
BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Komunikasi Dakwah 

 Pada dasaarnya dakwah adalah proses komunikasi yang memiliki tujuan untuk 

mengembangkan ajaran Islam. Konsep dakwah sebenarnya sama dengan konsep komunikasi pada 

umumnya terdapat komunikator, dan komunikan diamana komunikator ini da’i dan komunikan 

adalah mad’u dan hambatan dalam komunikasi dakwah pun sama dengan konsep komunikasi pada 

umumnya. tetapi yang membedakan dengan konsep komunikasi biasanya adalah bahwa dalam 

komunikasi pada dakwah yaitu membawa nilai – nilai agama Islam dan ada unsur persuatif, yaitu 

mengajak mad’u dalam kebaikan dengan nilai – nilai Islam(Faizah dan Effendi, 2012 : 37). Ini lah 

yang dilakukan oleh komunitas dakwah  Pemuda Istiqamah dan Murabbiasn menyebarkan ajaran 

– ajaran agama Islam dan mengajak khususnya pemuda – pemuda untuk lebih baik lagi. 

1) Pemuda Istiqamah  

a) Unsur – unsur Dakawah 

 Menurut Suhandang dalam dakwah memiliki tujuh unsur yaitu sumber komunikasi, 

komunikator, pesan komunikasi, media komunikasi, komunikan, tujuan, dan terakhir adalah akibat 

(Suhandang, 2013 : 19).  

a. Sumber komunikasi 

 Sumber komunikasi ini adalah persoalan – persoalan yang terjadi pada masyarakat, dari 

fenomena alam hingga persoalan hidup manusia, yang nantinya menjadi latar belakang pesan 

dakwah yang akan disampaikan. (Suhandang, 2013 : 19). Pada komunitas Pemuda Istiqamah 

sendiri terlihat dari tujuan awal yang menginikan anak muda saat ini tidak jauh dari masjid, dan 

menyebarkan kebaikan baik untuk umum maupun untuk anggota Internal pemuda istiqamahnya 

maka dari itu Pemuda Istiqamah menggunakan kajian yang diselenggarakan rutin di Masjid Al – 

Istiqamah agar banyak anak muda juga yang meramaika masjid. Hal tersebut sama dengan 

Murabbians yang mengingikan memakmurkan masjid tetapi dibalik itu semua Murabbians 

mengiginkan anak muda saat ini memliki tiga sifat yang diambil dari muhasofat Islam yaitu 

memiliki akidah yang lurus, berakhlaq mulia, dan berwawasan luas. Dari latar belakang tersebutlah 

kedua Komunitas ini bergerak untuk menyiarkan dakwah. Selain itu juga sumber komunikasi 



Pemuda Istiqamah dan Murabbians juga terkadang berasal dari keresahan fenomena – fenomena 

sosial yang sedang terjadi. 

b. Pesan komunikasi 

 Pesan komunikasi ini adalah pesan ajaran – ajaran Islam pada umumnya tetapi menurut 

Suhandang (Suhandang, 2013: 21) pesan komunikasi ini bukan hanya teori saja tetapi bisa juga 

dari sikap da’i atau bisa juga disebut dengan dakwah bilhal. Pemuda Istiqmah juga menerapkan 

dakwah bilhal ini pada anggota Pemuda Istiqamah menerapkan dakwah lewat Akhlaq dengan cara 

mengikuti tarbyiah atau pembinaan, dilakukan seminggu sekali dan sebulan sekali dilakukan oleh 

yayasan. Tarbiah ini dilakukan karena aggota Pemuda Istiqamah harus menjadi fondasi yang kuat 

dan akhlaq anggota haruslah baik karena anggota ini adalah agen yang dilihat oleh jama’ah 

nantinya, anggota ini lah yang nantinya bisa menjadi ‘pesan komunikasi’ untuk jama’ah yang 

lainya. Dakwah bilhal juga dilakukan oleh Murabbians dengan cara yang sama yaitu tarbiyah atau 

pembinanaan untuk setiap anggotanya konsep tarbiyah ini sama dengan apa yang Pemuda 

Istiqamah lakukan. 

