
Lampiran 

INTERVIEW GUIDE 

Resepsi Followers Akun @beraniberhijrah terhadap Pesan Dakwah 

di Media Sosial Instagram 

 

Latar Belakang Pengetahuan Agama 

1. Dimana saja anda mempelajari ilmu agama? 

2. Apa keluarga sering menanamkan nilai-nilai Islam? 

3. Apakah keluarga anda termasuk keluarga dengan basic Islam yang kuat? 

4. Apakah anda sering curhat atau bertanya seputar agama pada orang tua? 

Instagram 

1. Apa alasan anda membuat akun Instagram? 

2. Apa kegunaan Instagram bagi anda? 

3. Jumlah following, followers, dan post pada akun anda? 

4. Berapa lama waktu yang anda habiskan dalam sehari untuk Instagram? 

5. Bagaimana jika dalam satu hari anda tidak dapat mengakses Instagram? 

6. Apa yang anda lakukan ketika mengakses Instagram?  

7. Konten atau Posting-an seperti apa yang biasanya anda post di akun Instagram 

anda? 

8. Dari sekian banyak akun yang anda follow, jenis akun dengan konten seperti 

apa yang anda follow? 

Akun @beraniberhijrah 

1. Darimana tahu akun @beraniberhijrah? 

2. Kenapa anda follow akun @beraniberhijrah? 

3. Seberapa sering anda mengakses ke profil akun @beraniberhijrah?  



4. Apa yang membuat anda tertarik dengan konten yang di post akun 

@beraniberhijrah?  

5. Apakah ada akun lain yang berkonten dakwah Islam lainnya yang anda 

follow? 

6. Apakah anda merasa bahwa pengetahuan Islam anda belum terpenuhi? 

7. Dari semua postingan akun @beraniberhijrah Apa konten favorit anda?  

Dan alasannya? (instastory, doa sehari-hari atau kata-kata motivasi, atau apa)  

8. Apa yang anda lakukan atau anda cari ketika anda mengakses profil akun 

@beraniberhijrah? 

9. Apa saja isi postingan akun @beraniberhijrah? Apa pendapat anda tentang 

pesan dalam isi postingan akun @beraniberhijrah? 

10. Manfaat apa yang anda terima dari mem-follow akun @beraniberhijrah? 

11. Apakah anda setuju dengan ajakan atau ajaran dari akun @beraniberhijrah? 

Mengapa? 

12. Apakah anda menanamkan nilai-nilai yang di-post akun @beraniberhijrah? 

Mengapa? 

  



Firmansyah 

 

Latar Belakang Pengetahuan Agama 

T: langsung aja ini yaa mas nama tempat tanggal lahir? 

J: nama saya firmansyah tempat tanggal lahir saya Cilegon 31 Juli 1996 

T: lagi sibuk apa? 

J: kerja aja sekarang sembako, sambil kuliah 

T: Oh sambil kulaih juga? Dimana tuh? 

J: Saya kuliah di Serang di Bina Bangsa 

T: Ohh, langsung aja kepertanyaan yaa mas. Ini mas firman kalo di keluarga nanemin 

nilai-nilai agama gak? 

J: Alhamdulillah sampai sejauh ini agama di keluarga saya tetap berjalan dengan baik 

T: Mm belajar agama dimana ajatuh 

J: Kalo saya emang sejak SD emang diajarin sekolah madrasah terus Alhamdulillah 

SMP masuk pesantren terus sekolah juga Madrasah Sanawiyah terus lanjut SMA 

masih ke madrasah juga Madrasah Aliyah Negeri. 

T: Kalo keluarga tu basic Islamnya tuh kuat gak sih mas kaya yang keras gitu? 

J: Oh kalo saya sih gak begitu keras, tapi orangtua tetap ngajarkan agama-agama 

yang positif tentang Islam 

T: Berarti sering yaa tanya-tanya seputar agama gitu ke orangtua? 

J: Yaa Alhamdulillah masih sharing tentang agama 

Instagram 

T: Alasan mas buat akun Instagram apa? 



J: Kalo saya membuat akun ig, yaa saya ikut-ikut temen ajasih 

T: Apa ajasih kegunaannya buat mas Firman? 

J: Kalo saya sih banyak mengexplore tentang akun-akun bola atau akun yang saya 

perlukan 

T: Biasanya sehari ngehabisin berapa lama buat buka ig 

J: Kalo saya karna emang jadwalnya banyak ya mas, buat kuliah kerja buat usaha 

juga gak terlalu banyak tapi yaa pasti ada 

T: Gak nentu berarti yaa 

J: Iya betul 

T: Biasanya di ig ngepost foto apa 

J: Kalo saya post foto pribadi aja kebanyakan 

T: Dari sekian banyak akun yang mas follow apa aja kebanyakan akun yang di follow 

J: Kalo saya biasanya kebanyakan follow akun yang berbau sepakbola games dan 

fashion  

T: Akun dakwah? 

J: Akun dakwah adaa 

T: Ini akun @beraniberhijrah salah satunya yaa? 

