah yang 

dibagikan ulang oleh Ade Londok. Di dalam meme ini membahas mengenai salah 

satu dosa jariyah bagi para wanita yang sering sekali diabaikan atau tidak disadari 

sama sekali. Wanita merupakan makhluk mulia yang Allah ciptakan dan memiliki 

kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Karena hal itu, kaum muslim kalangan laki-

laki dianjurkan untuk menghargai dan menghormatinya. Akan tetapi di satu sisi, 

wanita juga dapat menjadi fitnah (ujian) bagi laki-laki. Kehadirannya disamakan 

dengan perhiasan duniawi yang membuat seseorang lalai dan tunduk padanya. 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

 
Gambar Ensiklopedia Hadits 4. 5 

https://hadits.in/muslim/4923 diakses 02 Desember 2022  

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur, telah menceritakan kepada 

kami Sufyan dan Mu’tamir bin Sulaiman dari Sulaiman At Taimi dari Abu ‘Utsman 

An Nahdi dari Usamah bin Zaid dia berkata, “Rasulullah shallallahu’alaihi 

wasallam bersabda, ‘Sepeninggalku, tidak ada (sumber) bencana yang lebih besar 

bagi laki-laki selain daripada wanita.” (H.R. Muslim No. 4923, No. 2740 pada 

Syarh Shahih Muslim) 

https://hadits.in/muslim/4923
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Karena hal ini lah, yang menuntut wanita untuk harus lebih memperhatikan 

dan menjaga sikapnya. Jangan sampai apa yang ia perbuat dapat menjerumuskan 

dirinya ke dalam dosa jariyah.  

Dosa jariyah sendiri merupakan dosa yang akan terus menumpuk dan 

mengalir meskipun orang itu telah meninggal dunia. Salah satu dosa jariyah yang 

sering luput dari perhatian wanita adalah mengunggah foto yang menampilkan 

aurat mereka dan postingan yang dengan sengaja ingin menggoda melalui 

kecantikan dan kemolekan fisiknya. Semakin banyak pandangan lelaki yang 

tergoda pada apa yang ia postingan, maka semakin berlipat pula dosa yang 

didapatkannya dan tanpa ia sadari malaikat akan terus mencatat dosa-dosa tersebut. 

Maka dari itu, Islam mengajarkan para perempuan muslim untuk menjaga sikap 

perilakunya dan menutup aurat mereka. Menurut hukum Islam, aurat dapat 

diartikan sebagai batasan minimal bagian tubuh yang wajib ditutup. Allah 

subhanahu wa ta’ala melarang wanita memperlihatkan kecantikannya kepada siapa 

pun kecuali suami dan mahramnya. 
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Gambar Meme 4. 13 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/382719120130879/  

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 13 

Pengirim 

Meme 

Melon Kaipo 

Referensi SpongeBob SquarePants: eps. Squeaky Boots 

Tanggal 

Unggahan 

3 April 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

154 

Keterangan 

Gambar 

Meme ini menyuguhkan cerita tentang 2 orang yang bercanda 

dengan cara berbohong. Pada panel pertama seseorang bernama 

Tom yang sedang berbicara kepada tuan Krab dan mengatakan 

“Krab anak lu meninggal”. Pada panel selanjutnya, mendengar 

hal itu Krab langsung panik dan menyerbu dengan beberapa 

pertanyaan “hah? Kapan? Dimana?”. Untuk lebih meyakinkan, 

pada panel ketiga SpongeBob muncul dengan mata yang 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/382719120130879/
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menangis dia pun berkata “dia meninggal ditabrak Jhonson”. Di 

panel selanjutnya, tuan Krab yang melihatnya bertambah panik 

dan bertanya “Johnson saha?”. Maksudnya (Siapa Johnson yang 

dimaksud oleh SpongeBob?). Pada panel kelima SpongeBob 

menjawabnya dengan kata “TAPI” dan disambung oleh Tom di 

panel keenam dengan kata “BO’ONG (bohong)”. Pada panel 

kelima dan keenam menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Tom 

dan SpongeBob mengenai kematian anak tuan Krab merupakan 

guyonan belaka. 

Pada meme di atas, Melon Kaipo sedang menceritakan seseorang yang 

sedang melakukan candaan. Bercanda sendiri merupakan salah satu cara manusia 

untuk menghilangkan rasa bosan baik itu bercanda dengan teman ataupun keluarga. 

Akan tetapi, sangat penting kita ketahui bahwa bercanda sendiri memiliki 

batasannya tersendiri atau sering disebut dengan adab. Dalam Islam, adab bercanda 

ini harus diperhatikan agar tidak berlebihan dan tidak merugikan orang lain. 

Sehingga kedua belah pihak dapat sama-sama terhibur. Pada meme ini, 

menampilkan contoh candaan yang mengandung kebohongan dan hal itu sangat 

tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena bagaimana pun juga berbohong 

sangat diharamkan. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

 
Gambar Ensiklopedia Hadits 4. 6 

https://hadits.in/abudaud/4338 diakses 02 Desember 2022 

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, ia berkata: Telah 

menceritakan kepada kami Yahya, dari Bahz bin Hakim, ia berkata: Telah 

menceritakan kepadaku Bapakku, dari Bapaknya, ia berkata: Aku mendengar 

https://hadits.in/abudaud/4338
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Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Celakalah bagi orang yang 

berbicara lalu berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Celakalah dirinya, 

celakalah dirinya!” (H.R. Abu Daud No. 4338, No. 4990 pada Baitul Afkar Ad 

Dauliah) 

Bercanda dengan cara berbohong juga dapat berpotensi memunculkan 

perselisihan dan salah paham yang mengakibatkan permusuhan di antara kedua 

pihak. Sebagai umat muslim, hal yang seperti itu sebaiknya harus kita hindari, 

karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam ajaran Islam kejujuran adalah yang 

paling terpenting. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

 
Gambar Ensiklopedia Hadits 4. 7 

https://hadits.in/muslim/4719 diakses 02 Desember 2022 

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan ‘Utsman bin Abu Syaibah 

serta Ishaq bin Ibrahim. Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Sedangkan 

yang lainnya berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dan Manshur dari Abu 

Wail dari ‘Abdullah dia berkata, Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda, 

“Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Dan kebaikan itu 

akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan 

dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan 

pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. 

Seseorang yang memelihara  kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta.” 

(H.R. Muslim No. 4719, No.2607 pada Syarh Shahih Muslim) 

https://hadits.in/muslim/4719
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Gambar Meme 4. 14 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/386282209774570/  

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 14 

Pengirim 

Meme 

Fajar Firdaus 

Referensi Avengers: Age of Ultron (Tony Stark & Steve Rogers chopping 

wood scene) 

Tanggal 

Unggahan 

9 April 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

797 

Keterangan 

Gambar 

Gambar di atas sedang menceritakan Steve Rogers yang 

meminta tolong kepada Tony Stark. Pada panel pertama Steve 

Rogers memanggil Tony Stark dengan sebutan “ee monyet”. Di 

panel selanjutnya Stark pun menyanggah panggilan dari Rogers 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/386282209774570/
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dengan mengatakan “gua manusia bukan monyet”. Ketiga, 

merasa Stark terlalu banyak bicara, Rogers pun berkata “bacot, 

sini bantuin gua”. Artinya (banyak omong, ayo sini bantuin). 

