
BAB III 

TEMUAN PENELITIAN 

 Pada penelitian ini peneliti mewawancarai dua narasumber yaitu Rozky Nugraha sebagai 

ketua, dan Tia sebagai humas dan admin dari komunitas Pemuda Istiqamah. Narasumber kedua 

Maulana K. Yusuf sebagai ketua, Wildan sebagai wakil, dan Sisil sebagai humas dan admin, dan  

dari Komunitas Murabbians. Wawancara pada Pemuda Istiqamah dilakukan di Masjid Al – 

Istiqamah Jalan Citarum, Bandung dan Murabbians di Masjid Al – Murabbi Jalan Prof. Dr. Sutami, 

Bandung. Hasil dari wawancara tersebut yang akan dijabarkan pada BAB ini. 

A. Pemuda Istiqamah 

a. Komunikasi Dakwah 

a) Tujuan  

 Dari visi Pemuda Istiqamah awal adalah untuk mempersatukan pemuda – pemuda masjid 

di Bandung namun dibalik itu semua ada tujuan yang tersirat dari Pemuda Istiqamah ini yaitu ingin 

mengajak pemuda – pemuda untuk lebih mencintai masjid dan anak muda agar tidak terlalu jauh 

dari masjid, hal tersebut seperti yang dikatakan kang Rozky yang menjabat sebagai ketua 

komunitas Pemuda Istiqamah  

  “kalau untuk secara tertulis emang sih tuh ingin mempersatukan pemuda masjid ya. 

 Memang sih kalau yang tersirat yang ini nya dari pembina kita juga sih mereka 

 bilangnya yang sering menekankan tuh mereka sih sederhananya ingin mengajak anak  

 muda tuh mencintai masjid gitu. Pembina kita, kan ada. Mereka bilangnya bahwa 

 sederhananya kita tuh ingin bahwa pemuda tuh ya gak jauh-jauh dari masjid gitu, jadi 

 makanya ya Pemuda  Istiqamah memfasilitasi itu dengan membuat Pemuda Istiqamah 

 gitu. Gitu seperti itu, kalo yang tersirat. Tapi, kalo memang visi pemuda cuman itu aja 

 sebenernya, cuman yang memfasilitasi pemuda masjid cuman yang tersiratnya 

 pembina suka menekankannya pada hal itu, sederhananya.”(Rozky Ketua  Komunitas 

 Pemuda Istiqamah,(04/02/2018). 

Dari visi yang terulis memang Pemuda Istiqamah ingin memfasilitasi pemuda masjid, dan dapat 

mempersatukan pemuda masjid lainya, hanya saja visi tersirat dari pembina Pemuda Istiqamah 

memang lebih menekankan anak muda saat ini agar tidak jauh dari masjid, dan lebih mencintai 

masjid maka dari itu dibentuknya Pemdua istiqamah, tetapi tetap untuk menuju kesana visi utama 

Pemuda Istiqamah memfasilitasi pemuda masjid lainya. Selain mengajak anak muda untuk dekat 



dengan masjid tujuan dari Pemuda Istiqamah adalah menyebarkan kebaikan baik internal yaitu 

anggotanya sendiri, dan eksternal yaitu masyarakat luar itu lah yang dikatakan oleh Humas 

Pemdua Istiqamah sendiri. “Tujuannya kalo yang aku tangkep sih pokoknya kita menyebarkan 

kebaikan. Baik di internal pemudanya sendiri. Maupun ke eksternal, keluarnya.”(Tia Humas 

Pemuda Istiqamah (27/04/2018)). 

 Tujuan internal berfungsi untuk memperkuat diri sendiri karena jangan sampai internal dari 

Pemuda Istiqmah sendiri kosong dan hanya sibuk pada eksternal saja diri sendiri tidak 

diperhatikan.  

b) Tema Dakwah 

 Untuk pemilihan hal apa yang ingin dibahas untuk kajian umum ini juga  terkadang dari 

Pemuda Istiqamah yang mengajukan ke ustadz yang bersangkutan, namun terkadang ada juga hal 

apa yang akan dibahas usulan dari ustadznya sendiri. 

  “Jadi sama aja. Jadi paling diobrolinnya sama ustadznya. Kita punya pengajuan 

tema, kita tanya ‘Ustadz bisa gak ngisi dengan tema ini?’ gitu. Atau kalo misalnya kita 

belum tau tema nya apa, itu bisa ustadznya yang ngusulin ‘Yaudah saya ngusulin ini, tema 

nya ini’ itu biasanya kalo yang tematik. Nah kalo yang udah rutin kayak Riyadhus Sholihin 

kayak Qiroh, nah itu mah kan udah rutin, jadi udah tau gitu. Ustadz Eko Guntur pasti bagian 

/SyirahQiroh, Ustadz Abdurrahman Wahid itu pasti bagian Riyadhus Sholihin jadi tinggal 

nerus-nerusin aja kalo yang ini.(Tia Humas Pemuda Istiqamah (27/04/2018))” 

 

Pertama tema yang ada dijajukan dahulu oleh Pihak Pemuda Istiqmaha kepada ustad 

yang mengisi apakah ustad tersebut atau bila Pemuda Istiqamah belum memiliki tema ustad 

tersebut akan menguslkan tema, biasanya tema – tema yang disulkan adalah tema – tema yang 

tematik atau yang sedang terjadi pada saat ini. Tetapi bila ustad – ustad yang sudah rutin mengisi 

biasanya meneruskan tema yang kemarin, seperti Syirah, atau Riyadhus. 

 Untuk Pemuda Istiqamah sebenarnya memiliki tema besar yaitu terfokus pada  tema tauhid, 

meskipun terfokus pada tema tauhid, tetapi Pemuda Istiqamah juga membahas tema – tema yang 

lainya, seperti hari Senin membahas tema Tauhid, bila Sabtu kadang tema yang sedang terjadi 

pada saat ini, terkadang fiqih, akhir zaman, atau lainya.  

  “Kita sih sebenernya udah punya tema besar gitu ya. Kalo di Senin itu 

 Tauhid, tema  Tauhid itu tiap Senin pasti tema Tauhid. Kalo Sabtu sih  macem – 



macem kadang ada yang akhir zaman, fiqih, terus itu aja deh kurang  satu lagi.” (Rozky 

Ketua Komunitas Pemuda Istiqamah,(04/02/2018). 

Bila dilihat dari poster – poster yang diunggah dalam Instagram terkadang isu – isu terkini pun 

dibahas, seperti tema tentang feminisme, pranikah, memilih pemimpin, dll. Dibwah ini adalah 

contoh dari bebarapa tema – tema yang dibahas. 

Contoh poster kajian yang dilakukan oleh Pemuda Istiqamah : 
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 Pada kajian Pemuda Istiqamah terbagi dengan dua cara yaitu kajian untuk umum dan 

pembinaan untuk para anggotanya. Untuk tema kajian untuk umum sudah dibahas sebelumnya, 

tetapi untuk pembinaan, tema yang disampaikan itu tergantuk pementornya, dan yayasan sendiri 

yang mengetahui bagaimana kurikulumnya, terkadang disesuaikan dengan kedaan kelompoknya 

masing – masing. 

c) Komunikator 

 Untuk pemilihan ustad mengisi kajian pemuda istiqamah memang slektif sekali, karena 

komunitas ini dibawah yayasan Al-Istiqamah dan yayasan memang tidak mau kecolongan, ustad 

– ustad tersebut memang sudah dilist sebagai mana mestinya seperti yang dijelaskan oleh ketua 

Pemuda Istiqamah 



  “Kita tuh udah punya jadwal. Ustadznya udah kita jadwal, jadi ada  ustadz-ustadz 

 A B C D yang kita udah masukin ke jadwal, tapi emang karena ustadz-ustadz itu akhir – 

 akhir ini saking udah sibuk banget, jadi kadang kita  juga cari pengganti gitu untuk ustadz 

 – ustadz yang udah terjadwal. Tapi sebenernya tuh kita udah punya list-list yang ngisi Sabtu 

 siapa, Sabtu pertama  siapa, Sabtu kedua siapa. Kalo Senin itu cuman 2 sebenernya 

 ustadznya. Jadi Senin satu, Senin dua ustadz A. Senin tiga, Senin empat ustadz B. Nah klo 

 setiap hari Sabtu, tiap Sabtunya beda-beda. Sabtu itu, udah bergilir ustadznya gitu. Jadi gak 

 nembak. Jadi untuk Subuh Mubarok ada satu lagi nih nah ini ustadznya enggak tentu.Subuh 

 Mubarok itu setiap satu bulan sekali. Gimana link aja sih, ini yang bisa dihubungin yang 

 mudah buat dihubungin maksudnya. Kita mainan itu sih. Kita juga ada kepengenan 

 ngundang ustadz A B gitu ya. Tapi kan yang emang memungkinkan aja dulu lah 

 didatenging. Sama tabligh akbar juga kita pasti minimal ustadz level nasional sih.”(Rozky 

 Ketua  Komunitas Pemuda Istiqamah,(04/02/2018). 