J: Iya itu juga saya ketemu di explore saya liat-liat profilnya bagus jugaa 

Akun Instagram @beraniberhijrah 

T: Kalo isi akun @beraniberhijrah apa aja sama pendapat mas tentang isi postingan 

akun @beraniberhijrah? 

J: Kalo sejauh ini saya melihat isi postingan dari akun @beraniberhijrah ini isinya 

tentang ajaran-ajaran agama tentang bagaimana cara kita shalat mengajarkan kita 

shalat malam dan bagaimana membuat kita tu hidup kita tu mengarah menuju ke yang 



lebih baik. Nah terus isinya juga cara penyampaiannya itu tidak menakut-nakuti gitu 

ngerti gak mas? 

T: Ohh kaya yang ginigini dosa nih 

J: Nah itu kadang membuat kita sebagai pembaca jadi takut, merasa takut jadi kita 

gak berani ngelanjutin bacanya, jadi sama akunnya juga males gitulah dari pada saya 

ini mending saya cari referensi lain, nah tapi kalo dari akun @beraniberhijrah ini cara 

penyampaiannya halus jadi enak dicerna sama kita dan selalu dibaluti dengan 

komedi-komedi jadi gak boring lah bacanya walaupun ini akunnya akun dakwah 

Islam. Kan kebanyakan anak muda sekarang males yaa baca-baca tentang agama. Yaa 

gitulah menurut saya. 

T: Berarti mas setuju yaa sama apayang di posting sama akun @beraniberhijrah? 

J: Sejauh ini sih saya setuju karna memang masih positif yaa masih mengajarkan 

tentang agama islam tidak menyimpang dari ajaran agama Al-Qur’an dan hadist 

T: Mas ni suka menanamkan ilmu yang suka di posting sama akun @beraniberhijrah 

ngga? 

J: Kalo saya sih sebagai manusia ya mas, mungkin gak semua tapi beberapa mungkin 

saya sedikit terpengaruh dari akun @beraniberhijrah ini mungkin ada sedikit karna 

akun ini mengubah saya atau saya sedang belajar mengarah ke situ. Yaa seperti shalat 

malam atau saya cari doa-doa tentang meminta jodoh, gimana tu mas? Hehe yaa 

gitulah 

T: Manfaatnya apasih mas yang bisa diambil dari akun @beraniberhijrah? 

J: Yaa manfaatnya yaa kita belajar tentang agama bisa dimana aja melalui media apa 

aja dari ig pun bisa jadi akun berani ini sebagai media lain dari kita membaca buku 

atau belajar dari guru langsung. Yaa mungkin itu bisa kit abaca-baca sendiri karna 

akunnya asik yaa banyak komedi banyak yaa gitulah pokoknya cara penyampaiannya 

halus jadi saya senang aja membacanya 



T: mm..Makasih yaa mas untuk waktunya 

J: Oiyaa sama-sama  



Eka Chintya 

 

Latar Belakang Pengetahuan Agama 

T: Nama TTL? 

J: Nama Eka Chintya tempat tanggal lahir Jakarta 22 Mei 1994 

T: Berarti umur 25 ya? 

J: 24 tahun ini 

T: teteh belajar agama dimana teh? 

J: Belajar agama pernah pesantren 3 tahun waktu smp terus sma man 2 nah dari situ 

aja belajar agama 

T: Kalo di keluarga diajarin gak agama? 

J: Jelaslah 

T: Diajarin ya? 

J: Hooh 

T: Kalo dikeluarga tu Islamnya keras ga? 

J: Kalo dibilang keras banget sih ngga tapi kaya apayaa taat itu iyaa 

T: Tapi gak ngekang gitu ya? 

J: Ngga sih tapi kalo kaya shalat ngaji itu wajib 

 

Instagram 

T: Langsung aja itu ya tentang Instagram, teteh buat akun instagram itu alasannya 

apa? 



J: Pertama itukan instagram udah lama kan yaa dari jaman tahun berapa gituyaa, 

pertamanya cuma karna pengen tau apasih pengen punya juga kaya orang-orang, tapi 

kalo sekarang karna semua orang pake instagram jadi lebih memudahkan buat 

mencari-cari info atau apalah postingan-postingan kaya promosi gitu. 

T: Biasanya berapa lama tuh sehari buat main instagram? 

J: Tergantung kalo misalnya lagi dirumah aja ga kemana-mana seharian gak ada 

kegiatan paling stalking liat-liat gitu baca-baca 

T: Misalnya sehari nih gak ada instagram gimana rasanya teh? 

J: Mm gimana ya gak gimana-gimana sih cuma kaya ngerasa pengen ada yang dilihat 

gitu misal beberapa jam kuota abis tuh kaya gimana gitu kaya bingung pengen liat-

liat biasanya kan liat-liat 

T: Gabut yaa? 

J: Iyaaa bingung ngapain 

T: Biasanya kalo di ig ngefollow akun apa? 

J: Online shop, biasanya akun yang memotivasi, akun-akun yang bisa menceramahi 

diri lewat postingannya 

T: Wiiihh keren lo ni tehh 

Biasanya teteh posting foto-foto apa aja sih teh? 