Pada panel keempat, merasa Rogers meminta tolong dirinya 

dengan perilaku yang tidak begitu baik. Stark pun mulai kesal 

dan berkata “kaya gitu caranya minta tolong?”. Pada panel 

terakhir menunjukkan Rogers yang kesal kepada Stark dengan 

berkata “Anjing juga lama-lama lo yaa” dan Stark pun hanya bisa 

mengucapkan “Astagfirullah” menghadapi perilaku dari 

temannya yang satu ini. 

Pada meme ini, Fajar Firdaus mencoba untuk menggambarkan seseorang 

yang sedang meminta bantuan. Tolong-menolong merupakan hal umum yang 

sering dilakukan. Karena manusia dirancang memiliki sifat bersosialisasi, yang di 

mana manusia tidak dapat hidup sendiri dan hal itu menjadikannya untuk saling 

membutuhkan satu sama lain. Dalam ajaran Islam juga mewajibkan umatnya untuk 

saling tolong-menolong. Akan tetapi, dalam meminta bantuan juga harus memiliki 

adab serta tata krama yang santun. Dalam postingan di atas diperlihatkan seseorang 

yang berkata kasar saat meminta pertolongan dan itu merupakan suatu hal yang 

bertentangan dan tidak sesuai dengan tuntunan dalam ajaran Islam sebagai 

rahmatan lil ‘alamin (rahmat/ kasih sayang bagi seluruh alam). 

Berkata kasar sangat dilarang dalam Islam dan Allah subhanahu wa ta’ala 

sangat tidak menyukai hal tersebut. Dalam Alquran pada surah An-Nisa [4]: 148 

Allah berfirman, 

 
Gambar Alquran Perkata dan Tafsir 4. 4 

“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang, kecuali oleh 

orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” 
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Mengatakan hal-hal kasar kepada seseorang dapat menimbulkan 

kesalahpahaman dan berakhir dengan sakit hati hingga dendam pada orang yang 

anda katakan dengan kasar. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

 
Gambar Ensiklopedia Hadits 4. 8 

https://hadits.in/ahmad/3752 diakses 02 Desember 2022 

“Telah menceritakan kepada kami Aswad, telah mengabarkan kepada kami Abu 

Bakr dari Al Hasan bin Amru dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid dari 

ayahnya dari Abdullah ia berkata, Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda, 

“Seorang mukmin itu bukanlah orang yang melaknat, mencela, berbuat keji dan 

tidak pula mengatakan perkataan kotor.” (H.R. Ahmad No. 3752) 

Dapat kita perhatikan pada hadits ini bahwa Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص mengaitkan antara 

orang mukmin dan perkataan yang tidak baik. Memberitahukan bahwasanya salah 

satu ciri dari orang mukmin yakni menjaga perbuatan dan lisannya dari hal yang 

tidak baik. 

https://hadits.in/ahmad/3752
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Gambar Meme 4. 15 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/389109266158531/  

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 15 

Pengirim 

Meme 

Melon Kaipo 

Referensi SpongeBob SquarePants: eps. Patty Hype 

Tanggal 

Unggahan 

18 April 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

64  

Keterangan 

Gambar 

Pada meme ini menampilkan Patrick yang sedang berdiri 

dibelakang stand yang sedang asik membagikan uang gratis 

kepada warga Bikini Bottom dengan tulisan di sampingnya Ayo, 

Simpan Hartamu “Di Langit” dan disertakan terjemahan dari 

Alquran surah Al-Hadid ayat ke 18. 

Pada postingan meme ini, Melon Kaipo mencoba mengajak pembaca untuk 

menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Dalam postingannya ini Melon Kaipo 

menyandarkan pada Alquran surah Al-Hadid [57]: 18 yang di mana ayat tersebut 

menjelaskan tentang siapa saja yang ikhlas bersedekah dan menginfakkan sebagian 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/389109266158531/
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hartanya yang baik lagi halal di jalan Allah baik itu dari kalangan perempuan 

maupun dari laki-laki dengan niat  hanya untuk mencari keridhaan-Nya, pasti akan 

Allah gandakan kebaikan yang mereka lakukan dan tempat tinggal yang baik yakni 

Jannatun na’im di akhirat. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah. 

Orang yang bersedekah dalam Islam yakni orang yang rela memberikan sebagian 

hartanya kepada orang yang membutuhkan, termasuk dari keluarga, kerabat hingga 

orang asing yang tidak dikenal. Akan tetapi, orang-orang sering ragu untuk 

memberikan infak kepada orang lain karena mereka berpikir bahwa dengan 

menyedekahkan sebagian hartanya, maka akan berkurang pula harta yang ia miliki. 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

 
Gambar Ensiklopedia Hadits 4. 9 

https://hadits.in/muslim/4689 diakses 02 Desember 2022 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr, 

mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ja’far, dari al- ‘Alaa’, 

dari Bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam, 

beliau bersabda: “Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidaklah seorang 

hamba yang memaafkan kesalahan, melainkan Allah akan tambahkan kemuliaan 

baginya. Dan tidaklah seseorang yang merendahkan hati karena Allah, melainkan 

Allah akan mengangkat derajatnya.” (H.R. Muslim No. 4689, No. 2588 pada Syarh 

Shahih Muslim) 

https://hadits.in/muslim/4689
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Pada hadits di atas telah sebutkan Rasulullah bahwa sedekahnya seseorang 

tidak akan mengurangi hartanya sendiri. Hal yang dapat kita ambil dari pelajar pada 

postingan ini yakni, sedekah tidak akan mengurangi harta yang dimiliki, justru harta 

yang telah kita berikan akan dijadikan “harta” untuk kita di akhirat nanti sebagai 

imbalannya. 

Gambar Meme 4. 16 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/384719156597542/  

diakses 10 November 2022 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/384719156597542/
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Tabel Meme 4. 16 

Pengirim 

Meme 

Ahmad Sanjaya 

Referensi SpongeBob SquarePants: eps. Patty Hype 

Tanggal 

Unggahan 

18 April 2022  

Jumlah Like 

dan Reacts 

186 

Keterangan 

Gambar 

Pada panel pertama menyuguhkan scene Fred yang sedang 

menyapa temannya dengan mengucapkan “Assalamu’alaikum 

brother”. Dan dijawab Tom dengan “Wa’alaikumussalam 

warahmatullah, brother..!” di panel kedua. Pada panel 

selanjutnya pun Fred dan Tom mulai bercakap-cakap. Di sini 

Tom memberi tahu apa yang dia bawa dan juga bertanya kepada 

Fred “Gua bawa agar nih, Lu bawa apa?”. Fred pun dalam panel 

keempat menjawab “Boba..!” sambil mengangkat plastik yang 

terdapat minuman boba di dalamnya. Pada panel selanjutnya 

Tom berkata “Kuy lah gaskan sedekah..!”. maksudnya di sini 

mereka berinisiatif ingin memberikan makanan dan minuman 

yang mereka bawa kepada orang yang membutuhkan. Di panel 

terakhir, taun Krab melihat pemandangan itu dari dalam Krusty 

Krab pun ikut terharu sambil mengatakan “Masyaallah indahnya 

berbagi..!” 

Pada postingan meme ini, Ahmad Sanjaya mencoba menggambarkan 

indahnya berbagi kepada sesama. Ditunjukkan pada gambar tersebut dua orang 

yang ingin saling berbagi makanan yang ia bawa kepada orang lain. Makanan 

sendiri merupakan hal yang terpenting bagi manusia untuk pertumbuhan dan 

keberlangsungan hidupnya. Akan tetapi ada masanya yang membuat seseorang 

kesulitan untuk mendapatkan, misalnya dikarenakan faktor ekonomi yang kurang 

memadai. Hal ini yang mendorong kepada mereka yang berkecukupan untuk saling 

berbagi dan memberi semampu yang ia bisa berikan. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص mengajak 

umatnya untuk selalu berbagi makanan dengan sanak saudara maupun tetangga. 
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Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, bahwa seseorang yang menyedekahkan makanan kepada 

orang yang lapar merupakan perbuatan yang paling baik dan mulia. 