 Selain dakwah bilhal pesan komunikasi yang disampaikan kepada jama’ah pesan – pesan 

yang cukup teoritis. Seperti aqidah, akhlaq dan adab, fiqih, sejarah Islam. Namun yang 

membedakan kedua komunitas ini adalah bila Pemuda Istiqamah mengusung sebuah tema besar 

yaitu Tauhid, dengan nama Stay (Sharing Tawhid on Monday) yang dilaksanakan setiap Senin, 

dan untuk hari Sabtu bernama Ta’lim Sabtu dan untuk Pemuda Istiqamah tema, dan judul yang 

diusung memang lebih sering pada tema yang saat ini terjadi saat ini atau tema yang kekinian. 

Berbeda dengan Murabbians dengan tema yang lebih pada tema yang lebih teoritis yang sudah 

dijelaskan diawal seperti fiqih, sejarah islam, dll. 

c. Komunikator (da’i) 

 Komunikator dalam dakwah disebeut juga sebagai da’i, da’i tersebutlah orang yang 

menyampaikan pesannya. Tetapi komunikator untuk dakwah tidak lah sembarang orang, memiliki 

kriteria – kriteria khusus, seperti harus beriman kepada Allah, mengerjakan amal saleh, menyebah 

hanya kepada Allah, dan tidak  boleh mempersekutukan Allah, lalu harus bisa menjadi pengingat 

bila setiap ada bahaya yang mengancam ajaran Islam maka dari itu seorang da’i haruslah 

berpengetahuan dalam tentang Islam (Suhandang, 2014 : 19).  



 Pada temuan penelitian Pemuda Istiqamah dalam mencari da’i ini memang sedikit ketat 

dan hati – hati dan juga memiliki kreiteria khusus sebagai pembicara. Pemuda Istiqamah dalam 

memilih da’i atau ustadz dilihat bagaimamana track record ustadz tersebut, pemilihan ini pun 

terdapat proses penyaringan juga dari dewan syiroh. Kriteria yang ditekankan pada Pemuda 

Istiqamah adalah ustadz tersebut juga tidak berpaham syiah dan liberal tentunya yang menjadi 

pertimbangan selanjutnya adalah ustad tersebut update dalam fenomena sosial yang terjadi 

dimasyarakat, karena dilihat dari Pemuda Istiqamah sendiri yang sudah dibahas sebelumnya 

bahwa tema fenomena sosial tersebutlah yang sering diusung. 

 Untuk Murabbians sendiri memiliki kriteria – kriteria khusus. Dalam pemilihan 

komunikator Murabbians memang sedikit memilih. Kriteria umum yang biasanya digunakan 

Murabbians ya itu minimal lulusan timur tenggah lalu ustadz tersebut sudah bergelar Lc., dan 

Murabbiasn dalam memilih lebih mementingkan bagaimana kualitas ustadz tersebut tidak memilih 

apakah ustadz tersebut terkenal atau tidak serta untuk pemilihan penceramah ini pun Murabbians 

biasanya melakukan open discussion dengan pihak DKM, maupun Yayasan untuk persetujuan 

ustad yang nantinya akan mengisi. Meskipun Murabbians mengatakan tidak terlalu mementingkan 

pengisi ceramah itu terkenal atau tidak tetapi bila dilihat dari kajian yang sering dilakukan 

Murabbian tergolong sering mengundang ustad kondang seperti Ustad Felix Siau, Ustad yang 

didatangkan dari Palestina, atau setiap minggunya ada Ustadz Rahmat Baequni yang memang 

dikalangan anak muda kota Bandung khususnya sudah mempunyai nama, Ustad Baequni pun 

pernah masuk di portal berita media Islam seperti VOAIslam.com, atau Panjimas.com, namanya 

juga pernah ada di sebuah Artikel detik.com. Ustadz Baequni ini terkenal dengan bahasan akhir 

zaman. 

d. Media komunikasi 

 Media komunikasi apapun bisa digunakan sebagai media dakwah antar personal, hingga 

media massa, dari cara yang tradisional hingga yang moderen, banyak media komunikasi yang 

bisa digunakan untuk memperlancar jalanya dakwah (Suhandang, 2013: 22). 