J: Paling foto selfie foto liburan yaa gitu-gitu aja 

T: Followers sama following brp teh? 

J: Followersnya 1000 following 200 lah 

T: Wihh asiik saya aja gak sampe segitu 

J: Ih kamu lebih banyaak 

T: 800 sayaa 



udah post berapa foto? 

J: Postingannya gak sampe 200 

 

Akun Instagram @beraniberhijrah 

T: Ini saya kan sering liat teteh yaa update postingan dari akun @beraniberhijrah, itu 

tau akun @beraniberhijrah darimana teh? 

J: Dari explore, pertamanya karna orang banyak yg like postingan @beraniberhijrah 

pas diliat profilnya ternyata bermanfaat jadi di follow,  

T: Yang membuat tertarik apasih teh? 

J: Postingannya, kaya apaya pesan-pesannya gitu postingannya apaya yaa kaya bisa 

jadi penasehat gituu,  terus bisa jadi cerminan untuk diri kita sendiri semisal masih 

banyak yang kurang dari didiri kita terus pas baca postingan akun berani berhijrah 

kita jadi tau mana yang harus kita perbaikin gitu. 

T: Teteh suka terapin gak apa yang teteh baca dari postingan @beraniberhijrah? 

J: Adalah beberapa tapi beberapa ada yang lagi mencoba diterapkan 

T: Manfaatnya apasih teh dari ngefollow @beraniberhijrah? 

J: Banyak manfaatnya banyak banget, jadi kaya bisa jadi buat memperbaiki diri, jadi 

nanti misalnya abis baca-baca nanti sadar nanti jadi kaya ‘oiya nihh’ jadi berusaha 

buat jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu 

T: Berarti setuju yaa sama apa yang disampaikan sama @beraniberhijrah? kenapa 

tuh? 

J: Iyalah, setujunya soalnya pesan moralnya ada nasehatnya ada terus jadi secara 

tidak langsung itu membuat orang yang baca itu kaya sadar, jadi bisa kaya apaya 

mungkin beberapa orang yang baca itu bisa bener-bener hijrah jadi lebih baik lagi 

dari pribadi sebelumnya 



T: Isinya apa aja sih teh 

J: Banyak, kaya keutamaan shalat subuh tahajud biasanya tuh postingannya tuh dari 

yang sering aku lihat yaa, kaya lebih ngingeting subuh sama tahajud sama kaya lebih-

lebih ke hijrah gitu. Kaya memotivasi orang yang mau hijrah tapi ragu terus pas baca 

itu jadi yakin gitu hatinya buat hijrah 

T: Ada akun lain gak yang berkonten dakwah 

J: Banyaak, ada kisah cinta musliman terus apaya yg yuk nikah-nikah gitu 

T: Mau nikah soalnya yaa teteh 

J: Yaa doain ajaa 

T: Lagi sibuk apani teh 

J: Lagi sibuk ini ajasih nyelesain kuliah kan bentar lagi siding, terus yaa kan punya 

bisnis online yaa lagi ngejalanin itu ajasih 

T: Berarti sesuai yaa nilai agama yang teteh pelajarin dari kecil sama yang diposting 

dari @beraniberhijrah ada yang nyimpang ga? 

J: Ngga kokkk 

T: Yaudah segitu ajaya teh makasih buat waktunyaa 

J: Kembali kasihh… 

  



Hanifa Aulia Rahma 

 

Latar Belakang Pengetahuan Agama 

T: Langsung aja nama Ifa sama ASLnya 

J: Hanifa Aulia Rahma asal Serang 

T: kualitas hubungan Ifa sama keluarga sekarang gimana sih? 

J: baik-baik ajasih, tapi  gak terlalu deket kaya kalo ngobrol kalo ada perlu ajasih gak 

pernah curhat gitu 

T: berarti gak pernah curhat soal agama gitu yaa? 

J: maksutnya td ga pernah curhat masalah pribadi gituu, aku kan agak tertutup sama 

mmh pph tapi aku lebih deket sama kakak soalnya kadang sepemikiran gituu. tapi 

kalo curhat agama sih iyaa sama mamah papah kaya Tanya-tanya soal agama yang 

kadang aku gak paham, terus kalo sekarang ini juga keluarga aku kan punya grup WA 

paling sharing di grup WA suka ngirim-ngirim tentang agama gitusih 

T: kalo di keluarga suka nanemin nilai-nilai Islam gitu ngga? 

J: iyasih itumah dari kecil suka didatengin guru ngaji seminggu 3 kali waktu SMP, 

kalo gak pas  SD pulang sekolah tiap sore ngaji TPA gituu di masjid deket rumah 

T: kalo di keluarga termasuk yang basic islamnya kuat gitu ngga? 

J: kalo dibilang kuat sih ngga terlalu, biasa ajaa tapi kalo masalah ibadah gitu wajib 

banget bisa kena marah kalo kelewat shalat apalagi mamah, sekarang mamah agak 

keras kalo masalah ibadah gitu 

T: oiyaa Ifa lagi sibuk apanih sekarang? 

J: sekolah sih sama bimbel buat persiapan UN dan SBMPTN kan kelas 3 

T: Ifa belajar agama dimana aja? 