 
Gambar Ensiklopedia Hadits 4. 10 

https://hadits.in/bukhari/5767 diakses 02 Desember 2022 

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada 

kami Al Laits, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid dari Abu Al Khair 

dari Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi 

shallallahu’alaihi wasallam, “Islam bagaimanakah yang baik?” Beliau menjawab, 

“Engkau memberi makan, menebarkan salam terhadap orang yang engkau kenal 

maupun yang tidak engkau kenal.” (H.R. Bukhari No. 5767, No. 6236 pada Fathul 

Bari) 

Memberikan makanan kepada orang lain tidak harus dengan jumlah yang 

besar, akan tetapi dengan jumlah sedikit pun tidak masalah asalkan kita ikhlas. Oleh 

karena itu, teruslah berbuat baik meski dalam hal kecil. Dengan begitu kita dapat 

mempererat persahabatan, serta menyebarkan dan menanamkan kasih sayang 

kepada sesama makhluk ciptaan Allah. 

https://hadits.in/bukhari/5767
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Gambar Meme 4. 17 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/405339704535487/  

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 17 

Pengirim 

Meme 

Dimas Agus Pratama 

Referensi SpongeBob SquarePants: eps. Something Smells 

Tanggal 

Unggahan 

12 Mei 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

231 

Keterangan 

Gambar 

Pada gambar di atas menampilkan Patrick sedang memberikan 

nasihat yang berbunyi “Sebelum mencela orang lain karena 

dosanya, ingatlah bahwa dosamu juga belum tentu diampuni oleh 

Allah. Kalaupun dosamu diampuni dan kau saat ini bersih dari 

dosa, maka alangkah bodohnya engkau jika kau kotori lagi 

dirimu dengan dosa mencela orang lain.” dengan mata yang 

berbinar-binar sambil mengangkat tangannya dan 

mengacungkan jari telunjuknya seperti memberikan petuah. 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/405339704535487/
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Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah luput dari dosa, baik itu 

dosa besar maupun kecil. Meskipun sama-sama makhluk yang sering melakukan 

kesalahan, akan tetapi masih ada saja beberapa orang yang suka mencela orang lain 

yang melakukan perbuatan dosa. Ini mungkin dilakukannya karena ia berpikir 

bahwa dosa yang ia lakukan lebih kecil ketimbang dosa yang orang lain lakukan. 

Dalam ajaran Islam menjelaskan bahwa mencela orang yang melakukan dosa 

hukumnya tidak diperbolehkan. Karena sekecil atau sebesar apa pun dosa yang 

dilakukan orang lain, kita sebagai manusia juga sering melakukan kesalahan yang 

dapat mendatangkan dosa, maka dari itu tidak selayaknya kita mencela dan 

mengejek orang tersebut. Sikap yang harusnya seorang muslim lakukan ialah diam, 

memberikan nasihat secara empat mata kepada pelaku, serta mendoakan yang 

terbaik untuk saudaranya agar dapat bertobat dan menyesali apa yang telah ia 

perbuat. 

Pada postingan meme di atas, Dimas Agus Pratama mengajak kita supaya 

lebih fokus pada diri kita masing-masing, karena kita sebagai umat manusia tidak 

sepatutnya merasa bahwa diri kita ini makhluk yang paling suci dari pada manusia 

lainnya. Kita ini hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, 

alangkah lebih baik kita memusatkan pikiran kita untuk introspeksi diri serta 

memperbaiki diri agar menjadi lebih baik dan belajar untuk mengontrol perkataan 

yang akan kita ucapkan, agar selalu berbicara yang baik. 
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Gambar Meme 4. 18 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/430213745381416/  

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 18 

Pengirim 

Meme 

Melon Kaipo 

Referensi SpongeBob SquarePants: eps. Plankton’s Regular 

Tanggal 

Unggahan 

27 Juni 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

299  

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/430213745381416/
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Keterangan 

Gambar 

Meme ini mengangkat cerita mengenai hutang piutang. Pada 

panel pertama menampilkan Nat Paterson (ikan berwarna hijau) 

yang mampir di Chum Bucket untuk menemui Plankton. 

Sesampainya di depan pintu Chum Bucket Nat pun 

mengucapkan salam “Assalamu’alaikum”. Saat berhadapan 

bersama Plankton, Nat pun mencoba memulai pembicaraannya 

dengan mengatakan tujuannya untuk meminta Plankton 

mengembalikan uang yang telah ia pinjam dari Nat. Hal ini 

diperjelas saat Nat mengatakan “akhi, ana mau nagih utang 

antum 3jt”. Maksudnya Nat ingin meminta Plankton untuk 

mengembalikan uang yang ia pinjam sebesar 3 juta rupiah. Di 

panel ketiga, Plankton meminta keringanan kepada Nat dengan 

mengatakan “na’am, Afwan ana belum bisa bayar, ibu lagi sakit 

uangnya dipake buat berobat akhi..” maksudnya di sini Plankton 

belum bisa membayar hutang dikarenakan uangnya terpakai 

untuk mengobati ibu Plankton yang sedang sakit. Mendengar 

alasan tersebut Nat pun tidak mempermasalahkan Plankton yang 

belum bisa membayar hutannya, Nat berkata kepada Plankton 

“Ohh gapapa, ana perpanjang tempo 6 bulan buat bayar”. Dan 

pada panel kelima Nat juga memberikan uang tambahan untuk 

biaya pengobatan ibunya Plankton yang sakit, Nat menyodorkan 

uang kepada Plankton sambil berkata “Ini dari ana buat 

tambahan biaya berobat”. Di panel terakhir, Nat pun pamit 

pulang sambil berkata “yang tadi ga usah diganti akhi, ana pamit, 

assalamu’alaikum” Nat mengatakan bahwa uang yang ia berikan 

hari ini merupakan pemberian dia kepada Plankton. Melihat hal 

itu Plankton pun tersenyum dan mengucapkan “Syukran, 

jazakallah khair wa’alaikumalam”. Artinya (Terima kasih, 

semoga Allah membalas kebaikanmu, wa’alaikumsalam). 

Melon Kaipo dalam meme nya mencoba mempresentasikan nilai sosial 

yakni untuk saling membantu orang lain yang dalam kesusahan. Membantu mereka 

yang membutuhkan merupakan perilaku yang sangat terpuji dan harus dijadikan 

teladan dalam kehidupan bersosial. Pada meme di atas digambarkan seseorang yang 

sedang ingin menagih uang yang telah ia pinjamkan, akan tetapi sang peminjam 

masih belum bisa mengembalikannya dikarenakan uang tersebut digunakan untuk 

biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Mendengar hal tersebut, sang 

peminjam tidak sungkan untuk memperpanjang tempo pembayaran dan 
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memberikan uang tambahan secara suka rela agar dapat mengurangi beban biaya 

ibunya berobat. Seseorang yang mau membantu saudaranya dalam kesulitan, maka 

Allah akan membalas kebaikannya. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

 
Gambar Ensiklopedia Hadits 4. 11 

https://hadits.in/abudaud/4295 diakses 02 Desember 2022 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman -keduanya anak Abu 

Syaibah- secara makna, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 

Mu’awiyah -Utsman mengatakan- dan Jarir Ar Razi. (dalam jalur lain disebutkan) 

Telah menceritakan kepada kami Washil bin Abdul A’la berkata, telah 

menceritakan kepada kami Asbath dari Al A’masy dari Abu Shalih -Washil berkata, 

aku diceritakan dari Abu Shalih, kemudian keduanya sepakat- dari Abu Hurairah 

dari Nabi shallallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda, “Barang siapa 

meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan 

meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. 

Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka 

Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang 

siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan 

di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut 

mau menolong saudaranya.” Abu Daud berkata, “Riwayat Utsman dari Abu 

Mu’awiyah tidak menyebutkan, “Barang siapa memberi kemudahan kepada orang 

yang sedang kesulitan.” (H.R. Abu Daud No. 4295, No. 4946 pada Baitul Afkar 

Ad Dauliah) 

https://hadits.in/abudaud/4295
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Gambar Meme 4. 19 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/467870201615770/ 

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 19 

Pengirim 

Meme 

Jaya Abadi 

Referensi Nileseyy Niles Disappears Meme 

Tanggal 

Unggahan 

1 September 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

465 

Keterangan 

Gambar 

Meme ini menampilkan potret seorang lelaki bernama Nileseyy 

Niles yang digambarkan sebagai sebuah pahala yang mulai 

menghilang di setiap adegan, mulai dari Nileseyy yang terlihat 

jelas sampai hilang tidak terlihat dengan diberikan tulisan di 

atasnya “Ketika Lu Mengungkit-ungkit Kebaikan Lu”  

Di sini Jaya Abadi mencoba untuk menggambarkan sebuah pahala yang 

menghilang secara perlahan dikarenakan orang itu suka mengungkit-ungkit 

kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain agar di cap sebagai orang baik. Allah 

subhanahu wa ta’ala tidak menerima amalan yang di mana orang itu sering 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/467870201615770/
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menyebut kebaikan yang dia lakukan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam 

Q.S. Al-Baqarah [2]: 264 yang berbunyi, 

 
Gambar Alquran Perkata dan Tafsir 4. 5 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) 

sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), 

seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia 

tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu 

seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, 

lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun 

dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang yang kafir.” 

Maka dari itu, sebaik-baiknya perbuatan dan pemberian adalah yang paling 

ikhlas. Tidak perlu lagi kita membicarakan dan mengungkit kebaikan yang 

dilakukan, biarlah Allah yang membalas semua apa yang kita lakukan. 
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Gambar Meme 4. 20 

 
https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/471687731234017/  

diakses 10 November 2022 

Tabel Meme 4. 20 

Pengirim 

Meme 

Melon Kaipo 

Referensi SpongeBob SquarePants: eps. The Bad Guy For Villian dan eps. 

Home Sweet Pineapple 

Tanggal 

Unggahan 

9 September 2022 

Jumlah Like 

dan Reacts 

179 

Keterangan 

Gambar 

Gambar di atas menampilkan perbedaan sikap dari SpongeBob, 

dengan diberikan judul Ciri Anak Durhaka di atasnya maka 

SpongeBob di sini digambarkan sebagai anak yang memiliki 

ciri-ciri sebagai anak durhaka. Pada panel pertama SpongeBob 

sedang asyik berduduk bersama Patrick dengan gestur yang riang 

gembira. Pada panel ini disertakan perkataan dari Asy Syaikh 

https://www.facebook.com/groups/147050463697747/permalink/471687731234017/
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Ibnu Utsaimin Rahimahullah yang berbunyi “Engkau jumpai dia 

berlaku baik kepada sahabat-sahabatnya dan tidak merasa jenuh 

duduk bersama mereka.”. Akan tetapi pada panel kedua, 

SpongeBob ditampilkan dengan muka murung dan tidak senang 

ketika duduk bersama dengan kedua orang tuanya di dalam 

mobil. Dan di bawahnya terdapat kalimat sambungan dari 

perkataan dari Asy Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah yang 

berbunyi “Akan tetapi jika dia duduk bersama ayah dan ibunya 

sesaat saja di waktu siang hari, niscaya engkau dapati dia merasa 

jenuh, seakan-akan dia berada di atas bara api” syarah al-Aqidah 

Al-Wasitiyah 3/121. 

Dalam meme ini Melon Kaipo ingin menggambarkan seorang anak yang 

lebih senang melewati hari bersama teman-temannya ketimbang dengan orang 

tuanya sendiri. Hal ini digambarkan pada ekspresi seorang anak di panel pertama 

dengan suka cita. Sedangkan pada panel kedua ekspresi anak berubah menjadi 

murung dan tidak bersemangat ketika bersama ibu dan bapaknya. Aspek kesan yang 

ingin pembuat meme beri ialah perbedaan sikap seorang anak dan ini termasuk 

kepada ciri anak durhaka. Selain tidak mengakui, membangkang serta membentak 

kedua orang tua, hal ini juga bisa termasuk ke dalam ciri anak durhaka. 

Sebagaimana perkataan dari Asy Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah yang 

berbunyi, 

“Engkau jumpai dia berlaku baik kepada sahabat-sahabatnya dan tidak merasa 

jenuh duduk bersama mereka. Akan tetapi jika dia duduk bersama ayah dan ibunya 

sesaat saja diwaktu siang hari, niscaya engkau dapati dia merasa jenuh, seakan-

akan dia berada diatas bara api.” 

Pada meme ini merupakan sebuah kritikan bagi seorang anak khususnya 

bagi kalangan anak muda. Yang di mana mereka lebih memilih untuk bersenang 

keluar rumah bersama teman-temannya. Untuk menghadapi masalah pun mereka 

lebih memilih berbagi cerita bersama temanya ketimbang dengan orang tuanya 
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sendiri. Hal itulah yang membuat anak muda sering mengabaikan dan tidak 

memiliki waktu bersama keluarga yang ada di rumah. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi komunikasi pun tidak luput 

ikut mengalami kemajuan dengan menghadirkan media baru salah satunya seperti 

media sosial yang dapat memudahkan aktivitas para penggunanya. Dalam kegiatan 

berdakwah diperlukannya media agar orang-orang dapat menerima pesan yang 

disampaikan. Dakwah merupakan salah satu contoh aktivitas yang cukup terbantu 

dengan adanya media sosial dalam penyebarannya. Salah satu contohnya dengan 

media sosial Facebook. Tidak sedikit masyarakat menggunakan akun media sosial 

Facebook sebagai media dalam berdakwah. 

Belakangan tahun terakhir, komunikasi di media sosial sedang ramai dengan 

adanya media penyampaian pesan baru yang dinamakan meme (mim), khususnya 

pada Facebook. Dengan kepopulerannya meme banyak akun yang menggunakan 

hal tersebut sebagai media untuk menyalurkan pendapatnya. Dengan 

berkembangnya hal tersebut, beberapa akun menjadikan meme sebagai sarana 

untuk menghibur bahkan untuk dijadikan sarana dalam membagikan kebaikan 

(dakwah) yang berisikan tentang perintah, larangan, serta pengetahuan dalam ajaran 

Islam. “Meme Hijrah Postヅ” merupakan salah satu grup publik di media sosial 

Facebook yang membagikan konten meme yang berisikan gambar kartun serta 

kata-kata bermuatan pesan-pesan dakwah yang dapat menjangkau ke sesama 

anggota Facebook lain, bahkan kepada non-anggota grup. 
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Meme Hijrah Postヅ adalah salah satu grup publik di media sosial Facebook 

yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah anggota kurang lebih 

103.421 akun yang bergabung (per tanggal 9 September 2022). Dakwah terkait 

dengan akhlak merupakan bahasan yang paling sering dibagikan pada grup ini. 