 Pada komunitas Pemuda Istiqmah dan Murabbians sendiri media komunikas untuk dakwah 

memanfaatkan Pemuda Istiqamah dan Murabbians sendiri mengguanakan new media karena target 

yang dibidik oleh Pemuda Istiqamah adalah anak muda. Pemdua Istqamah dan Murabbians 

percaya bahwa anak muda saat ini hampir seluruhnya menggunakan new media terutama media 



sosial. Untuk menlihat platfoam apa saja yang digunakan oleh kedua komunitas tersebut dari 

panflet yang diunggah pada media sosial masing masing komunitas bila dilihat cukup banyak 

media sosial yang digunakan oleh kedua komunitas tersebut, bila Pemuda Istiqamah tercantum ada 

Telegram, Facebook, Instagram, Soundcloud, Youtube, Twitter, dan Line@ untuk Murabbians 

sendiri ada Website, Instagram, Youtube, Facebook, Line@, dan Telegram, namun Murabbians 

juga menggunakan WhatsApp  

 Kedua komunitas tersebut menggunakan banyak mengunakan media sosial untuk 

menjangkau semua kalangan tetapi bila dilihat dari realitanya hal tersebut tidak efektif karena tidak 

digunakan secara maksimal konten yang diunggah pun tidak konsisten dengan media sosial yang 

sering digunakan. Bila dilihat dari setiap konten disetiap media sosial yang digunakan berbeda – 

beda bagaimana treatme-nya namun ada juga konten tersebut sama dengan media sosial lainya, 

untuk Pemuda Istiqamah sendiri dari hasil temuan penelitian untuk konten dalam Facebook disana 

banyak sekali tulisan yang dimuat cukup panjang dibandingkan di media sosial lainya, selain itu 

pada Facebook biasanya video kajian yang terdapat di Youtube pun di share disana, untuk kegiatan 

yang dilakukan Pemuda Istiqamah pun menjadi konten di Facebook Pemuda Istiqamah sendiri. 

Platfoam selanjutnya adalah Youtube dari konten yang dibuat masi dominan pada live streaming 

ceramah yang dilakukan Pemuda Istiqamah saat kajian, dari 153 video yang diunggah hanya 17 

video saja yang bukan live streaming, 17 video tersebut berisi tetang challege niqab, dan menebak 

tokoh islam, video islam comedy, atau diskusi ringan dan sepertinya platfoam ini memang belum 

dioptimalkan oleh Pemuda Istiqamah sendiri, padahal bila dioptimalkan lagi dakwah yang 

dilakukan bisa lebih maksimal, melihat konten – konten kreative untuk dakwah masih relative 

sedikit.  

 Untuk platfoam yang ke tiga ini adalah Instagram. Menurut Pemuda Istiqamah Instagram 

ini bisa dibilang platfoam yang sering sekali digunakan, untuk info kajian pun yang didahulukan 

untuk diunggah adalah Instagram. Konten yang berada di Instagram terdapat video dakwah satu 

menit, video tersebut biasanya berisi potongan ceramah, selain itu ada pun pamlfet berisi kutipian 

hadist maupun kutipan Al – qura’an, tetapi dari sekian banyak konten yang diunggah pamflet info 

kajian memang masi mendominasi isi dari konten yang ada. Platfoam instagram juga digunakan 

oleh Pemuda Istiqmah ini untuk live streaming bila ada kajian yang sedang berlangsung. Live 

streaming ini dapat disimpan pada storygram namun hanya bersifat sementara yaitu 1 x 24 jam 



saja. Untuk waktu pengunggahan konten sepertinya masi belum terpaku pada jam berapa konten 

tersebut harus diunggah, terkadang pagi unggah info kajian untuk nanti malamnya tidak sehari 

sebelum. Tetapi bila Pemuda Istiqamah mengugah konten video – video satu menit memang dari 

situ bertambah followers khususnya pada Instagram yang sedang digandrungin saat ini.  