J: di sekolah sama di guru ngaji sana TPA ajasih paling 

T: emang masih TPA? 

J: nggaa dulu waktu SMP terakhr sejak SMA udah gak pernah lagii 

 

Instagram 

T: kalo Ifa nih buat akun Instagram alasannya apatuh? 

J: aku tuh tau instagram udah lama dari sebelum booming waktu instagram cuma ada 

di iPhone belum masuk android, awalnya gara-gara kakak aku itukan punya iPhone 

terus disitu ada fitur Instagram trs kita suka liat bareng gitu waktu itu aku belom 

boleh punya hp sendiri, dulu penggunanya masih dikit banget kaya kebanyakan bule 

gitu. Tapi aku sih bikinnya sejak instagram booming di temen-temen aku terus aku jg 

udah punya hp sendiri pada bikin gitu jadi aku ikutan hehehhee 

T: Kegunaannya apatuh kalo buat Ifa buat main-main aja atau gimana? 

J: Kalo akutuh Instagram sukanya buat beli baju, liat-liat Olshop, atau gak ngepoin 

orang sama upload-upload foto gitu-gitu doangsih. Oiya aku juga waktu itu sempet 

jualan jadi re-seller olshop gitu tapi udah ngga hehehe 

T: emang buat upload foto jugaa 

J: hehe iyasiiiihhh 

T: sekarang following followers berapa? 

J: following aku itu berapa yaa terakhir tuh 400an kalo gak salah tepatnya berapa 

lupa, kalo followers 1000, postingannya cuma 20 

T: cuma post 20 bisa seribu yaa followersnya 

J: iya sebenernya banyak postingannya cuma kaya di Archive gitu kan sekarang ada 

fitur baru tuh bisa di simpen 



T: Biasanya sehri bisa main Instagram berapa lama 

J: gak ngehitung sih berapa lamanya hehehe apalagi kalo weekend terus gabut hp 

gabisa lepas sih 

T: Kalo 1 hari gabisa main instagram gimana tuh? 

J: Eem.. gak masalah sih kalo sibuk biasanya gak main instagram apalagi sekarang 

lagi banyak Bimbel gitu, sebenernya aku bukan tipe yang addict banget apalagi sejak 

kelas 3 ini jadi di batesin gitu penggunaan gadgetnya, tapi kalo lagi gabut mah 

bingung yaa main hp buka instagram kan, 

T: biasanya ngefollow konten apa ajatuh di Instagram? 

J: aku tuh paling follow  Olshop,  sama ini akun-akun yang memotivasi atau yang ada 

quote-quotesnya,  

T: kalo biasanya Ifa ngeposting apa aja tuh di Instagram apa cuma foto-foto biasa 

atau gimana? 

J: foto-foto aku liburan foto aku sama temen, kadang foto aku selfie juga pernahhh 

 

Akun Instagram @beraniberhijrah 

T: okee… aku kan sempet liat nih Ifa ngefollow akun @beraniberhijrah, Ifa tau akun 

@beraniberhijrah darimana? 

J: oh iya itu dari mamah awalnya dia tu sering banget share di grup WA postingan 

beraniberhijrah ini di capture terus di share gitu di grup, trs ada beberapa 

kata2katanya yang menarik gitukan jadi Ifa kepoin di ig eh kepincut jadi ngefollow 

juga deh 

T: kenapa tuh follow akun @beraniberhijrah? 



J: ee apaya dia tuh beda aja dari akun-akun yang berbau agama dia tuh lebih 

pendekatan ke netizennya lebih intens gitu, terus cara penyampaian dakwahnya itu 

ngga ngebosenin. Kalo menurut aku yaa 

T: anak muda banget lah yaa 

J: iyaa betulllll 

T: isi postingannya tu apa ajasih @beraniberhijrah pendapat kamu apa? 

J: isi postingannya yaa tentang islam-islam gitu banyak dakwahnya ataugak 

mengingatkan kita agar selalu beribadah dan gak lupa sama Allah tapi dengan cara 

yang anak muda banget kaya yg masnya bilang. Akhir-akhir ini juga aku suka liat 

instastorynya mereka gitu. Kaya mereka ngebahas tentang masalah sehari-hari anak 

muda tapi juga gak ninggalin apaya kaya tetap ada selipan dakwah islamnya kaya 

kemarin tu yang paling aku inget tentang ngeblock mantan sama aja mutusin 

silaturhmi gak sihh gitu gitu 

T: Ringan gitu yaa muda banget 

J: Iyaa 

T: Manfaatnya apasih yang bisa Ifa dapet dari ngefollow akun @beraniberhijrah 

J: Paling itusih kaya mengingatkan kita untuk lebih mendekatkan diri sama Allah 

sama memotivasi kita buat jadi lebih baik. Terus juga kaya dia juga suka ada doa-doa 

sehari-hari sekarang lagi musim hujan, terus mereka update ‘doa agar hujan berhenti’ 

itu suka aku ikutin sihh.  

T: Terus ngefek hujannya berhenti gak? 