Mengingat akhlak sendiri merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari manusia agar menjadikan ia sebagai hamba 

yang disenangi oleh Allah subhanahu wa ta’ala. 

Akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang bertindak tanpa berpikir 

atau memilih terlebih dahulu. Kondisi ini bisa jadi merupakan bawaan atau bisa 

juga kebiasaan dari latihan atau kerja keras sehari-hari. Dalam Islam, kriteria atau 

standar akhlak yang baik atau tidak itu sesuai dengan apa yang ditentukan Alquran 

dan Hadits. Apa pun yang menurut Alquran dan Hadits baik maka hal itu dapat 

dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaliknya. Adapun ruang 

lingkup akhlak berdasarkan sifat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni 

akhlak terpuji dan akhlak tercela, adapun berdasarkan objek dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yakni akhlak kepada Sang Pencipta dan akhlak kepada makhluk. 

Analisis di atas merupakan postingan meme mengenai dakwah tentang akhlak yang 

kurang lebih telah sesuai dengan kriteria yang ada. Adapun hasil analisis pada 

postingan meme ini akan penulis sajikan sebagai berikut: 

1. Akhlak terpuji 

Akhlak terpuji merupakan segala macam perilaku dan sikap baik (terpuji) 

yang dimiliki manusia dan perilaku tersebut dapat membuatnya disayangi dan 
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dicintai oleh Allah dan juga makhluk ciptaan-Nya. 3  Dalam pandangan Islam, 

akhlak sangat penting dan saking pentingnya Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menjadikan akhlak 

sebagai tolok ukur keimanan seseorang pada sabda beliau yang berbunyi, 

 
Gambar Ensiklopedia Hadits 4. 12 

https://hadits.in/abudaud/4062 diakses 02 Desember 2022 

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hambal berkata, telah menceritakan 

kepada kami Yahya bin Sa’id dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari 

Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “Kaum 

mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya.”  (H.R. Abu 

Daud: 4062)4 

Adapun gambar meme yang dibagikan pada grup Meme Hijrah Post ヅ 

berakhlak terpuji terdiri dari: 

a. Akhlak terpuji terhadap Sang Pencipta (Allah subhanahu wa ta’ala) 

Akhlak pada dasarnya merupakan kondisi bawaan yang tertanam sejak lahir 

atau bisa juga kebiasaan latihan sehari-hari. Terdapat perbedaan pada masing-

masing orang dalam menerapkan akhlak kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Hal ini 

 
3 Mustafa Kamal Nasution and Aida Mirasti Abadi, ‘Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Akidah 

Akhlak’, Jurnal Tunas Bangsa, 1.1 (2014), 30–54. Hlm. 32 
4  Ibrahim Bafadhol, ‘Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam’, Edukasi Islami: Jurnal 

Pendidikan Islam, 6.02 (2017), 19. Hlm. 45 

https://hadits.in/abudaud/4062
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didasari oleh didikan serta pengaruh yang ada pada lingkungan sekitarnya. Adapun 

akhlak terpuji kepada Sang Pencipta pada postingan di atas, yakni: 

1) Tawakal 

Zubaidi menerangkan dalam Taajul ‘Aruus bahwa tawakal adalah 

mempercayakan seluruhnya kepada Allah, dan menutup rapat harapan dari tangan 

manusia. Arti tawakal sendiri yakni, menyerahkan diri kepada Allah dan melakukan 

berbagai usaha, dengan mempercayai bahwa Allah adalah Dzat Pemberi Rezeki, 

Pencipta, Membolak-balikkan hati, Menghidupkan, Mematikan, dan tidak ada 

tuhan selain Dia.5 Adapun postingan pesan dakwah kepada Allah mengenai tawakal, 

di antaranya: 

a) Meme ke 3: Postingan dari Ahmad Sanjaya pada 5 Maret 2022, 

berisikan tentang beberapa pilihan untuk mendapatkan suatu 

ketenangan dan berakhir dengan memilih mengerjakan shalat 

daripada pilihan yang lain. Sebagai seorang muslim mengerjakan 

shalat merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan dan 

shalat juga merupakan salah sarana manusia untuk dapat 

terhubung langsung kepada Tuhannya. 6  Adapun pesan dari 

postingan meme ke 3 ini dapat kita lihat bahwa ketenangan akan 

didapat apabila kita banyak mengingat Allah dengan cara rajin 

beribadah dan juga berserah diri dalam segala urusan kepada-Nya, 

 
5 M.A Dr. H. Muh. Mu’idinillah Basri, Lc., ‘Indahnya Tawakal’, Surakarta, 2013, 1–143. Hlm. 17 
6 Muhammad Assof and Teddy Dyatmika, ‘Pesan Dakwah Dalam Meme’, Jurnal Almishbah, 17.2 

(2021) <https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol17.Iss2.237>. Hlm. 251 
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karena hanya Allah dzat yang mengatur semua urusan yang ada 

di semesta ini, termasuk jiwa manusia. 

b) Meme ke 5: Postingan dari Arfllya pada 16 Maret 2022, yang 

berisikan pesan mengenai adab sebelum tidur yakni dengan 

berdoa. Selalu berdoa sebelum mengerjakan sesuatu merupakan 

anjuran yang diberikan ajaran Islam kepada penganutnya. Salah 

satu contoh dengan berdoa sebelum tidur yang dapat kita artikan 

sebagai permohonan kepada Allah agar selalu dijaga dan 

dilindungi sampai dia terbangun dari tidurnya. Dalam doa ini 

menyimpan pesan kepasrahan kepada Allah subhanahu wa ta’ala. 

karena dalam tidur, seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya 

sendiri dan bisa jadi seseorang itu tidak mengetahui apakah masih 

bisa menemui hari esok setelah tidurnya. Dan hal itulah yang 

mendorong kita untuk pasrah kepada Allah karena segala sesuatu 

ada dalam kuasa-Nya, baik itu kehidupan, kematian dan urusan 

manusia yang lainnya. 

2) Sabar, terdapat pada meme ke 8 yang diposting oleh Muhammad 

Ikbalrldy pada 23 Maret 2022. Postingan ini berisikan pesan tentang 

permohonan seorang hamba kepada Tuhannya untuk diberikan 

kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi masalah yang ia jalani. 

Sabar sendiri dalam penafsiran Al-Maragi merupakan suatu sikap 

menahan diri, emosi, keinginan, serta bertahan dalam keadaan/ 

situasi yang berat, seperti mendapatkan berbagai macam cobaan 
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dalam hidupnya akan tetapi ia tidak mengeluh akan hal tersebut. 

Dalam ujian yang Allah berikan untuk hamba-hamba-Nya terdapat 

berbagai hikmah yang dapat kita ambil di antaranya sebagai tanda 

kasih sayang yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang 

beriman, sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa serta 

meningkatkan derajat kita disisi-Nya dan lain sebagainya. 

b. Akhlak terpuji terhadap makhluk  

Adapun akhlak terpuji kepada makhluk yang ada pada postingan di atas 

adalah sebagai berikut: 

1) Menjawab salam, terdapat pada meme ke 2 yang diposting oleh 

Warnesc pada 5 Maret 2022. Pesan yang disampaikan dalam 

postingan ini ialah menjawab salam merupakan suatu kewajiban. 

Dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, Al-Utsaimin 

mengungkapkan bahwa salam mempunyai makna doa, yaitu berdoa 

kepada Allah untuk keselamatan dan dijauhkan dari segala 

marabahaya baik lahir maupun batin bagi orang lain.7 Orang yang 

mendapatkan ucapan salam dari orang lain, maka wajib orang itu 

membalas kebaikan yang serupa. Menebarkan dan menjawab salam 

merupakan perintah dari Allah, bagi siapa pun kaum muslim yang 

mengerjakannya maka insya Allah hal itu akan bernilai ibadah yang 

menjadi kebaikan untuk dirinya di dunia maupun di akhirat. 

 
7 Furqon Syarief Hidayatulloh, ‘Salam Dalam Perspektif Islam’, Jurnal Pendidikan Agama Islam-

Ta’lim, 9.1 (2011), 89–94. Hlm. 92 
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2) Dermawan 

Dermawan merupakan akhlak yang menggambarkan kemurahan dan 

kebaikan hati seseorang, serta mengupayakan untuk menolong orang lain dengan 

tujuan mengurangi beban orang tersebut dengan rasa ikhlas dan rela memberikan 

sebagian hartanya di jalan Allah. 8  Adapun postingan pesan dakwah kepada 

makhluk mengenai kedermawanan, antara lain: 

a) Meme ke 15: Postingan dari Melon Kaipo pada 18 April 2022, 

yang berisi tentang seorang pemuda yang sedang asyik 

membagikan papper bag berisikan uang kepada orang lain. Pesan 

dakwah akhlak berupa sifat dermawan kepada sesama merupakan 

perbuatan yang harus diamalkan oleh setiap insan dan Islam 

sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah. Sedekah dapat 

diartikan sebagai pemberian dari seorang muslim secara sukarela 

kepada orang lain tanpa batasan jumlah maupun waktu tertentu, 

yang semata-mata hanya mengharapkan keridha an dan pahala 

dari Allah.9 

b) Meme ke 16: Postingan dari Ahmad Sanjaya pada 18 April 2022, 

yang berisi tentang dua orang pemuda yang bersemangat ingin 

memberikan sedekah berupa makanan kepada orang lain. Pesan 

yang ditampilkan pada postingan tersebut menunjukkan betapa 

indahnya berbagi kepada sesama. Orang yang gemar menolong 

 
8 Fifi Nofiaturrahmah, ‘Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah’, ZISWAF : Jurnal Zakat 

Dan Wakaf, 4.2 (2018), 313 <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048>. Hlm. 318 
9 Nofiaturrahmah. Hlm. 322 
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dan memberi merupakan salah satu ciri dari sifat dermawan.10 

Dalam Islam, bersedekah tidak hanya terpaku pada materi saja, 

akan tetapi lebih dari itu.11 Contohnya seperti mendamaikan dua 

orang yang bertikai, ucapan atau tutur kata yang baik, 

menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan, setiap langkah 

yang dilakukan seseorang menuju shalat, senyummu kepada 

saudaramu, dan setiap kebaikan yang dilakukan. Semua contoh 

kebaikan yang disebutkan di atas merupakan sedekah. 

c) Meme ke 18: Postingan dari Melon Kaipo pada 27 Juni 2022. 

Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa persoalan perekonomian 

setiap umat-Nya itu berbeda-beda. Ada yang berlebih dan ada 

juga yang tidak.12 Tatkala seseorang ingin mencukupi kebutuhan 

dan keinginannya, akan tetapi dirinya tidak memiliki uang, sering 

kali mereka memenuhi hal tersebut dengan melalui hutang. 

Dalam Islam, utang-piutang merupakan muamalah yang 

diperbolehkan, akan tetapi dalam menerapkannya perlu perhatian 

khusus dan kehati-hatian. Utang-piutang merupakan perbuatan 

saling tolong-menolong antar sesama karena dapat meringankan 

kesulitan orang lain serta dapat mempererat tali persaudaraan 

 
10 Ahmad Rusdi and others, ‘Sedekah Sebagai Prediktor Kebahagiaan’, Jurnal Psikologi Islam, 5.1 

(2018), 59–68. Hlm. 61 
11 Rini Julistia and Safuwan Safuwan, ‘Kebahagiaan Ditinjau Dari Perilaku Bersedekah: Suatu 

Kajian Psikologi Islam’, Jurnal Psikologi Terapan (JPT), 3.1 (2021), 1–6. Hlm. 1 
12  Ahmad Musadad, ‘KONSEP HUTANG-PIUTANG DALAM Al-QUR’AN’, Dinar : Jurnal 

Ekonomi Dan Keuangan Islam, 6.1 (2020), 54–78 <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>. 

Hlm. 73 
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antar keduanya. 13  Pada postingan meme tersebut berisikan 

tentang seorang pemuda yang sedang berhutang kepada temannya 

akan tetapi saat waktu pembayaran telah tiba dan ia tidak bisa 

membayarnya dikarenakan musibah yang ia alami. Saat 

temannya mengetahui akan hal itu, ia langsung memperpanjang 

jangka waktu peminjaman yang telah ia tetapkan serta 

memberikan sedikit uang untuk membantu biaya yang temannya 

perlukan. Pesan sosial pada postingan ini adalah untuk saling 

membantu orang lain dalam kesusahan dengan memberikan 

sedekah berupa uang. Dalam bersedekah secara sukarela tanpa 

batasan jumlah tertentu, baik nominal yang diberikan sedikit 

maupun banyak, jika dilakukan hanya karena Allah, maka 

sedekah yang diberikan tidak hanya membawa kebaikan tetapi 

juga dapat mendatangkan keberkahan. Dan ini termasuk ke dalam 

salah satu ciri dari sifat dermawan. 

3) introspeksi diri, terdapat pada meme ke 17 yang diposting oleh 

Dimas Agus Pratama pada 12 Mei 2022. Pesan yang disampaikan 

dalam postingan ini ialah untuk selalu merenungi kembali dosa-dosa 

yang telah dibuat sebelum melakukan hal yang tidak Allah sukai. 

Manusia memang makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan. 

Hal itu disebabkan karena manusia lebih memilih mengikuti 

nafsunya sehingga ia jauh dari segala perbuatan yang Allah senangi. 

 
13 Musadad. Hlm. 55 
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Di kalangan manusia biasa tak ada yang tidak pernah melalukan 

kesalahan, dan manusia terbaik adalah yang ingin memperbaiki 

kesalahan yang mereka perbuat. Melakukan muhasabah adalah salah 

satu langkah terbaik yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki 

kesalahan dan juga dosa yang diperbuat di masa lalu. Karena dengan 

melakukan muhasabah serta introspeksi diri, kita sebagai manusia 

dapat menyadari bahwa semua kesalahan dan juga dosa yang telah 

diperbuat akan diminta pertanggungjawaban, baik itu di dunia 

sekarang atau di akhirat kelak. Hal itulah yang membuat muhasabah 

diri sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga 

Allah subhanahu wa ta’ala sang menyukai orang-orang yang 

memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. 