 Platfoam Twitter hingga saat ini pun masi digunakan dengan baik oleh Pemuda Istiqamah. 

pada platfoam ini memang konten yang disuguhkan berbeda dengan konten platfoam lainya. Untuk 

twitter sering sekali membuat tweet tentang kutipan kata – kata dari ustadz ternama, selian itu juga 

kutipan Hadist dan Al - qur’an, dan tidak lupa infokajian yang akan dilakukan terkadang juga 

mengunggah kegiatan yang dijalankan oleh Pemuda Istiqamah. Platfoam selanjutnya adalah 

Telegram, Line@ dan Soundcoald platfoam tersebut bisa dibilang jarang digunakan oleh Pemuda 

Istiqamah bahkan hanya sekali saja digunakan, seperti soundcoald hanya ada satu rekaman suara 

ceramah saja itu pun sudah dua tahun yang lalu. Untuk Telegram hanya bersisi info kajian yang 

akan dilaksanakan, dan Line@ berisi kutipan hadist dan Al – qur’an, lalu info kajian. Tetapi 

Telegram, Line@ dan Soundcload ini memang tidak maksimal dalam penggunaanya. Bisa juga 

disebabkan karena pengguna tiga platfoam tersebut banyak anak muda saat ini tidak banyak yang 

menggunakannya. 

 Untuk penggunaan media sosial yang digunakan oleh Murabbians memang yang biasa 

terpampang pada pamflet yang diunggah memang cukup banyak hanya ada enam platfoam yang 

digunakan, namun setelah dilihat masing – masing platfoam tersebut tidak ada yang optimal 

bahkan sepertinya tidak digunakan hanya dibuat saja. pada hasil penelitian pun Murabbians 

memang hanya trefokus pada platfoam Instagram, dan WhatsApp. Instagram Murabbians ini 

digunakan untuk menginformasikan kajian yang akan dilakukan, menggugah poster potongan 

hadist, kegiatan – kegiatan yang sudah dilakukan dan mengunakan fitur live steraming yang 

terdapat pada Instagram biasanya ini berlangsung pada saat adanya kajian untuk umum. 

Seharusnya Murabbians bisa lebih optimal dalam membuat konten di Instagram melihat tidak 

banyak platfoam yang digunakan. Padahal fitur storygram bila dioptimalkan hasilnya bisa lebih 

maksimal lagi melihat saat ini fitur storygram lebih digemari. Selain itu jama’ah yang sering 

mendatangi kajian yang diadakan setiap minggunya jama’ah biasanya digurp tersebut yang sering 

dilakukan tetntunya memberikan informasi kajian, atau sekedar sharing – sharing pengalaman 

setiap anggota grup tersebut. 



e. Komunikan (Mad’u) 

 Dalam dakwah mad’u ini adalah orang yang menerima pesan dari komunikatornya. Dalam 

dakwah orang yang disebut penerima pesan adalah mad’u sebagai sasaran komunikasi untuk 

tujuan tertentu (Suhandang, 2013:22). Pada komunitas Pemuda Istiqamah sangat jelas bahwa 

komunikan yang dituju adalah remaja. Dilihat bagaimana tema yang disampaikan, dan pemilihan 

media untuk berdakwah yang digemari anak muda saat ini, dan memang komunitas ini ditugasnkan 

oleh yayasan untuk terfokus kepada anak mudanya. Selain itu juga memang dari tujuan Pemuda 