Pemuda istiqamah sendiri sudah memiliki jadwal ustad siapa saja yang akan mengisi nantinya, 

terkadang bila ustad tersebut tidak bisa mengisi materi Pemuda Istiqamah mencari pengganti. 

Untuk hari Senin untuk Ustad lebih terjadwal, semisal hari Senin Ustad A untuk Senin depan ustad 

B terus diulang karena setiap Senin hanya ada dua ustad itu saja. Bila hari Sabtu ustad yang mengisi 

berbeda – beda dan bergilir, tetapi bila subuh mubarok ustad yang mengisi bagaimana link yang 

dimiliki oleh Pemuda Istiqamah sendiri. untuk tabllik akbar sendiri biasanya Ustad yang sudah 

level nasional untuk mengisi ceramahnya 

 Dibalik pemilihan ustad tersebut ada yang bernama dewan Syura yang memutuskanya. 

Tetapi ada juga yang memang dari Pemuda Istiqamah sendiri yang dirasa update akan zaman saat 

ini agara pesan yang disampaikan kepada target ini sampai dengan semestinya 

  “Alasan milih ustad,yang memilih tuh ada Dewan Syura namanya tuh. Tapi kalo 

 yang Senin itu kita pengurus yang milih. Senin itu sih minimal ustadznya. harus  update 

 tentang zaman sekarang. Soalnya emang Senin itu  konsepnya kita emang prospeknya 

 pengen Tauhid tapi lebih nyentuh gitu ke anak muda sekarang. Yang Senin 

 itu.”(Rozky Ketua KomunitasPemuda Istiqamah,(04/02/2018). 

Selain itu untuk memilih pembinan atau dewan syura memilih ustadz dilihat dari track record dan 

bagaimana CV dari penceramah yang akan mengisi kajian, dilihat juga bagaimana aqidahnya, yang 

jelas ustadz tersebut tidak berpaham syiah, liberal. Yang mengetahui detailnya memang dewan 

syura sendiri, hal terebut dikatakan Tia selaku Humas Pemuda Istiqamah 

   “Detilnya aku gak tau sebenernya. Jadi yang Taunya yang pembina- 

 pembinanya. Cuma yang jelas yang aku tahu itu yang dilihat, pertama yang jelas akidahnya 



 enggak menyimpang. Mereka bukan syiah, bukan liberal,  bukan…ya pokoknya yang 

 masuk yang kita blacklist lah. Dan terus kalo masalah materinya lagi atau track record itu 

 sama pembina itu yang lebih  tahu. Yang penting kalo yang awalnya sih yang jelas enggak 

 menyimpang  akidahnya, gak masuk syiah, liberal, dll. (Tia Humas Pemuda Istiqamah 

 (27/04/2018))” 

 Kajian yang dilakukan oleh pemuda istiqamah ini dilakukan dalam seminggu dua kali yaitu 

Senin dan Sabtu, bila dilihat dari yang di-share oleh Pemuda Istiqamah pada sosial medianya bila 

hari sabtu memang sedikit serius seperti contohnya tema tauhid yang menjadikan ustad yang 

dipilih sudah harus tau ilmu tersebut, dan hari Senin tema nya memang tema yang ringan dan ustad 

yang dipilih memang uptudate dengan keadaan saat ini, hal ini yang menjadikan ustad yang dipilih 

harus sesuai dengan keadaan. 

  ”Yang minimal tahulah apa yang lagi nge-trend. Tapi kalau yang  Sabtu  sih, 

 yang Sabtu itu memang lebih ke-ilmuan, jadi engak ada yang harus gimana-

 gimana, cuman minimal ya ustadnya menguasai ilmu Itu, ya kita jadiin pemateri.” 

 (Rozky Ketua Komunitas Pemuda Istiqamah, (04/02/2018). 

d) Metode Berdakwah Pemuda Istiqamah 

 Pemuda Istiqamah memiliki beberapa cara untuk berdakwah cara pertama adalah dakwah 

lewat akhlaq karena menurut ketua Pemuda Istiqamah dakwah yang paling baik itu lewat akhlaq, 

terutama akhlaq pada anggota – anggotanya sendiri.  

  “Iya, harus bagus. Kan dakwa yang paling baik itu lewat akhlak itukan. Terus

 belajarlah disini,terus belajar disini mudah-mudahan anak-anak juga, saya jugagitu. Dan 

 juga selain kajian,sisanya sih main di Medsos sih.” (Rozky Ketua Komunitas Pemuda 

 Istiqamah, (04/02/2018)). 

Untuk mendukung dakwah akhlaq terutama pada anggota Pemuda Istiqamah melakukan 

pembinaan untuk anggotanya. 

  “Kalo buat internal itukan intinya buat nguatin kitanya gitukan, jadi kalo kitanya 

 sendiri udah kuat, mau dari luar ada hambatan apa2 juga bisa kita  atasinkan. Missal kita 

 ngadain apa kita dapat hambatan apa gitu , kita bisa  lebih siap lagi gitu. Jaid klo outputnya 

 dari yang pembinaan internal sih biar kita lebih kuat, intinya gitu.  Jadi selain ningkatin 

 kapasitas, terus kitanya juga  harus kuat gtu, jangan sampai jadi agend tapi cemen, kan 

 jangan sampai gitu. Yaa maksudnya udah di medsos malah langsung nyerah, kan ga bisa 

 gitu..” (Tia Humas Pemuda Istiqamah (27/04/2018))” 



Pembinaan ini betjutujan untuk memperkuat diri pada setiap anggotanya, bila nanti ada hambatan 

diluar dari Pemuda Istiqamah anggota ini siap mengahadapinya. Selain untuk menambah 

kapasistas ilmu, Pemuda Istiqamah harus menjadi agen yang cemen, harus menjadi agen yang kuat 

 Pembinaan ini juga adalah bentuk dakwah yang dilakukan Pemuda Istiqamah untuk 

anggotanya. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mengkolmpokan kecil – kecil anggota, satu 

kelompok kecil ini ada 15 orang atau 10 orang perkelompoknya dari  166 anggota yang mungkin 

aktif hanya 60 – 70. 

  “Per angkatan. Bahkan, yang angkatan baru kita ini per tarbiyah. Tarbiyah itu 

 per kelompok ya? (iya) Yang hari-hari itu ya? (iya). Dibagi jadi dua hari biar tidak terlalu 

 banyak. Mulai seperti itu kan. Soalnya kita juga sih, kebanyakan yang masuk Pemuda itu 

 kadang mereka yang udah aktif duluan. Jadi, kadang emang mereka ada yang milih ikut 

 disini, tarbiyahnya emang tetep ikut diluar. Dan gak ada masalah sebenernya gak ada 

 masalah. Jadi  emang, kayak angkatan saya pun…kan kita per angkatan kita masuknya 

 gitu, 2016-2017. Rekrutmen kayak gitu. Angkatan saya kebetulan karena mungkin…ada 

 yang udah diluar, ada yang udah nikah, ada yang udah gimana, disatuin sama yang 2016 

 kalo yang ikhwan itu. Akhwatnya masih yang baru ini dibagi per kelompok. Dibagi kecil-

 kecil gitu.” (Rozky Ketua Komunitas Pemuda Istiqamah,(04/02/2018). 

Pemuda Istiqamah hampir setiap tahunya mengadakan open recrutmen untuk anggota baru jadi 

pemibinaan ini atau bisa disebut tarbiyah dibagi berdasarkan angkatan. Kebanyakan pemuda itu 

yang masuk pada Pemuda Istiqamah sudah aktif duluan tarbiyah diluar, ada juga yang memilih 

tarbiyah di Pemuda Istiqamah atau tetap tarbiyah diluar. Seperti Rozky pun angkatan 2017 

digabung dengan angkatan 2016 karena memang ada beberapa yang sudah diluar tarbiyahnya, ada 

juga yang sudah menikah. 