2. Akhlak tercela 

Akhlak tercela dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau ucapan yang 

sangat berseberangan dalam ajaran Islam, sehingga dapat merusak keimanan serta 

mendatangkan kemudaratan bagi dirinya maupun orang lain. Sebagai seorang 

muslim sudah sepatutnya kita menjauhinya. Akhlak tercela merupakan akhlak yang 

dibenci Allah dan tidak sedikit juga orang yang memiliki akhlak tersebut tidak 

disukai oleh orang lain. Adapun postingan meme yang dibagikan pada grup Meme 

Hijrah Postヅ berakhlak tercela (mazmumah) terdiri dari: 

a. Akhlak tercela terhadap Sang Pencipta (Allah subhanahu wa ta’ala) 

Adapun akhlak tercela kepada Sang Pencipta pada postingan di atas, yakni: 

Berdoa untuk kemaksiatan, terdapat pada meme ke 1 yang diposting oleh Warnesc 
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pada 1 Maret 2022. Doa dapat diartikan sebagai permohonan seorang hamba 

kepada Allah atas segala sesuatu yang ia inginkan. Dalam berdoa berarti kita telah 

menunjukkan kerendahan diri serta mengakui bahwa kita merupakan makhluk yang 

lemah dan hanya kepada Allah kita berharap dan meminta pertolongan. Akan tetapi 

ketika kita sedang berdoa juga harus memiliki etika yang baik. Pada postingan di 

meme pertama diperlihatkan seseorang yang memohon agar hubungan percintaan 

yang belum didasarkan pernikahan itu tetap teguh selamanya. Dan itu tidak sesuai 

dengan apa yang agama Islam ajarkan. Dapat kita ketahui bahwa pacaran 

merupakan perbuatan yang mendekati zina, dan Islam melarang adanya pacaran 

karena hal tersebut dapat memunculkan beragam fitnah dan juga dosa. Telah 

disebutkan pada hadits yang diriwayatkan Tirmidzi No. 3531, Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلص 

bersabda, “Tidaklah seseorang yang berdoa kepada Allah kecuali akan dikabulkan 

untuknya, baik akan disegerakan di dunia atau dijadikan tabungan di akhirat atau 

akan menghapus dosa-dosanya sesuai dengan doa yang ia lantunkan, selama ia 

tidak berdoa untuk kemaksiatan ....” Dapat kita simpulkan bahwa berdoa untuk 

hubungan yang tidak Allah ridhoi itu merupakan sebuah kesia-siaan dan tidak 

dikabulkan Allah, karena hal itu termasuk pada kategori memohon untuk 

melakukan kemaksiatan. 

b. Akhlak tercela terhadap makhluk 

Adapun akhlak tercela kepada Sang Pencipta pada postingan di atas, yakni: 

1) Berbohong 

Arti berbohong yakni mengatakan hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai 

dengan bukti yang ada. Dalam ajaran Islam, berbohong merupakan suatu perbuatan 
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yang harus dihindari. Adapun hukum dasar berbohong ialah haram, akan tetapi ada 

saatnya seseorang diizinkan untuk berbohong. Di antaranya saat berperang, 

mendamaikan pertengkaran dua pihak, dan kata (gombalan) suami ke istri dan 

sebaliknya. Adapun postingan pesan dakwah kepada makhluk mengenai 

kebohongan, antara lain: 

a) Meme ke 4: postingan dari Melon Kaipo pada 9 Maret 2022. Di 

sana digambarkan seorang pemuda yang diberikan makanan akan 

tetapi ia lebih menahan diri demi rasa sungkannya dan berakhir 

dengan berbohong, akan tetapi faktanya di juga menginginkan 

makanan tersebut. Pemberian sendiri adalah tanda kasih sayang, 

cinta, penghormatan dan juga pemuliaan kepada orang yang 

ditujukan. Menerima pemberian dari seseorang merupakan 

anjuran yang harus kita lakukan. Terlebih lagi jika pemberian 

tersebut termasuk kategori ringan dan tidak memberatkan sama 

sekali. Karena hal itu merupakan bentuk upaya kita untuk 

mensyukuri nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta’ala, 

melewati perantara manusia. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Barang 

siapa diberi sesuatu tanpa memintanya terlebih dahulu hendaklah 

diterima, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya” (H.R. 

Ahmad No. 9963). Pada hadits tadi dapat kita simpulkan jika kita 

menolak pemberian dari seseorang maka secara tidak sadar sama 

saja kita menolak rezeki dari Allah. 
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b) Meme ke 13: postingan dari Melon Kaipo pada 3 April 2022. 

Postingan ini berisikan pesan mengenai larangan memasukkan 

kebohongan ke dalam candaan agar membuat orang lain tertawa 

ketika melihatnya, akan tetapi secara tidak langsung hal itu malah 

dapat membuat orang tersebut celaka dan akan dicap sebagai 

orang pendusta. Orang pendusta sendiri merupakan calon dari 

penghuni neraka. Karena itulah agama Islam melarang 

penganutnya untuk berbohong serta menjauhi hal tersebut. 

2) Berkata kasar 

Berkata kasar dapat diartikan suatu perkataan yang tidak enak didengar dan 

sering kali hal tersebut dapat menyakiti hati orang lain. Perbuatan ini terkadang 

muncul dikarenakan emosi yang sedang meluap-luap, sehingga tanpa sengaja 

melontarkan kata-kata kasar. Disisi lain ada sebagian orang yang memang sengaja 

mengucapkan hal tersebut saat sedang mengobrol dan bergurau bersama temannya. 

Kasus ini sering didasari oleh faktor lingkungan dan pergaulannya. Jika orang 

tersebut dikelilingi oleh orang-orang yang suka berkata-kata kasar maka secara 

tidak sadar ia juga akan terpengaruh dengan perilaku buruk tersebut. Adapun 

postingan pesan dakwah kepada makhluk mengenai perkataan kasar, antara lain: 

a) Meme ke 6: postingan dari Syaid pada 17 Maret 2022, yang berisi 

tentang seorang pemuda sedang bercanda dengan perkataan 

buruk kepada temannya, seolah-olah ia menantikan kematian dari 

temannya. Islam tidak melarang umatnya untuk bercanda, akan 

tetapi ada beberapa adab yang harus diketahui. Salah satunya 
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yakni tidak membuat seseorang sakit hati terhadap candaan yang 

dilontarkan. Dalam postingan ini merupakan contoh candaan 

yang bertentangan dalam ajaran Islam. 

b) Meme ke 9: postingan dari Nau pada 27 Maret 2022, yang berisi 

tentang aksi rasis yang sering tidak disadari oleh orang-orang. 

Rasis dapat diartikan sebagai perbuatan yang berawal dari hinaan 

terhadap fisik, warna kulit, suku, bangsa, dan lainnya. Pada 

postingan ini pembuat mengangkat hinaan mengenai perbedaan 

warna kulit yang  sering dijumpai di kehidupan bermasyarakat. 

Walaupun hinaan tersebut mengandung candaan, akan tetapi hal 

tersebut juga dapat menyakiti hati korban dari candaan tersebut 

dan hal itu sangat bertentangan dalam ajaran Islam. 

c) Meme ke 14: postingan dari Fajar Firdaus pada 9 April 2022, 

berisi tentang seorang pemuda yang berkata kasar terhadap 

temannya. Berkata kasar merupakan salah satu perilaku yang 

buruk. Dapat kita ketahui bahwa berkata kasar merupakan 

kebiasaan yang mudah dilakukan, akan tetapi sangat sulit untuk 

dihentikan. Terkadang seseorang bisa saja tanpa sengaja 

mengucapkan kata tersebut dan hal itu sering terjadi dikarenakan 

faktor lingkungan yang mempengaruhi orang tersebut. Dalam 

ajaran Islam, Allah melarang hamba-Nya untuk berkata-kata 

kasar yang dapat menyakiti hati serta memunculkan pertengkaran 

dan permusuhan dengan orang lain. 
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3) Mendekati zina, terdapat pada meme ke 10 yang diposting oleh 

Muhammad Arifuddin Abdullah pada 31 Maret 2022. Postingan 

tersebut berisikan tentang perbuatan baik yang beriringan dengan 

perbuatan buruk secara bersamaan. berpuasa dapat disimbolkan 

sebagai perbuatan baik, dan berpacaran dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan buruk. Islam melarang penganutnya untuk berpacaran dan 

juga melakukan aktivitas yang ada di dalamnya, karena hal tersebut 

dapat dikatakan sebagai perilaku mendekati zina serta dapat 

diberikan ganjaran berupa dosa. Puasa dapat kita artikan menahan 

diri dari makan, minum, perilaku buruk serta semua perbuatan yang 

dapat membatalkan puasa tersebut sampai waktu yang telah 

ditentukan. Aktivitas pacaran termasuk dalam perbuatan maksiat, 

dan hal itu bisa merusak ibadah puasa serta dapat memungkinkan 

tidak diterimanya ibadah puasa yang dilakukan. 