J: Hahaha sugesti kaliyaa, tapi ngefek juga sihhh 

T: Berarti setuju sama ajakan yang dikasih sama akun @beraniberhijrah kalo setuju 

kenapa? 



J: Sejauh ini sih setuju-setuju ajaa karna gak ada yang menyimpang dari apa yang aku 

perlajarin dari kecil juga terus suka aja sama konten-kontennya sesuai sama 

kehidupan gitu 

T: Sama keseharian kamu 

J: Iyaa 

T: Terakhir nih Ifa suka menanamkan nilai-nilai yang dipost sama akun 

@beraniberhijrah? 

J: Yaa paling itusih doa-doa sehari-hari tadi suka aku praktekin sama kata-kata 

motivasi islam yang menurut aku cocok sama apa yang aku pelajarin secara gak sadar 

berpengaruh sama kehidupan aku juga  memotivasi aku buat jadi yang lebih baik 

walau sedikit-sedikit insha Allah jadi lebih baik kedepannya. itu ajasih 

T: Oke makasih yaa atas waktunyaa 

J: sama-sama.. 

  



Arif Kunta 

 

Latar Belakang Pengetahuan Agama 

T: Assalamualaikum wr wb 

J: waalaikumsalam wr wb   

T: kenalin dulu nama sama kesibukannya sekarang apa aja sih 

J: nama gua arif kunta eksprada, kesibukan gua sekarang khususnya lagi kkn sama 

lagi skripsi kalo umumnya lagi memperbaiki diri lah 

T: kajian-kajian ya? Biasanya kajian dimana kun? 

J: Tempat gua biasa kajian itu Di masjid baiturahman penggolayan di utara outlet biru 

jalan selokan mataram, di nurul ashri juga, di masjid ugm juga 

T: Lo pertama kali belajar ilmu agama dimana si kun? 

J: Pertama kali beljaar ilmu agama pasti dari orang tua lah, ya karna dari nyokap gua 

sendiri Alhamdulillah ilmu agamnya bisa dibilang ilmu agamanya kuat lah dari 

keluarga nyokap dari keluarga bokap juga, ya terus kecil sering sekolah agama, sering 

TPA kalo bahasa kit amah. Kalo untuk dijogja sendiri gua pertama kali 

memperdalami ilmu agama itu dengan temen gua disini di masjid nurul ashri 

T: Berarti emang dari basic keluarganya udah kuat ya soal agama 

J: Insya allah 

T: Berarti sering dong curhat atau nanya-nanya soal agama sama orang tua atau lebih 

sering browsing? 

J: Jadi kalo dikeluarga gua tu lebih seringnya sharing sih, jadi apaya yang gua pernah 

baca apa yang pernah gua denger apa yang gua dapet dari ilmu-ilmu tentang agama 

biasanya gua sharing ke keluarga ke nyokap gua ke bokap gua atau ke adik gua karna 



siapa taukan mereka belom pernah denger apa yang gua dapet. Dan gua juga kadang 

di kasih masukan juga dikasih sharing juga sama nyokap gua bokap gua karna yg 

namanya ilmu kan dari siapa aja, walaupun kita sering ikut kajian kalo ternyata ada 

satu ilmu yang kita dapat dari orang lain dari keluarga kenapa ngga gitu 

Instagram 

T: Langsung ke soal instagram, alasan bapak kunta membuat akun instagram itu apa? 

J: Sebenernya sih gini, karna gua itu tipe orang yang bisa dibilang males buat akun-

akun ky gitu. Tapi ini nyinggung masa lalu aja ya, mantan gua yang ngebuatin 

sebenernya, karna dia dulu pingin upload foto-foto gua biar orang tau kalo gua pacar 

dia sedikit alay sih. Yaa ada untungnya ada ngganya sih. Untungnya ya gua lebih 

nemu temen-temen lama dan mungkin ada ilmu juga ada informasi juga. Negatifnya 

gua suka ngomentarin orang, kenapa si ni orang, nguhjat-hujat orang itu negatifnya. 

T: Terus kegunaan instagram buat lo sekarang selain buat upload foto apa? 

J: Alhamdulillah sekarang insya alhha gua udah menghindari upload foto probadi, di 

intagram gua juga hampir kayanya udah ga ada foto orang lain foto gua sendiri 

pribadi udah ga ada. Karna menurut gua apalagi kalo ada foto gua sama perempuan 

kasian perempuan itu juga berdosa karna menunjukan auratnya ya mungkin lebih 

menghindari itu sekarang. Fokusnya sekarang lebih memberikan informasi lah ke 

temen-temen. 

T: Konten kaya apasi yang biasanya lo post ke instagram? 

J: Kalo untuk saat ini konten gua tu tentang ceramah-ceramahnya ustdaust terus gua 

pilah pilah juga sih yak an, semua bagua cuma gak semua sesuai,maksutnya dihati 

gua ni untuk saat ini konten gua lebih ke ayo temen-temen instagram gua ayo kita 

hijrah bareng, jadi gausah berat-berat temanya tapi ringan yang penting orang paham 

dan siapa tau kesentuh yaa hatinya 

T: Biasanya dalam sehari lo bisa akses instagram berapa kali? 