 Pemibinaan ini dilakukan seminggu sekali dan tergantung bagaiaman anggota nya masing 

– masing, ada pun pembinaan yang dilakukan oleh yayasan Al – Istiqamah, dan dilaksanakan pada 

sebulan sekali. Untuk ustad pun tak sama dengan yang mengis kajian untuk umum. 

  “Kegiatan rutinnya kita kajian. Ada sabtu sama senin. Terus kegitan 

 rutinnya itu kita ada pembinaan juga pemudanya tarbiyah. Iya, pembinaanya 

 tarbiyah. Ikhwan akhwat dipisah. Ustadz dipisah. Begitu juga hari itu tuh  mulai ada 

 pembinaan dari yayasan langsung. Baru hari ini mulainya, nanti  ba’da dzuhur. Nanti 

 ada pembinaan langsung dari  pembina yayasan untuk membina anak-anak. Itu 

 rencananya sih sebulan sekali.” (Rozky Ketua Komunitas Pemuda Istiqamah,(04/02/2018). 

Setelah itu Pemuda Istiqamah berdakwah dengan cara kajian rutin yang dilaksakan pada hari Senin 

dan Sabtu. Kajian tersebut dilaksakan untuk umum, di Masjid Al – Istiqamah sendiri bila hari 



Senin dilaksanakan pada pukul 17.30 setelah shalat magrib, bila hari Sabtu dilaksakan pada pukul 

16.00. Tema – tema yang dibahas sudah dijelaskan pada sub bab Tema Dakwah. Kajian untuk 

umum ini dilaksanakan dengan gratis tidak dipungut biaya sekalipun.  

e) Feedback jama’ah 

 Dari dakwah yang dilakukan oleh Pemuda Istiqamah terdapat feedback dari jama’ah nya 

dari hasil peneliti mewawancara tiga jama’ah dari Pemuda Istiqamah. Jamaah bernama Prista 

setelah mengikuti kajian yang dilaksanakan oleh Pemuda Istiqamah adalah menambah wawasan, 

“Iya alhamdulillah nambah wawasan teh, panitia nya pemuda istiqamah nya jg baik 

ramah”(Prista, (19/05/2018)) menurut prista selain menambah wawasan ia merasakan semakin 

intropeksi diri kepada Allah “Intropeksi untuk semakin dekat sama Allah”(Prista, (19/05/2018)) 

Prista mengikuti kajian yang dilaksanakan Pemuda Istiqamah ini memang karena tema yang 

dilaksanakan sedang dibutuhkan “Kalo saya mah yang di liat awal biasanya tema nya”(Prista, 

(19/05/2018)). 

 Salah satu jamaah bernama Irfan merasakan setiap melakukan kajian menjadi sebuah 

bahan renungan untuk diri sendiri seperti tazkiatun naf membersihkan hati. 

  “e.. kalo-kalo misalkan..kalo misalkan kita bertaqlim e..biasa..seperti biasa ya pada 

 umumnya (ehem..) pasti-pasti ada-ada ini ..ada ada perenungan  pasti itu mah pasti 

 jadi..(ya..ya..) jadi kalo misalkan dalam setiap taqlim e.. baik itu di pemuda istiqamah 

 maupun di tempat yang lain itu udah pasti gitu ada dalam diri kita kayak ibaratnya 

 perenungan gitu, perenungan akan- akan dosa pasti akan ada gitu, jadi bukan –bukan 

 tergantung tempat, tapi memang bener-bener e..terkadang memang e..suatu taqlim 

 itu membuat apa suatu perenungan yang itu kalo gak salah namanya itu tazkiatun naf 

 jadi, tazkiatun naf itu pembersihan hati kalo gak salah jadi akhir-akhir memang  e.. ada 

 yang seperti itu.”(Irfan, ( 15/05/2018)). 

Tetapi irfan mengakui untuk melaksakan hal yang aplikatif yang disarankan oleh pencerahmah 

memang tidak langsung, dan hal tersebut memang berproses. Selain pembersihan hati irfan 

merasakan bertambahnya wawasan, yang didapat. 

 Responden bernama Ghina dampak yang dirasakan menjadikan kita untuk 

mempersiapkan untuk hari akhir “harus lebih nyiapin buat nanti hari kiamat kayak gimana.. terus 

kalo misalnya e..dateng dajjal kayak gimana.. buat mempersiapin diri aja sih. Terus apa ya.. e… 

yang kayak gitu lah nin”(Ghina, (.Selain itu Ghina mengikuti karena ajakan temanya, dan karena 



ustadz yang membawakan materi tersebut cocok, dan temanya juga bagus. “Kan diajakin Julia.. 

terus emang kebetulan bisa aja.. terus sama pas yang jadi penceramahnya yang..yang buat kajian 

itu ustad umar mitha itu katany bagus”menurut Ghina dari hasil wawancara ustadz tersebut 

memang tidak membuat bosan, yang dikarnakan ustadz – nya memang masi muda. 

 Dari ke – tiga responden ini memang mengetahui Pemuda Istiqamah dari sosial media 

terutama Instagram. Meskipun jamaah yang bernama Ghina mengetahui Pemuda Istiqamah selain 

Instagram berawal dari ajakan teman, selain itu ada yang mengikuti kajian karena ingin masuk 

kedalam kenggotaan Pemuda Istiqamah seperti Irfan. 

b. Target jama’ah yang dituju. 

 Pada komunitas Pemuda Istiqamah memang tertuju kepada anak muda pada saat ini. Sesuai 

dengan visi Pemuda Istiqamah adalah mempersatukan pemuda masjid dengan latar belakang agar 

stiap pemuda tidak jauh dari masjid.  

  “Anak muda. Soalnya kalo untuk umum ada DKM yang eksekusi. Kita yang 

 emang ditugasinya yang emang gimana Pemuda Istiqamah ini ya bisa menarik anak 

 muda gitu. Soalnya kaum muda yang bikin.”(Rozky Ketua  Komunitas Pemuda 

 Istiqamah,(04/02/2018). 

Selain tertuju untuk mempersatukan karena bagian Pemuda Istiqamah ini adalah segemen untuk 

anak muda. Bila untuk kalangan semisal 40th keatas sudah ada yang mengatur dari pihak DKM 

langsung. Bila kajian untuk anak muda biasanya dilaksanakan sore hari dan hari Sabtu dan Senin 

sore. Untuk kalangan umur 40th keatas dilaksanakan weekendpagi hari jam 8 pagi hingga jam 9 pagi. 

c. Hambatan  

 Setiap komunitas pastilah ada hambatan – hambatan yang diterima, termaksud juga pada 

komunitas Pemuda Istiqamah yang memiliki dua hal, hambatan pertama adalah Pemuda Istiqamah 

dibawah naungan yayasan yang dirasa bahwa Pemuda Istiqamah terkadang sedikit ragu bila akan 

membuat sebuah inovasi. Ketua Pemuda Istiqamah pun membandingkan dengan komunitas 

Pemuda Hijrah yang memang komunitas tersebut bergerak dengan independen. Seperti yang 

dijelaskan oleh ketua Pemuda Istiqamah   

  “Hambatannya paling…di kita itu apa ya? Lebih ke…kita sih mungkin kurang 

bisa…karena kita dibawah yayasan ya jadi kita gak bisa explore begimana-gimana gitu supaya ada 

inovasi. Tapi bukan…sebelumnya sih emang saya juga takut sebenernya kalo ingin ada inovasi 



 tersendiri, takutnya  jadi keluar dari syariat gitu ya. Takutnya ketika…hal seperti itu, 

 cuman ya emang ini yang saya rasa gitu untuk saat ini itu ya hambatannya kita gak bisa 

 sembarangan bikin konsep yang supaya anak muda tertarik gitu, nah itu kita gak bisa 

 seperti itu. Kan kalo…mungkin saudara kita yang di Pemuda Hijrah Mesjid itu kan mereka 

 kan emang independent gitu ya, enaknya tuh…bisa  explore gitu supaya menarik.  Kita 

 hampir sama dengan Murabbians  sebenernya sih, kita juga dibawah yayasan.” (Ketua 

 Komunitas Pemuda  Istiqamah,(04/02/2018). 

 Faktor yang kedua dari hasil wawancara dengan ketua Pemdua Istiqamah adalah komunitas 

Pemuda Istiqamah ini memang jamaah yang mengikuti kajian rujin untuk umum tidaklah selalu 

banyak, hal tersebut terjadi adalah karena faktor dari pematerinya itu sendiri karena kurang 

terkenal dikalangan anak muda, maupun di sosial media saat ini. Berbeda saat tablig akbar yang 

banyak jamaah yang mengikuti kajian tersebut karena pematerinya yang mereka kenal bukan 

karena tema yang diangkat apa. Tetapi menurut Tia sebagai humas hambatan yang dihadapi adalah 

semangat SDM yang masih belum stabil, kadang naik turun. 