Istiqmah sendiri agar anak muda saat ini tidak jauh dari masjid dan dapat turut serta memakmurkan 

masjid. Murabbians pun sama target dari dakwah untuk para anak muda, namun ada hal yang 

membedakan bila Murabbians targetnya sendiri adalah agar anak muda ini bergabung dengan 

komunitas Murabbians itu sendiri yang menjadi fokus dari Murabbians itu sendiri.  

f. Tujuan 

 Tujuan dakwah pada intinya adalah agar mengajak untuk merubah sikap, pendapat dan 

berprilaku yang Islami (Suhandang, 2013: 23). Dari temuan penelitian bawah Pemuda Istiqamah 

memiliki tujuan mengajak anak muda saat ini agar mencintai masjid, tidak jauh dari masjid, selain 

itu menyebarkan kebiakan sebanyak – banyaknya. Dari tujuan – tujuan tersebut bisa disimpulkan 

bawah Pemuda Istiqmaha ingin mengajak anak – anak muda menuju kebaikan, dan berprilaku 

dengan islami. Murabbiasn sendiri memiliki tujuan serperti visi dan misi yang dimiliki murabbians 

sendiri menjadikan anggotanya memiliki sifat muhasofat islam yaitu akhlaq, akidah yang lurus, 

ibadah yang benar, dan wawasan yang luas, setalah itu Murabbians memiliki tujuan untuk 

membina kader agar masyarakat dibelakang masjid Al-muarabbi juga terjamah, Murabbiasn juga 

memiliki tujuan untuk memakmurkan masjid Al-murabbi ini khususnya untuk kalangan anak 

muda saat ini 

g. Akibat 

 Hal yang diinginkan oleh dari dakwah yaitu terwujudnya umat yang berjalan dijalan Allah 

seperti yang diutarakan pada tujuan dakwah. Tetapi pengaruh waktu dan tempat, serta strategi da’i 

belum tentu tujuan tersebut tercapai. Dalam persfektif komunikasi memang akibat – akibat yang 

terjadi dapat merubah sifat, sikap, pendapatm dan perilaku, tetapi dalam konteks dakwah yang 



dimaksud ada yang sesuai denga tujuan da’i dan ajaran Allah, ada juga yang tidak sesuai. Hal ini 

bisa disebut dengan feed back bila feed backnya sesuai dengan tujuan berhasil. 

 Dari hasil temuan peneliti bahwa feed back jamaah yang diterima dari jamaah yang 

mengikuti kajian yang dilakukan oleh Pemuda Istiqamah adalah lebih intropeksi dan renungan 

untuk diri sendiri, dengan ada nya renungan ini membuat jamaah lebih berproses mencoba untuk 

menjadi lebih baik lagi, dan setelah itu jamaah merasakan menambah wawasan ilmunya. 

Pada hasil temuan penelitian feed back yang dirasa oleh jama’ah setelah mengikuti kajian terutama 

di Murabbians menjadi bahan intropeksi diri, merasa dirinya lebih was – was lagi terhadap dirinya, 

dan selain itu merasa menambah wawasan lagi akan Islam, yang nantinya akan menjadikan pribadi 

yang lebih baik lagi. Hasil temuan tersebut bisa juga disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai 

oleh Murabbiasn sedikit demi sedikit tercapai salah satunya berwawasan luas, dan tujuan 

tersebutlah yang menjadikan. 