J: Kalo dalam sehari ya mungkin gabisa kehitung ya, karna mungkin lagi bête 

bukanya instagram lagi, padahal udah gamau di hati tapi lagi bête yaa bukanya 

instagram lagi 

T: Dari sekian banyak akun yang lo follow, apa aja si biasanya akun yang lo follow 

tu? 

J: Untuk saat ini gua sering ngefollow akun dakwah akun ust karna informasi kan 

lebih banyak disitu, info kajian khususnya dimana tempat gua berdomisili sekarang 

kaya di jogja di serang gua sering liat info-info kajian, karna gua tau tempat-tempat 

kajian jadwal kajian yaa disitu 

Akun Instagram @beraniberhijrah 

T: Dari mana si lo tau akun @beraniberhijrah? 

J: Kalo untuk akun beraniberhijrah sendiri gua taunya dari temen gua, akunnya sih 

cukup menarik gitu, gua liat sendiri juga akunnya yaa bagus lah untuk ajang dakwah 

itu baik, bagus 

T: Apasi yang buat lo tertarik sama konten yang dipost akun @beraniberhijrah? 

J: Yang buat gua menarik, karna mungkin sama kaya di konten akun gua sendiri 

namanya hijrah kan, nah di akun gua juga kan sebenernya gua menyinggung ke hijrah 

juga ya makanya itu gua seneng karna itu kajian yang paling ringan, yang mungkin 

orang tu gak terlintas gitu, yang biasanya uploadnya yang tentang hadist yang 

ngebingungin yang menakut-nakuti kaya siksa kubur segala macem, boleh kita 

ngebahas kaya gitu tapi kalo ada orang yang belom paham ilmu agama tibatiba 

dikasih kaya gitu kira2 gimana kan perasaannya. Kalo kita kasih tau ayo kita 

perdalam lagi ilmu agama perbanyak lagi pahala, sebenernya kan mati ya mati tapi 

kalo secara omongan lebih ringan orang juga kan oya oya 

T: Konten dakwah selain @beraniberhijrah apa lagi yang lo follow?  

J: gua follow ust hananataki, ust felixiau, hawariun pokoknya masih banyak deh 



T: Yang membedakan akun @beraniberhijrah dari akun yang lo sebutin tadi apasi? 

J: Mungkin dari akun @beraniberhijrah karna di akun brni ini kontennya lebih ringan, 

ini bukan gua ngebandingin cuma perbedaannya aja, kalo di akun indonesiabertauhid 

kan dia kontennya nyampur antara politik, agama, bumi Palestine, semangat, jadi 

semuanya gabung. Nah untuk di indonesiabertauhid sendiri gua mengetauhui 

informasi tentang missal di politik, partai mana si yang kontra dg islam, partai mana 

yang memerangi islam, kalau untukk ranah internasional giaman sih erkembangan 

bumi Palestine. Nah kalo akun @beraniberhijrah itukan lebih bagaimana cara kita 

berhijrah, gini loh untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, mengingatkan. Ya 

mungkin setiap akun itukan seperti manusia punya keahlian masing-masing, punya 

kepribadian masing-masing. 

T: Pendapat lo sama isi yang dipost sama akun @beraniberhijrah gimana? 

J: Pendapat gua secara pribadi, untuk akun @beraniberhijrah cukup menarik, cukup 

baik untuk orang yang ingin berhijrah baru ingin mengenal agama, itu bagus banget 

karna kajiannya lebih ringan, untuk kita-kita yang baru memperdalam ilmu agama 

menurut gua wajib gitu follow akun @beraniberhijrah. Disitu juga negative pasti ada, 

tiap manusia ga luput dari kesalahan pasti ada khilafnya tapi jangan diliat dari satu 

khilaf kita ngerusak semua kontennya 

T: Lo nanemin gaksih dari akun @beraniberhijrah dikehidupan sehari-hari? 

J: Yaa kalo gua pribadi untuk nanemin pasti nanemin, yang namanya akun dakwah 

itu bagus, ini untuk dakwah yang sesuai dengan islam dengan isi alquran dan isi 

hadist tapi tinggal gimana cara kita memahaminya. Misalkan contohnya kalo diakun 

itu berbicara tentang akhlaq baik yaa memberi sesame pastikan di hati oya bener, 

gamungkin kita gak nanemin, pasti nanemin. 

T: Manfaat apa yang bisa lo ambil dari follow akun @beraniberhijrah? 



J: Manfaatnya banyak, ya namanya gua kan fakir ilmu, masih pengen nyari ilmu, nah 

akun @beraniberhijrah itu kaya ngasih gua ilmu-ilmu yang mungkin belom pernah 

gua denger yang secara gua orang awam oh gini ya ternyata gini ya, ada banyak 

kajian atau konten yang gua dapetin informasi baru dari akun @beraniberhijrah 

T: Biasanya konten favorit apasi yang lo suka dari @beraniberhijrah? 