  “hambatannya di semangat SDM nya sendiri yang kadang naik turun. Iya 

 internalnya kitanya, ya iya sih namanya manusia, ya itu pentingnya kita berkomunikasi kan 

 bisa saling semangatin kan. Jadi sekalinya kalo ada satu ‘Ih itu kayaknya semangatnya 

 udah mulai turun’ sama kita di cheer up lagi. (Humas Pemuda Istiqamah (27/04/2018))” 

d. Pemilihan media 

 Pemilihan media yang digunakan oleh Pemuda Istiqamah ada dua pertama secara langsung 

bertatap muka seperti ceramah satu arah antara pembicara dan jamaahnya, yang kedua lewat sosial 

media.  

  “Situ juga tahu sendirilah (suara tawa). Sampai sekarang ya, dunia  itukan   

 memang, siapa sih anak muda yang tidak inilah itu ya, kayaknya  kemungkinan 90% 

 anak muda Indonesia pegang gadget (tertawa) pasti media  sosial gitu ya, dan 

 sekarangkan yang paling ramai itukan Instagram,  Facebook. Kita seringnya lebih di 

 Instagram.”(Rozky Ketua Komunitas Pemuda Istiqamah,(04/02/2018). 

Menurut Pemuda Istiqamah kemungkinan hampir 90% anak muda menggunakan sosial media dan 

menggunakan gadget. Sosial media yang paling ramai adalah Intagram dan facebook, tetapi yang 

sering digunakan oleh Pemuda Istiqamah sendiri adalah Instagram. 

 Sosial media ini dimanfaatkan oleh Pemuda Istiqamah sebagai jalan menyebarkan dakwah, 

seperti yang sudah disinggung pada stratregi komunikasi Pemuda Istiqamah saluran dakwah yang 



digunakan adalah sosial media. Alasan Pemuda Istiqamah mengguanakan sosial media karena 

anak muda saat ini memang banyak sekali yang menggunakan sosial medianya, terutama yang 

sedang ramai pada anak muda yaitu Instagram. 

  “Sampai sekarang ya, dunia itukan memang, siapa sih anak muda yang tidak inilah 

 itu ya, kayaknya kemungkinan 90% anak muda Indonesia pegang  gadget  (tertawa) pasti 

 media sosial gitu ya, dan sekarangkan yang paling  ramai  itu kan  Instagram, Facebook. 

 Kita seringnya lebih di Instagram.”(Ketua Komunitas Pemuda Istiqamah,(04/02/2018). 

Untuk pengunaan sosial media yang digunakan oleh Pemuda Istiqamah ini hampir semua 

digunakan, seperti, Souncloud, Telegram, Facebook, Line@, Instagram, dan yang terakhir adalah 

Youtube. Banyak sekali platfoam sosial media yang digunakan Pemuda Istiqamah.  

1. Instagram. 

 Untuk konten dari sosial media Instagram dari 1100 lebih yang sudah diposting oleh 

Pemdua Istiqamah bisa disimpulkan bahwa konten yang dibuat oleh Pemuda Istiqamah adalah 

informasi kajian yang akan dilaksanakan. Contoh yang diposting pada Pemuda Istiqamah dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018     
Gambar 3.3.  

Tampilan Instagram Pemuda Istiqamah 

gambar tersebut hanya sebagian dari apa yang diunggah oleh Pemuda Istiqamah. Dalam setiap apa 

yang diunggah oleh Pemuda Istiqamah mengunakan hastag untuk memancing jama’ahnya seperti 

contoh dibawah ini, selain itu bila ustad tersebut memiliki akun Instagram, tak lupa men tag nama 

ustad tersebut.  



 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018     

Gambar 3.4.  

Posting poster kajian dengan caption dan hastage 

Meskipun konten utama adalah informasi sebagai pemberitahuan diadakanya kajian tetapi pemuda 

istiqamah juga memposting potongan – potongan ayat Al – qur’an atau hadist tentunya disertai 

dengan hastag, selain itu Pemdua Istiqamah juga memgunggah video pendek berdurasi 1 menit 

yang diambil dari potongan kajian yang dilaksanakan Pemuda Istiqamah. Salah satunya contoh 

potongan hadist atau ayat Al – qur’an seperti gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

Gambar 3.5. 

Potangan Hadist pada Instagram 

Karena pada Instagram ada fiture live, Pemuda Istiqamah juga menggunakanya fitur tersebut untuk 

penunjang dakwahnya di Instagram, tetapi live yang disimpan pada Instagram, nantinya akan 

hilang setelah 24jam saja. 

 Untuk komunikasi dengan jama’ah memang tidak terlalu intens, Pemuda Istiqamah 

memang jarang sekali ada interaksi antara jama’ah di Instagram, setiap yang diunggah oleh 



Pemuda Istiqamah terkadang ada komentar terkadang tidak banyak nya komentar yang ada 

biasanya men – tag temanya untuk memberi tau bahwa ada kajian tersebut, atau biasanya bila ada 

video satu menit komen “izin share ya” kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat dari contoh gambar 

disini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Sumber : Instagram Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018    Sumber : Instagram Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 

                           Gambar 3.6.              Gambar 3.7 

                  Respon Jama’ah Pemuda Istiqamah                          respon dari Pemuda Istiqamah  

 

2. Facebook  

 Sosial media yang kedua adalah Facebook sosial media ini yang sering digunakan oleh 

Pemuda Istiqamah setelah Instagram. Konten dari Facebook sendiri sama dengan Instagram 

karena apa yang ada di Instagram pemuda Istiqamah juga men-share-nya namun treatmen pada 

sosial media ini berbeda dengan Instagram.  

Bila di Facebook konten yang disuguhkan tidak hanya video pendek, atau kutipan hadist maupun 

Al – qur’an tetapi terdapat unggahan kegiatan yang dilaksakan oleh pemuda Istiqamah salah 

satunya postingan dibawah ini.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Facebook Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

Gamabar 3.8.  

Posting foto kegiatan Pemuda Istiqamah  

Bila pada Instagram kutipan hadist atau Al – qur’an yang diunggah bila  facebook  lebih pada 

tulisan dakwah lebih panjang seperti halnya dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Facebook Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

Gambar 3.9. 

Tulisan dakwah  

 Tetapi untuk  feedback dari jama’ah pada sosial media pada facebook ini sangat tidak aktif, 

mungkin banyaknya hanya melihat saja postingan tersebut ini bisa dilihat dari berapa kali 

diputarnya video tersebut seperti contoh video pada , dan feedback pun hanya jumlah orang yang 

men share unggahan tersebut saja dan itu pun tidak banyak, seperti contoh dibawah ini dengan 

viewers 180, tetapi yang men – share video tersebut ada 8 kali 

 



 

 

 

 

 

 

Sumber : Facebook Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

Gambar 3.10 

Respon jamaah hanya like dan share 

 

3. Twitter 

 Sosial media yang ke tiga ini adalah twitter. Konten yang ada pada twitter pun sama dengan 

sosial media yang lainya untuk menyebarkan informasi kajian yang akan dilaksanakan, konten 

yang berada pada Facebook ini hampir sama saja tetapi yang membedakan adalah, bila fitur dalam 

facebook dapat mengetik hingga banyak karakter tidak seperti tiwitter, yang menjadikan pada 

twitter ini lebih singkat dibandingkan facebook maupun Instagram.  

Bisa dilihat dari caption yang ada pada gambar info kajian yang akan dilaksanakan sangat singkat 

dibandingkan caption beberapa sosial media. Pemuda Istiqamah tidak lupa juga tetap dengan 

memasang hastag.  

 

 

 

 

 

Sumber : Twitter Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

Gambar 3.11. Info kajian yang diapload pada Twitte. 

 



Dari apa yang diunggah pada twitter memang sangat jarang sekali berinteraksi dengan jama’ah 

nya, bisa dilihat dari apa yang diunggah responya re-tweet, dan love saja, itu pun tak banyak hanya 

5 atau tidak sama sekali. Tetapi tak jarang juga ada yang mention Pemuda Istiqamah dan direspon 

oleh Pemuda Istiqamah. 

 

 

 

 

 

Sumber : Twitter Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

Gambar 3.12. 