4) Mencari kesalahan orang lain, terdapat pada meme ke 11 yang 

dibagikan oleh Melon Kaipo pada 31 Maret 2022. Postingan tersebut 

berisikan tentang larangan mencari kesalahan dari orang lain. Ajaran 

Islam melarang umatnya untuk mencampuri urusan yang bukan jadi 

urusannya, terutama hal yang melanggar hak privasi orang tersebut 

serta dapat mempermalukan dirinya, dengan cara mencari kesalahan 

yang orang itu lakukan. Selain itu, jika informasi yang diterima 

masih belum jelas, maka perbuatan tersebut sama saja berburuk 
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sangka. Kita tahu bahwa mencari kejelekan dan berburuk sangka 

adalah perbuatan tercela dan Islam mengharamkan hal tersebut. 

5) Mengumbar aurat, terdapat pada meme ke 12 yang diposting oleh 

Ade Londok pada 2 April 2022. Postingan tersebut berisikan tentang 

larangan untuk memperlihatkan aurat seorang wanita kepada orang 

selain suami dan juga mahramnya. Dapat kita sadari bahwa semakin 

kesini cukup banyak wanita yang memperlihatkan auratnya dengan 

membagikan hal tersebut di media sosial agar dapat menarik 

perhatian orang yang melihatnya. Dan tanpa ia sadari, semakin 

banyak yang memandangi dan tergoda pada postingannya tersebut 

maka semakin banyak pula dosa yang ia dapatkan dan jika itu terus 

menerus ia kerjakan maka hal tersebut berpotensi menjadi dosa 

jariyah baginya. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan 

agama Islam, karena Allah subhanahu wa ta’ala melarang 

perempuan memperlihatkan kecantikannya kepada siapa pun kecuali 

pada suami dan mahramnya. 

6) Mengungkit kebaikan, terdapat pada meme ke 19  yang diposting 

oleh Jaya Abadi pada 1 September 2022. Postingan tersebut 

berisikan tentang larangan mengungkit serta menyebut-nyebut 

kebaikan yang telah dilakukan. Islam mengajarkan umatnya untuk 

selalu menyebarkan kebaikan di mana pun dan kapan pun. Perbuatan 

baik memungkin orang-orang untuk berbagi kebahagiaan serta 

membawa manfaat bagi diri mereka sendiri dan juga orang lain. 
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Ketika telah melakukan kebaikan hendaknya kita jangan mengingat 

hal tersebut, apalagi sampai mengungkit perkara kebaikan yang 

dilakukan. Selain hal tersebut dapat membuat kita besar kepala 

karena bangga dengan apa yang dilakukan sehingga dapat 

menyinggung perasaan orang yang menerimanya, hal ini juga 

berpotensi dihapusnya pahala kebaikan yang diterima. Maka dari itu, 

sebaik-baiknya perbuatan adalah yang paling ikhlas. 

7) Durhaka kepada orang tua, terdapat pada meme ke 20 yang 

dibagikan oleh Melon Kaipo pada 9 September 2022. Postingan 

tersebut berisikan tentang salah satu ciri dari anak durhaka. Dari 

kata-kata di atas dikatakan bahwa anak tersebut lebih suka 

berkumpul bersama teman-temannya daripada berkumpul kepada 

kedua orang tuanya. Memang tidak sedikit anak zaman sekarang 

memiliki perbuatan tersebut, lebih memilih bermain bersama 

temannya seharian sehingga tidak ada waktu bersama keluarganya 

di rumah. Orang tua merupakan figur yang berperan besar dalam 

kehidupan anaknya di dunia. Mulai dari melahirkan, merawat, 

mendidik, menjaga, dan lainnya. Telah banyak kesusahan serta 

kebahagiaan yang mereka lewati saat menghadapi kita dan sebagai 

anak kita tidak akan bisa membalas jasa yang telah mereka berikan. 

Oleh karena itulah dalam ajaran Islam, kita dilarang berbuat durhaka 

kepada mereka. Postingan yang disajikan pembuat merupakan 

kritikan bagi anak muda zaman sekarang, karena jika mereka lebih 
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asyik pada temannya, maka kapankah waktu mereka untuk bisa 

berbakti kepada kedua orang tuanya, jika berduduk bersama saja ia 

merasa ingin cepat-cepat pergi dari sana. 

3. Akhlak 

Postingan ini merupakan satu-satunya postingan yang penulis pisahkan dari 

bagian akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Karena perbuatan pada pesan 

postingan ini berlandaskan pada hukum makruh, yang di mana makruh memiliki 2 

bagian yakni makruh tanzih dan tahrim. Pada postingan meme ke 7 yang dibagikan 

oleh Melon Kaipo yang berkenaan dengan pesan larangan meniup makanan saat 

masih panas termasuk dalam hukum makruh tanzih yang dapat diartikan sebagai 

perbuatan terlarang tanpa dosa yang menyalahi adab.14 Sudah jadi kebiasaan umum 

bagi seseorang untuk meniup makanan atau minuman panas, padahal hal itu sangat 

tidak dianjurkan baik dari agama Islam maupun  kesehatan. Dari pemahaman ulama 

yang dilakukan S.Soraya (2014) pada penelitiannya yang berjudul “Pemahaman 

Ulama Kabupaten Kapuas Terhadap Hadits Meniup Makanan dan Minuman.” 

Penerbit UIN Antasari Banjarmasin. Mengatakan bahwa hukum dari meniup 

makanan dan minuman ialah makruh. Karena secara kontekstual dapat 

mengakibatkan munculnya suatu penyakit. 15  Hal itu didasarkan karena mulut 

merupakan area yang penuh banyak bakteri, dan di saat daya tahan tubuh seseorang 

melemah, biasanya bakteri yang bersifat fisiologis di rongga mulut akan berubah 

bentuk menjadi kuman yang dapat menyebabkan infeksi dan orang-orang banyak 

 
14 Alhafiz K, ‘Penjelasan Haram, Makruh Tahrim, Khilaful Aula, dan Makruh Tanzih’ 

https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-haram-makruh-tahrim-khilaful-aula-dan-makruh-tanzih-

Fphjc, diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 20.20 
15 Qibty. Hlm. 161 

https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-haram-makruh-tahrim-khilaful-aula-dan-makruh-tanzih-Fphjc
https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-haram-makruh-tahrim-khilaful-aula-dan-makruh-tanzih-Fphjc
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mengabaikan hal tersebut. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika kita menunggu 

makanan atau minuman yang masih panas sampai agak dingin. Sebagai seorang 

muslim akan lebih bagus jika kita berpegangan pada etika makan dan minum sesuai 

tata cara yang diajarkan Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, karena hal tersebut dapat 

mempresentasikan akhlak terpuji serta baik untuk kesehatan.16 

 

 

Gambar Diagram Axial Network Atlas.ti 4. 1 

 

 
16 Qibty. Hlm. 163 