J: Kalo gua lebih suka konten yang ketika dia menampilkan cuplikan ceramah ust 

bagaimana cara kita menetapkan hati ketika kita berhijrah, bahasa alqurannya gimana 

cara kita istiqomah dalam berhijrah ketika sudah hijrah, kalau gua awal-awal 

bagaimana cara kita ingin berhijrah, kalo sekarang bagaimana kita menetapkan hati 

untuk berhijrah agar tetap konsisten. 

  



Alfyan 

 

Latar Belakang Pengetahuan Agama 

T: kenalin nama sama sibuk apa sekarang 

J: nama gua Alfyan fauzi kesibukan sehari-hari kuliah sama ada beberapa kegiatan 

diluar kuliah yang insya Allah mau dirutinin 

T: apa tuh? 

J: ya kalo sore insya allah kajian, kalo malem insya allah belajar 

T: langsung ke pertanyaan yaa,lo pertama kali belajar agama dimana yan? 

J: dari orang tua 

T: berarti orang tua ini ya agamanya cukup kuat ya 

J: Alhamdulillah kalo dari keluarga dari punya background islam yang kuat, terutama 

nyokap 

T: sering curhat seputar agama gak sama orang tua 

J: sering banget makanya kalo ada apapa masalah, saat punya pertanyaan tentang 

agama yang pertama kali ditanya itu mamah, karna mamah juga suka ikut kajian jadi 

apa yang mamah dapet langsung gua tanyain, jadi adalah ilmu agama dari mamah 

yang gua dapet 

T: oh nyokap juga sering ikut kajian 

J: sering banget, makanya kalo ada apapa soal agama dan ada ilmu baru yang gua 

dapet itu gak langsung gua cerna mentah-mentah, tapi gua tabayyun dulu ke nyokap 

gua Tanya dulu kebenarannya. Dan nyokap juga ngejawabnya gak cuma pake logika 

atau bahasa manusia aja tapi dengan Al-Qur’an juga. 



T: pake dasar lah ya. Kan kita udah kenal lama nih, lo mulai hijrah kaya gini mulai 

kapan? Alasan apasi yang ngebuat lo jadi pengen hijrah? 

J: sebenernya belom lama banget, bisa disebut masih seumur jagung, masih 5 bulanan 

dan itu bukan waktu yang lama buat orang bisa dikatakan sholeh atau baik itu gabisa. 

Pertama kali itu mungkin gatau darimananya mungkin lebih ke ada satu ustad yang  

dari cara bahasa menyampaikan pesan Alquran itu lebih menyentuh ke hati, dan dari 

video itu yang bener-bener gua ingat yang pertama gua denger, saat hati terbesit 

untuk pingin berubah disitu kita lagi mendapat anugrah tertinggi dari Allah, disitu 

kita lagi dicintai Allah. Dari video yang gua liat itu terus gua korelasikan dengan 

dosa-dosa gua yang banyak, padahal gua banyak dosa gitu tapi Allah masih punya 

cinta gitu sama gua. Disitu ust adi hidayat itu ngomong ‘Dan jangan sekali-kali 

menggadaikan cinta Allah sama dunia karna gak ada bandingannya sama sekali’ nah 

saat disitu gatau kenapa ya ada beberapa airmata yang turun, gua nangis, terus gua 

tekatin buat udahlah mau sampai kapan gua kaya gini, mau sampai kapan gua nakal 

terus kan. Akhirnya gua tekad berhijrah, gatau dari situ Alhamdulillah mungkin ada 

juga janji di Al-Qur’an ‘siapapun yang mau mengambil hidayah dari kami, kami akan 

bimbing mereka kejalan yang lebih baik lagi’ dan bener yang paling gua syukurin itu 

bukan harta, bukan hp yang gua punya, bukan motor yang gua punya, tapi rakhmat 

dan hidayah yang Allah kasih ke gua saat ini, itu yang paling gua syukurin selama 

gua hidup gitu 

Instagram  

T: ini kan gua sering liat lo posting soal agama di instagram, apasih yang ngebuat lo 

tertarik buat berdakwah melalui media sosial? 

J: satu, jamannya udah beda yaa, maksutnya kita hidup di jaman yang mana media 

sosial itu lebih mendominasi, tapi media sosial juga bisa jadi buruk buat kita bisa juga 

baik untuk kita. Nah gatau setelah merasa berhijrah gatau kenapa foto-foto yang tadi 

itu ada, gua hapusin, gua sisain tiga foto dan akhirnya gua mulai ngeshare-share kaya 



gitu. Alhamdulillah kalo mungkin nantinya ada yang mikir mungkin Alfyan ngepost-

post kaya gitu mungkin riya,  ya silakan kalo missal ada yang mikir kaya gitu riya itu 

urusan mereka sama Allah, urusan gua sama Allah cuma gua pengen dapet pahala 

dari apa yang gua share itu, karna ada hadist juga ‘barang siapa yang menunjukkan 

suatu hal dan orang itu mengerjakan, maka kita akan dapat pahalanya tanpa dikurangi 

sedikit pun’ yang bikin gua pingin itu karna gua melihat realita anak muda, apa yang 

gua posting pun sebenrnya gua filter dulu, tentang tema apasi yang pengen gua 

angkat, lebih ke mengajak ke hijrah, karna gua melihat realita anak muda sekarang 

banyak yang jarang baca Al-qur’an, shalat masih bolong. Gua sebenernya gamau 

terlalu memaksakan tapi kewajiban gua sebagai umat islam mengingatkan karna gua 

anti di akhirat bakal ditanya ‘apa yang lo lakuin saat ada temen lo ga shalat tapi lo tau 

ilmunya’ lebih pengen mengingatkan aja bukan berarti pengen dipanggil ustad atau 

jadi pengen dilihat udah hijrah gitu, ya mungkin itu bimbingan dari Allah kalo gua 

harus kaya gitu 

T: berarti sekarang kegunaan instagram buat lo udah pyur buat nyebarin dakwah? 