Respon Pemuda Istiqamah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Telegram 

 Bukan hanya menggunakan platfoam sosial media saja, pemdua Istiqamah mengguanakan 

platfoam chating yaitu Telegram, tetapi bila dilihat dari telegram Pemuda Istiqamah sendiri 

sepertinya saat ini sudah tidak begitu aktif karen dapat dilihat bahwa terakhir mengirm informasi 

pada tanggal 5 Juli 2018. Untuk kontesnya sendiri masih untuk menyebarkan informasi bahwa 

akan diadaknya kajian. Platfoam Telegram sering digunakan hanya pada 2016 – 2017 saja. Dapat 

dilihat dari media yang ada hanya 255 hingga 2018 ini karena Pemuda Istiqamah setiap 

menguggah info kajian pasti disertai foto poster dengan caption yang sama dengan di Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Telegram Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018     Sumber : Telegram Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

                   Gambar 3.13      Gambar 3.14  
 Informasi yang dibagikan lewat telegram                   Informasi yang dibagikan lewat telegram 

tetapi bila di telegram ini setiap respon dari subscribers tidak terlihat dengan yang lainya, hanya 

bisa dilihat sudah berapa orang yang sudah melihat chat tersebut. 

 

 

 

Sumber : Telegram Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

gambar 3.15 

jumlah subscribers Telegram 

 

 

 

 



5. Line@ 

 Dari platfroam yang sama yaitu chat, pemuda Istiqamah ini menggunakan line juga sebagai 

penyebaran, karena dalam LINE@ memiliki fitur dapat membuat status, dalam status tersebut 

dapat menyebarkan foto, video, maupun tulisan, fitur tersebutlah yang dimanfaatkan oleh Pemuda 

Istiqamah itu sendiri untuk memyebarkan informasi. Tetapi bila dilihat akhir – akhir ini sepertinya 

memang sudah jarang sekali digunakan sama seperti telegram. Namun yang membedakan LINE@ 

dengan yang lainya adalah konten yang disebarkanya, pada unggahan LINE@ Pemuda Istiqamah 

banyaknya kutipan hadist atau Al – qur’an yang siampaikanya. Tidak seperti di platfoam sosial 

media lain yang rata – rata apa yang diunggah hampir sama. Meskipun pada LINE@ ada yang 

sama dengan sosial media yang lain. Contoh dari kutipan hadist tesebut ada pada gambar dibawah 

ini. Hampir sama dengan sosial media yang lainya bahwa sedikit adanya interaksi dengan jama’ah 

lainya. Jama’ah hanya like unggah tersebut saja, meskipun ada komentar Pemuda Istiqamah jarang 

sekali untuk membalasnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : LINE@ Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

Gambar 3.16.  

Potongan Hadist yang diunggah lewat LINE@ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sumber : LINE@ Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

Gambar 3.17 

Respon Jama’ah 

6. Youtube 

 Platfoam terakhir yang sering sekali digunakan oleh Pemuda Istiqamah adalah Youtube. 

Konten yang ada disini memang sangat berbeda dengan platfoam lainya, pada youtube ini yang 

digunakan adalah video, isi youtube ini adalah video kajian yang dilaksanakan pada hari itu, jadi 

bila ada yang ketinggalan tidak dapat melihat kajian dapat melihatnya di youtube Pemuda 

Istiqamah itu sendiri. 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Youtube Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

Gambar 3.18. 

Youtube Pemuda Istiqamah 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Youtube Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

Gambar 3.19 

Konten Ceramah dalam Youtube Pemuda Istiqamah 

Dalam youtube Pemuda Istiqamah ini ada pun beberapa video tentang membahas isu permaslahan 

yang terjadi pada masyarakt itu sendiri seperti niqab challenge diambil dari isu orang bercadar 

dengan sigma teroris tersebut, pada video tersebut ada beberapa komentar – komentar dari jama’ah 

nya tersebut. dan video ini adalah respon yang paling banyak responya, dan video video 

sebelumnya memang sangat sedikit responya  

 

 

 

  

 

 

Sumber : Youtube Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

Gambar 3.20. 

Konten tantangan mengunakan cadar 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Youtube Pemuda Istiqamah diakses 8 Agustus 2018 

Gambar 3.21. 

Respon dari Jama’ah Pemuda Istiqamah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Murabbians 

A. Murabbians 

a. Komunikasi Dakwah 

a) Tujuan 

 Dari tujuan Murabbians sudah terlihat dari misi Murabbian itu sendiri yaitu membina kader 

denga empat kriteria yang diambil dari sepuluh muhasofat islam yaitu  akhlah, aqidah yang lurus, 

ibadah yang benar, aqhlak mulia, dan wawasan yang luas. Murabbians membagi dua tujuan ada 

jangka panjang dan jangka pendenk, untuk jangka pendenk emang terfokus kepada pembinaan 

kader – kader ini. Mengingat bahwa komunitas Murabbians ini baru saja berdiri, dan baru memiliki 

satu angkatan. Jangka panjang tujuan dari Murabbians adalah pembinaan yang dilakukan 

Murabbians diharapkan dapat berdakwah pada perkampunga yang berada dibelakang masjid Al-

murabbi.  

  “...ada visi jangka pendek, sama jangka panjang, kalo visi jangka  pendeknya ya 

 kita bikin ngebina kader dulu lah, setelah ngembina kader kita  mulai membina 

 masyarakat sekitar, setelah kadernya terbentuk mulai ke  masyarakat sekitar, padahal 

 kan, justru masyarakat sekitar sini belum tersentuh kan....” (Yusuf Ketua komunitas 

 Murabbians,(10/02/2018)). 

Selain itu Murabbian pun bertujuan memakmurkan masjid, dan membantu DKM masjid 

Murabbians dalam kegiatan seperti mengisi kajian – kajian. 

  “kalo setau saya sih, tujuan di buatnya murobbians sendiri buat memakmurkan 

 masjid, soalnya kan ada beberapa masjid, kayak kemaren nih kegiatan yang 

 ngariyeung pemuda se-Bandung itu nah itu kan tujuannya  buat, jadi setiap masjid harus 

 ada pemudanya nih gimana caranya buat  tiap masjid itu jalan karena ingin 

 memakmurkan masjid, ibarat kalau  dibandingkan dengan pemuda hijrah misalkan ya, 

 kalau pemuda hijrah kan lebih expand ke tiap-tiap masjid gitu loh, kalau kita itu dibentuk 

 karena  memakmurkan suatu  masjid saja dan insyallah untuk membantu DKM, itu 

 kegiatan-kegiatannya”(Wildan Wakil Ketua Murabbians (15/05/2018)). 

Murabbians beberawaktu lalu mengikuti kegiatan ngariyeung pemuda sebandung dengan tujuan 

setiap masjid memiliki pemudanya hal ini sama dengan Murabbiasn sendiri ingin memakmurkan 

suatu masjid. bila dibandingkan dengan Pemuda Hijrah adalah mereka expand ke masjid – masjid, 

bila Murabbians tidak hanya ingin memakmurkan satu masjid saja, dan disisi lain juga dapat 

membantu DKM itu sendiri. 

 



a. Tema Dakwah 

 Tema untuk kajian umum memang sudah jadwalnya seperti Selasa adab dan akhlaq, hari 

Rabu tentang shira atau bisa disebut dengan sejarah Islam namun bila tablig akbar dengan tema – 

tema yang sedang terjadi pada saat ini, lebih mengangkat isu – isu hangat yang sedang beredar 

dimasyarakat khususnya. 

  “Kalo tema yang patennya sebenernya udah ada tiap hari tuh. Kayak tiap Selasa 

 kan tentang adab dan akhlak, terus hari Rabu tentang sirah, tentang sejarah kayak  gitu. 

 Tapi kalo misalkan untuk kajian yang umumnya, yang tabligh akbarnya sebenernya 

 temanya…accidental sih. Jadi kita…semacam yang lagi viral nih dimasyarakat apa kita 

 bikin kajiannya. Kayak kemarin-kemarin kan lagi…contohnya lagi isu LGBT itu kan, 

 kajian tentang LGBT  kayak gitu sih.”(Yusuf Ketua komunitas Murabbians,(10/02/2018)). 

Untuk tema disesuikan pada remaja saat ini. Bisa dilihat poster – poster yang disebarkan melalui 

akun media sosial Murabbians sendiri. 

  “tambahan untuk tema besar mungkin udah jelas kan kita untuk peranannya ke 

 umumnya ya, karena sasaran kita emang di sesuaikan karena dilihat dari media sosialnya 

 kita itu adalah ke pemuda ya remaja, tapi kan disini  jamaah dahulunya adalah orang yang 

 lanjut dan dewasa, paling disesuaikan jadi tema besarnya itu kekinian tapi dikemas dengan 

 tidak meninggalkan masa lalu, contoh seperti tema kita menyambung pada kitab apa seperti 

 itu, jadi kita ada rujukannya yang udah ditunjuk oleh pembina kita gitu”(Wildan Wakil 

 ketua Murabbians, (15 Mei 2018)). 

Karena memang Murabbiasn sendiri terfokus untuk remaja dengan poster yang disebarkan 

menarik, tetapi terkadang jama’ah yang mengikuti kajian ada orang – orang yang dewasa, dan juga 

terkadang lanjut. Jadi meski dikemas dengan kekinian tetap tidak meningggalkan cara yang lama. 

Contohnya tema yang dibahas oleh murabbians bisa menyambung pada kitab apa semisal. 

Tentunya itu sudah diberikan referensi oleh pembina 

Cara penentuan tema ada dua cara biasanya bagaimana ustadz yang akan menyampaikanya, atau 

mengikuti kurikulum yang sudah disiapkan Murabbians sendiri. 

  “setau saya bisa dari ustadnya sendiri, request atau dengan kurikulum di kita ada 

 kayak tajqil-tajqil nabz, nah itu udah berurutan kan, tapi terlebih  dari itu udah ada 

 pembinanya, beliau yang meraciknya gitu seperti apanya,  misalkan untuk kajian taun ini 

 kita temanya untuk apa nih yang udah pernah misalkan kayak ardis arbain kan ada 42, kan 

 itu bersambungkan part per part,  pada saat hari itu dengan ustadnya pilihan nanti  siapa  

 A, B gitu ada temanya gitu maksutnya”(Wildan Wakil ketua Murabbians, (15 Mei 2018)). 



Untuk kurikulum yang ada seperti tajqil, nabz, itu sudah berurutan, terlebih sudah ada pembinanya 

dan beliau yang membuatnya seperti apa akan disampaikanya. Bila tema yang sudah pernah 

disampaikan seperti ardis arbain ada 42 itu di pisah menjadi part per part dan nanti ditentukan 

ustad yang akan mengisinya. 

 Bila tema yang ditentukan untuk tarbiah memang sedikit berbeda setiap kelompok kerena 

tarbiah dikelompokan lebih kecil – kecil lagi, dan kapasitas setiap kelompok berbeda. Tetapi 

meskipun setiap kelompok berbeda tetap memiliki satu tujuan yang sama. 

  “Kalo untuk tarbiah mungkin bisa saya jelaskan langsung karena saya tarbiah 

 langsung dengan pembinanya ya, kalo tarbiah kita itu ada awal untuk membaca hadist, 

 misalkan hadist arbain kan ada susunan niat, dua tiga dan sampai terakhir 42 seperti itu. 

 Mungkin jelasnya kedepan, karena kendala di kita karena berbeda stated-nya jadi berbeda, 

 tapi tetep ada acuannya. Walaupun berbeda tiap pekannya, kelompok lain berbeda tapi ya 

 bermuara pasti akan sama seperti itu kapabil-nya sama karena pemilihannya udah di 

 awal untuk skema tarbiahnya.”(Wildan Wakil ketuaMurabbians,(15/05 /2018)). 

b. Komunikator  

 Ustadz yang mengsi materi dalam kajian pun memang slektif juga tetapi tidak seperti 

Pemuda Istiqamah yang ada dewan syura untuk memutuskan siapa saja yang mengsi. Hanya saja 

DKM Al-Murabbi memberi saran dari sisi keilmuan memadai, lalu lulusan timur tengah, dan 

memiliki gelar LC.  

  “Kriteria tentunya ada sebenernya, terutama ya yang sesuai dengan kita aja sih. 

 Contohnya kalo ustdaz-ustadz yang keseringan becanda ketawa, ya disini kan kajiannya 

 agak serius. Kalo itumah kajiannya di Pemuda Hijrah aja, kayak gitu sih. Ya minimal kalo 

 bisa sih di Al-Murrabi saran dari DKM yang dari sisi keilmuannya minimal lulusan timur 

 tengahlah, punya gelar LC kayak gitu.” (Yusuf Ketua komunitas 

 Murabbians,(10/02/2018)). 

Cara memililih ustad Murabbians memang terfokus juga pada kualitas ustad, tidak mementingkan 

terkenal atau tidaknya. 

  “boleh, kalu untuk ikut andil mungkin kalo di al-murobbi sendiri kita itu open 

 discussion, jadi pada pihak DKM dan murabbiannya itu sendiri lebih utamanya berdiskusi 

 sama-sama mengundang ustad A misalkan  diinformasikan dahulu, misalkan DKM oke,  

 setuju..langsung action, misalkan dari DKM kurang nih atau bagaimana nanti didiskusikan 

 dulu sampe mateng  dulu karena ini namanya al-murobbi, masjid kan dibawah yayasan 



 dan DKM mungkin kita mengikuti kode etiknya beliau”(Wildan Wakil ketua 

 Murabbians, (15/05/2018)). 

Bila di Murabbiasn biasanya membuka diskusi dengan pihak DKM , bila DKM setuju dengan 

dengan ustad tersebut langsung bergerak, tetapi bila dirasa kurang didiskusikan kembali hingga 

semuanya matang. Ini terjadi dikarnakan Murabbiasn sendiri memang dibawah yayasan jadi 

Murabbiasn sendiri harus mengikuti kode etik yang ada. 

 Bila pemateri untuk pembinaan, memang didapat dari relasi – relasi sebelumnya seperti 

grup mentoring sewaktu SMP, dari grup Pemuda Istiqamah, ataupun relasi dengan Masjid Salman 

ITB, yang dianggap memang sudah kompenten dalam membina. Tetapi untuk mengisi materi 

dauroh atau pembinaan gabungan ini memang sudah terpercaya contohnya : 

  “...pemateri dauroh sih, ya kita kalo bisa sih bener-bener ustadz yang kayak 

 misalkan contoh dauroh kemarin kan kita ambil ustadz lulusan Al- ahzar, gitu yang secara 

 keilmuan, secara shalatnya, Insya Allah gitu. Terpercaya. Kayak gitu sih.”(Yusuf 

 KetuakomunitasMurabbians, (10/02/2018)). 

Pemateri dauroh pemateri yang mengsisi mengambil dari lulusan Al – azhar yang dari segi 

keilmuan sudah terpercaya, dan sholatnya pun sudah bagus. 

 Dikarnakan tarbiah memakan waktu yang lama, khusus untuk tarbiah dibentuk lah sebuah 

tim dari pembina sendiri, dan sebagai siswa memang tidak tau detailnya seperti apa, hanya 

dijelaskan bahwa kurikulum yang sudah dirancang targetnya seperti apa, untuk yang mengsi 

tarbiah pastinya lebih terpercaya dan berpengalaman, yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa 

minimal lulusan dengan gelar Lc., 

  “saya sempat diskusi, saya pun juga masih di tarbiah, karena tarbiah itu panjang 

 dan lama untuk proses tarbiah, jadi itu udah dibentuk oleh tim  Pembina, kita ada 

 ustad – ustad yang nantinya beliau bertugas untuk  menjalankan tugasnya dengan 

 kurikulum tertentu disitu, jadi kita siswa itu  tidak tau seperti apa dan sebagainya tapi udah 

 dijelaskan kurikulum  bahwasannya  nanti ada targetnya seperti itu, selebihnya yang 

 berpengalaman, tadi bisa disebut dia yang punya gelar Lc., yang udah belajar di Timur 

 Tengah dan sebagainya gitu, karena ilmunya lebih jelas.”(Wildan Wakil ketua 

 Murabbians, (15/05/2018)). 

c. Metode Dakwah 

 Kajian yang dilakukan oleh Murabbian ini bahwa jamaah yang mengikuti kajian adalah 

bukan target utama dari komunitas Murabbians itu sendiri. Bahkan ketua Murabbians 



menyebutkan bahwa kajian yang dilakukan oleh Murabbian selama ini adalah gimmick untuk 

mengajak jamaah agar fokus kepada pembinaan yang dilakukan Murabbians.  

  “Iya. Kita lebih ke pembinaan sebenernya. Jadi, kajian itu  hanya…namanya 

 gimmick aja sih. Gimmick ngundang jama’ah untuk lebih  fokus di pembinaan nantinya. 