J: ppyur buat nyebarin kebaikan, dan satu sih sebelum gua ngepost sebelum gua share 

one minute dakwah gua bakal ngelakuin ini dulu, jadi gua gak bakalan ngepost 

sebelum gua lakuin 

Akun Instagram @beraniberhijrah 

T: lo tau akun @beraniberhijrah dari mana awalnya? 

J: awalnya dari kaya gua follow akun dakwah yang lain terus disitu kan tertera 

sumber darimana video itu asalnya, dari repost-repostan sih sebenernya 

T: apasih yang ngebuat lo ngefollow akun @beraniberhijrah ni? 

J: mungkin konten-kontennya yang nanti bisa gua repost, karna biasanya di akun 

hijrah gitu kan memperbolehkan kita buat repost, dan lebih ke isinya lebih ke foto 

yang nantinya lebih gampang buat gua upload di instastory.  



T: seberapa sering lo akses akun @beraniberhijrah? 

J: gak sering cuma paling kalo lagi muncul, dan kalo lagi pengen nyari kata-kata 

bagus ya gua buka, kondisional aja 

T: apa akun dakwah lainnya yang lo follow? 

J; duh banyak, ada @faktaagama, @terasdakwah, @indonesiabertauhid, 

@maknahijrah. Sekarang kalo gua liat explore jarang rachelvenya dakwah mulu rata-

rata 

T: yang membedakan akun @beraniberhijrah dengan akun yang lain apa? 

J: lebih ke feednya rapih, lebih niat berarti dia bikin akun itu emang diniatin buat 

dakwah. gak kaya gua kan asal upload. Kalo @beraniberhijrah ini lebih diatur lah 

tempat-tempat feednya 

T: konten yang lo suka dari @beraniberhijrah apa? 

J: lebih ke foto yang nanti disitu isinya lebih ke ajakan hijrah gua lagi suka yang 

video atau foto yang itu lebih mengajak kita lebih mengingatkan kita untuk udahsih 

gitu jangan nakal terus ayo hijrah. 

T: sebenernya ada yang lo cari gak dari lo follow akun @beraniberhijrah gitu? 

J: sebenernya gak ada sih, yang gua cari dari semua akun dakwah ya ilmu, tapi gua 

gak spesifik gua harus nyari dari akun @beraniberhijrah jadi dari semua akun hijrah 

kalo emang disitu ada ilmu yang bisa gua ambil ya gua ambil 

T: manfaat apasih yang bisa lo ambil dari akun @beraniberhijrah? 

J: jadi kan dari foto itu lebih ke mengeluarkan keutamaan dari amal ibadah, nah dari 

foto itu sebelum gua ngelakuin sesuatu jadi gua udah tau keutamaannya dan gua lebih 

termotivasi buat ngelakuin itu kalo kita udah tau keutamaannya, jadi punya motivasi 

yang lebih saat kita mengerjakan amal sholeh 



T: lo sepenuhnya setuju gak sih sama ajakan atau ajaran apa yang di posting sama 

akun @beraniberhijrah? 

J: kalo gua lebih ke kalo apa yang dia post itu bener dan punya dalil yang kuat, ya gua 

ikutin. Tapi adakan beberapa orang yang missal gak setuju sama suatu hal dan disitu 

mereka jatuhnya malah mencaci maki, kalo gua lebih ke menghindari berdebat, karna 

ilmu gua belom banyak, dan gua belom bisa berdebat memakai dalil. Jadi kalo gua 

gak setuju, ya gua tinggalin dulu, kalo nanti gua udah tau ilmunya mungkin nanti gua 

bakal kaji lebih dalam lagi 

T: dari ajaran yang diberi akun @beraniberhijrah lo tanemin di kehidupan sehari-hari 

gak? 

J: insya allah, makanya tadi kalo itu bisa jadi kebaikan buat gua. Contohnya missal 

difoto itu ada 4keutamaan tahajud, setelah gua liat foto itu gua cari diyoutube sama 

ust yang gua senengin, gua jadi lebih termotivasi, gua jadi sedih gitu kalo saat kita 

ninggalin tahajud padahal itu amalan sunnah, ketinggalan shalat sunnah kita bisa 

gelisah, bisa lebih ngingetin bisa lebih kaya bikin semangat lagi 

T: kurang lebih itu dulu sih yan, makasih loh 

J: iya sama-sama 

 