 Jadi, fokusnya nanti sebenernya. Kita dari  jama’ah itu disaring lagi jadi anggota 

 pembinaan, jadi kader. Itu hanya gimmick doang sih. Jadi kita, gak fokus cari rame kajian 

 sebenernya.” (Yusuf  Ketua komunitas Murabbians,(10/02/2018)). 

Pembinaan yang dilakukan oleh Murabbians sendiri konsepnya membagi – bagi kelompok 

menjadi kecil – kecil lagi agar lebih kepantau perkembangan setiap orangnya. 

  “Iya, nanti mereka yang menyesuaikan. Karena kan, temen-temen itu disini 

 anggotanya ada yang kerja, ada yang mahasiswa, waktunya kan biar sama semua. Jadi, 

 suruh mereka aja yang nentuin. Tapi untuk waktu rutinnya,  satu pekan sekali. Terserah 

 harinya mau haru apa.” (Ketua komunitas Murabbians,(10/02/2018)). 

Untuk waktu pembinaan ini, menyesuaikan bagaimana kondisi setiap anggotanya, karena dalam 

anggota sangat beragam ada yang sudah kerja, ada yang mahasiswa. Meskipun ditentukan setiap 

anggota yang terpenting adalah dalam satu pekan sekali. 

d. Feed back jamaah 

 Setaip kajian pastilah ada feedback yang dirasakan oleh setaip jamaahnya, seperti halnya 

jamaah yang bernama Ute lebih mengenal berwawasan lagi dan ustadz yang menyampaikan pesan 

memang  masuk untuk kalangan remaja saat ini. Ute merasakan bahwa ustad tersebutdapat 

menjawab pertanyaan jama’ah dengan tegas, lugas, penuh dengan semangat. 

  “e…kebetulan pas hari sabtu kemaren saya ik..e..sabtu minggu kemaren atau 

 minggu kemarennya lagi kalo gak salah ya, ikut yang kajian rahmat baiquni  tentang 

 hisbullah itu e… apa ya qadarullah gitu ya, Allah itu kayak bawa saya kesini lagi setelah 

 sekian lama gak ke murabbi, kesini lagi terus kebetulan tentang akhir zaman gitu, ya ngena 

 banget sih pas rahmat  baiqunir ada..ada pertanyaan apalagi ada pertanyaan dari jamaah 

 gitu, terus beliau itu menjawabnya dengan tegas, lugas dan pen..apa yah.. penuh 

 semangat gitu kayak yak..bisa dibilang berapi-api gitu. karena  me..menyangkut 

 tentang e…apa..apa omongan dia sendiri gitu maksutnya  jawaban beliau sendiri itu 

 gimana gitu terhadap pertanyaan itu, terus..apa ya  namanya..ya karena tentang akhir 

 zaman juga rasa ngena iya yah sekarang teh  udah akhir zaman gitu banyak e…bukti-bukti 

 contoh-contoh yang udah mulai keliatan (Ute,)) 



bila yang dirasakan nabila lebih merasakan menjadi was – was, dan menbah ilmu seperti halnya 

saat watu kajian berlangsung menjadi tau bagaimana keseharian rasulnya bagaimana. “ya jadi kek 

misalnya, ini saya belum pertama kali dapet kayak ginian loh, maksutnya yang keseharian rasul 

bisa dicontoh kan berarti”(nabila,)). 

 Jamaah yang mengikuti kajian di Murabbians ute dan nabila kebetulan karena jarak yang 

dekat, dan memang waktunya sedang senggang, ute mengetahui kajian di Murabbiasn memang 

dari kakak, dan sosial media Instagram, begitu juga nabila mengetahui dari sosial media Murabbias 

itu sendiri.terutama 

 Efek balik yang dirasakan untuk anggota tarbiah merasa dirinya telah di chagre, atau 

sebagai pengingat yang baik bila kita melakukan kesalahan, membangun sebuah keteguhan, 

menjaga sebuah hubungan, dan mendakwahi diri sendiri selain itu bila ingin berjihad dengan lewat 

dakwah setidaknya sudah memiliki dasarnya dahulu dan tidak asal bicara, tarbiah ini memang 

untuk efek lebih panjangnya lagi kedepan bagaimana. 

  “untuk tarbiah itu ngecas iman yang sedang down yang sedang futur, 

 misalkan seminggu tidak tarbiah itu ada apa gitu sesuatu yang hilang , tidak 

 tercharge, terus untuk  dakwah gitu, satu kepribadi diri sendiri, dua nanti bisa 

 berguna buat keteguahan, misalkan  kita berdakwah sekarang di murrobbians  kita 

 dakwahnya ke orang lain lah, kita ke diri sendiri udah ke-dakwahi belum  yang seperti 

 itu lah, ukhuwah juga bisa, lebih efek panjangnya itu adalah seperti kita itu misalkan kalu 

 sudah lulus tarbiah itu punya sesuatu yang bisa dijual gitu ke umat itu seperti apa, apalagi 

 kalo kita mau berjihad seperti apa terjun didunia dakwah sudah punya minimal basic-nya 

 itu, ya tidak hanya asal ngomong dan sebgainya kan banyak yang seperti itu” (Wildan 

 Wakil Ketua  Murabbians, (15/05/2018)). 

e. Target Jama’ah Yang Dituju 

 Pada murabbians untuk jama’ah lebih tertuju untuk umum, meskipun pada media sosial 

tertuju untuk anak muda tetapi murabbians tetap ingin merangkul untuk kalangan yang lebih tua 

juga. 

  “Untuk tema besar mungkin udah jelas kan kita untuk peranannya ke 

 umumnya ya, karena sasaran kita emang di sesuaikan karena di lihat dari media sosialnya 

 kita itu adalah ke pemuda ya remaja, tapi kan disini  jamaah dahulunya adalah orang yang 

 lanjut dan dewasa, paling disesuaikan jadi tema besarnya itu kekinian tapi dikemas dengan 

 tidak meninggalkan masa lalu, contoh seperti tema kita menyambung pada kitab apa seperti 



 itu, jadi kita ada rujukannya yang udah ditunjuk oleh pembina kita gitu” (Wildan Wakil 

 Ketua Murabbians (15/05/2018)).  

f. Hambatan  

 Karena komunitas ini masi baru dan sedang membangun sebuah fondasi hambatan yang 

dilalu oleh Murabbians adalah komitmen dari setiap anggota – anggotanya sendiri, karena 

kesibukan yang berbeda – beda setiap anggotanya, seperti ada anggota yang masi sekolah, ada 

yang sudah kerja, ada juga sudah ada yang berkeluarga, hal tersebutlah menjadika Murabbians 

bukan sebagai pioritas utama. 

  Kalo hambatan sebenernya, kalo hambatan sendiri di Murabbian  sebenernya 

lebih ke komitmen anggotanya, kadang problematika remaja  masjid lah, kadang dateng 

kadang enggak, jadi  bukan pioritas utama terus  tiba – tiba suka tiba – tiba ngilang, biasanya 

kalo udah ada yang nikah,  pemuda masjid rata – rata kaya gitu ya mang, tiba – tiba ilang gak 

 tau  kemana. (Ketua komunitas Murabbians,(10/02/2018)). 

g. Pemilihan Media 

 Pemilihan media memang sama dengan Pemuda Istiqamah ada dua cara secara langsung 

dan menggunakan sosial media seperti live pada Instagram menggunakan sosial media untuk 

mengajak yang untuk mengikuti kajian media sosial, media yang digunakan memang hanya 

beberapa saja bila dilihat dari media sosial yang digunakan. Orang – orang pun saat ini tidak pernah 

jauh, dan pastinya menggunakan media sosial. 

  “the power of media sosial ya, sekali lagi kita hidup itu udah dua dunia 

 sekarang, dunia nyata dan dunia media sosial jadi cenderung anak muda  sekarang itu 

 ngambilnya media sosial karena itu paling mudah  pendekatannya, orang setiap hari 

 berapa jam pasti ngeluangin waktu untuk buka hp apalagi Instagram ya, nah itu lah kenapa 

 di media sosial khususnya Instagram yak  karena itu dilihat dari penduduk di Bandung 

 sendiri yang  punya Instagram 2 kali lebih banyak daripada penduduknya itu sendiri, dan 

 memang cepat viral juga,apalagi dengan Instagram ustad-ustad yang belum kita paham 

 yang belum tau orang itu bisa tau gitu. Media-media yang paling  ampuh pada saat itu ya 

 mungkin itu.” (Wildan wakil ketua Murabbians (15/05/2018)). 

Wildan menggangap bahwa dunia saat ini sudah dibagi dua ada dunia maya dan ada dunia sosial 

media. Sosial media dianggap paling mudah pendekatanya karena hampir setiap hari, dan beberapa 

jam pasti meluangkan waktu untuk buka HP apalagi Instagram. Segala sesuatu dapat cepat viral, 



dengan Instagram juga ustad – ustad yang belum diketahui bisa menjadi tau. Media yang paling 

ampuh memang dirasa itu. 

 Media sosil pun dianggap lebih mudah menyebarkan informasi – informasi kajian yang 

akan dilakukan oleh murabbians tiap harinya. 

  “kalo menurut ku sih jaman sekarang apa sih yang gak sekali di posting gak nyebar 

 gitu kalo di sosial media, soalnya kan disitu ranahnya nih  tempat  orang membagikan 

 informasi, soalnya kan kalo kita cuma membagi-bagikan poster gak semua orang mau dan 

 gak semua orang liat juga. Disosial  media kan oluar kota juga mungkin tau organisasi ini 

 aktif-nya di Bandung  nih sering ada kajiannya tiap hari gitu” (Sisil Admin Murabbiasn, 

 (15/05/2018)) 

Saat ini apa yang ga sekali posting tidak menyebar begitu saja, dan memang ranahnya disitu untuk 

membagikan informasi kepada khalayak. Bila kita menyebarkan informasi dengan membagi – 

bagikan poster pada setiap orang tidak semua orang akan mau dan lihat juga. Bila sosial media 

luar kota pun tau dengan komunitas Murabbians sendiri. Yang kedua secara langsung yaitu seperti 

bertatap muka secara langsung di masjid, dimana dimasjid terdapat ada da’i dan ma’du. 

Murabbians pun menggunakan new media ini sebagai wadah untuk menyebarkan informasi – 

informasi kajian yang akan dilaksanakan murabbians. Alasan Murabbians memang saat ini anak 

muda sering sekali menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari – hari dan dianggap lebih 

efektif juga dalam menyebarkan informasi, sosial media yang digunakan memang hanya sebagai 

penunjang saja dalam mengembangkan dakwah. 

  “Aktif sering di media sosial. Gimana ya? Karena kalo kita lihat  perilaku orang 

 sekarang kan beberapa jam dalam hidupnya sehari-harinya kan scrolling kan? Scrolling di 

 HP, ya itu kenapa kita nyebar posternya di media sosial gak nempel poster dijalanan itu 

 udah jaman kapan. Ya kita main medsos aja karena kan lebih efektif gitu ya kalo untuk 

 sekarang. Tapi fokus  kita kedepannya kita gak gerak di sosmed. Maksudnya sosmed itu 

 hanya  sebagai penunjang aja, sebagai alat aja bukan tujuan utama kita bakal eksis di 

 sosmed. Justru sosmed itu sebagai penunjang aja sih. Jangan sampai masyarakat mengenal 

 Murrabians itu sebagai organisasi media, kayak gitu sih...” (Yusuf  Ketua  komunitas 

 Murabbians,(10/02/2018)). 

Murabbians mengguanakan dua sosial medi saat ini yaitu Facebook, dan InstagramMurabbians 

tidak mengguanakan twitter karena twitter dianggap sudah turun pamornya. 

  “Kalo media sosial kita pake yang sekarang lagi eksis aja sih. Kayak Instagram, FB 

 paling. Kalo Twitter kan udah turun pamor, kita gak pake Twitter. Kayaknya tahun depan 



 udah mulai hilang tuh Twitter.” (Yusuf Ketua komunitas Murabbians,(10/02/2018)). 

Murabbians hanya aktif pada tiga platfoam sosial media yaitu Facebook, Instagram, dan line. 

1. Instagram 

 Sosial media yang sering digunakan oleh Murabbiasn adalah Instagram. Konten yang 

diberikan Murabbiasn adalah informasi kapan diadakanya kajian, dan oleh siapa pengisi kajian 

yang akan datang seperti yang contoh dibawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram Murabbians diakses 8 Agustus 2018 
Gambar 3.22. 

Info kajian yang akan dilaksanakan memalui Instagram 

Jama’ah pada akun sosial media Instagram ini bisa dibilang cukup aktif karena setiap ada yang 

diunggah oleh Murabbians pasti ada saja yang berkomentar biasanya untuk memberi tau teman – 

teman yang lainya terkadang Murabbians aktif membalas komentar yang ada 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram Murabbians diakses 8 Agustus 2018 
Gambar 3.23. 

Komentar jama’ah 

Bukan hanya info – info kajian saja tetapi murabbiasn juga mengunggah potongan – potongan 

hadist atau Al – qur’an, ini memang baru diselegarakan oleh Murabbiasn itu sendiri. meskipun 

respon dari jama’ah adalah sebatas like seperti dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Instagram Murabbians diakses 8 Agustus 2018 

Gambar 3.24. 

Potongan Hadist yang diposting melalui Instagram 

 



Setelah digunakan sebagai media membagi informasi, karena Instagram ini ada fiture live sering 

kali murabians menggunakan untuk live kajian yang dilaksanakan pada hari itu, tetapi sifat dari 

live tersebut hanya 24jam saja. 

2. Facebook 

 Media yang kedua adalah facebook. Sosial media ini sering juga digunakan oleh 

Murabbiasn, hanya saja konten yang berada disana sangat tidak beda jauh dengan apa yang berada 

di Instagram Murabbiasn sendiri karena apa yang ada di Instagram pasti akan ada di Facbook juga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Facebook Murabbians diakses 8 Agustus 2018 
Gambar 3.25. 

Informasi diadakanya kajian  

Tetapi bila dilihat dari aktifitas dari sosial media facebook ini dibandingkan instagram aktiftas 

followersnya lebih aktif pada Instagram dibandingkan Facebook. Bisa dilihat dari feedback dari 

sebuah unggahan Murabbiasn sendiri hanya share saja jarang sekali ada yang komentar pada 

postingan dibawah ini pun hanya tiga orang saja yang mensahre. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Facebook Murabbians diakses 8 Agustus 2018 
Gambar 3.26. 

Posting yang sama dengan Instagram 

3. LINE@ 

 Murabbians juga memanfaatkan platfoam chating LINE@ sebagain penunjang juga, tetapi 

LINE@ ini bisa dibilang lebiih aktif dibandingkan sosial media facebook. Konten yang 

disampaikan tidak jauh dengan apa yang ada di Instagram, maupun facebook. Konten yang 

dibagikan masi terkait info kajian yang akan dilaksanakan Murabbians juga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : LINE@ Murabbians diakses 8 Agustus 2018 
Gambar 3.27 

Postingan LINE@ yang sama dengan Instagram dan facebook 



Sama seperti yang ada pada Instagram, tidak ada juga potongan hadist atau Al – qur’an khusus 

pada platfoam LINE@. Dari aktifitas pada LINE@ ini memang jarang sekali ada yang komentar 

tidak seperti sosial media Instagram, pada LINE@ ini hanya sekedar share dan like saja yang 

sering terjadi bila ada komentar jarang sekali untuk dibalas. Seperti dibawah ini sebagian feedback 

dari jama’ahnya pada LINE@ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Instagram Murabbians diakses 8 Agustus 2018             Sumber : Instagram Murabbians    

                   diakses 8 Agustus 2018 

              Gambar 3.28.      Gambar 3.29 

Respon dari Jama’ah dengan komenta   Respon Jama’ah hanya  

       mengeshare postingan LINE@ 

 

4. Whatsapp 

 Sebagai penunjang selanjutnya Murabbians menggunakan Whatsapp. Murabbians 

membuat grup Whatsapp untuk para jama’ah. Biasanya jama’ah yang sering datang pada kajian 

yang diselenggarakan ditanyakan nomor Whatsapp untuk dimasukan kedalam grup jama’ah 

Murabbians. 

  kalo itu sih kenapa dibikin grup, soalnya karna ada beberapa jamaah yang 

 mungkin kurang update gitu kalo di Instagram, jadi kita sepakat bikin grup WA buat jamaah 

 tersendiri, jadi siapa yang masukin di grup itu siapa yang suka hadir kan tiap kajian kita kasih 

 form gitu buat ngisi nama, nomor WA dan sengaja kita masuk- masukin, terus diditu itu kita 

 share kajian tiap hari(Sisil Admin Murabbiasn, (15/05/2018)). 

Grup jama’ah yang dibuat oleh Murabbiasn karena ada sebagian jama’ah juga yang tidak memiliki 

Instagram. 

 