 Selain dari jama’ah nya sendiri, karena Murabbiasn juga memiliki tujuan untuk anggotanya 

menjadi kader yang bisa dibilang berkualitas, atau yang sudah dibahas pada sebagai ‘pesan 

komunikasi’ lewat metode tarbiah, dari anggota yang mengikuti tarbiah merasakan bahwa dengan 

tarbiah ini sebagai wadah untuk ‘mengecas’ iman dan memang dari tujuan dari Murabbiasn paling 

fokus untuk pembinaan para kader ini diharapkan dapat berdakwah untuk masyarakat luas. Selain 

wadah sebagai ‘pengecas’ iman dengan adanya pembinaan sebagai bekal untuk berjihad lewat 

dakwah lebih luas lagi karena sudah tau dasarnya bagaimana agar nantinya tidak asal 

menyampaikan. 

b) Metode Dakwah 

 Menurut Syukardi Sambas (Sulthon, 2003 : 115) ada sebelas teoti, bedasarkan metode yang 

menggembangkan dakwah. dari sebelas metode tersebut ada beberapa metode yang sesuai dengan 

Pemuda Istiqamah pertama adalah metode dakwah fi’ah. Dakwah fi’ah ini dilakukan dengan cara 

membentuk kelompok kecil isi dari kelompok ini ada tiga hingga dua puluh. Pemuda Istiqamah 

menggunakan metode tersebut dengan cara memisahkan antara akhwat dan ikhwan setelah 

dipisahkan Pemuda Istiqamah menglompokan beberapa orang setiap kelompok berisi sepuluh 

hingga lima belas orang setiap kelompoknya hal tersebut dilakukan setiap seminggu sekali jadwal 

ditentukan bagaiaman setiap kelompok. Dari dakwah tersebut terjadi dialog bersama dan diskusi 



bersama dengan murrabi atau pembina setiap kelompoknya Pemuda Istiqamah menyebutnya 

adalah tarbiah hal tersebut memang sama persis dengan yang dilakukan oleh Murabbians. 

 Metode selanjutnya yang sesuai dengan Pemuda Istiqamah adalah dakwah hizbaiyah 

metode ini tenangdakwah yang dilakukan secara teroganisir, dan jama’ah lebih banyak 

dibandingkan dakwah fi’ah, da’i pun satu orang. Dari temenuan penelitian hal tersebut dilakukan 

oleh Pemuda Istiqamah. Pemuda Istiqamah mengadakan kajian umum setiap Senin dan Sabtu. Hal 

tesebut bersifat umum siapapun boleh mengikutinya. Untuk Murabbians sendiri dakwah ini 

laksanakan seminggu tiga kali, dan diperuntukan untuk umum siapa saja boleh mengikutinya. 

B. Strategi Komunikasi 

 Untuk mencapai tujuan komunikasi  pastilah membutuhkan taktik strategi disini bukan 

sebagai peta jalan namun harus mengunakan taktik oprasional secara praktis dalam taktiknya pun 

dapat berbeda beda karena masyarakat yang selalu dinamis jadi sesuai denga kondisi dan situasi 

saat itu ( Effendy, 2013:33). Sama halnya dengan tujuan komunikasi dakwah yang dilakukan oleh 

Pemuda Istiqamah dan Murabbians agar pesan dakwah yang disampaikan sesuai dengan tujuan 

dari kedua komunitas tersebut. Selain itu membentuk sasaran komunikasi adalah hal yang penting 

untuk dipertimbangkan agar pesan yang diterima sesuai denga tujuan diawal, seperti yang sudah 

dijelaskan pada subab komunikasi dakwah komunikan yang dituju adalah anak muda, bila ditelaah 

lagi anak muda pada sasaran Pemuda Istiqamah ini masi umum karena dilihat dari tema kajian 

yang sering disampaikan adalah fenomena yang sedang terjadi saat ini, bereda dengan Murabbians 

untuk anak muda yang sifatnya sedikit serius karena dilihat dari tema yang diusung tema fiqih, 

sejarah Islam, hadist, dll.  Menurut Efendi ada dua faktor yang berperngarh pada keberhasilan 

sebuah strategi (Effendi 2013:36) : 

1. Faktor kerangka referensi 

 Kerangka referensi ini adalah mengenal bagaimana komunikan yang akan di hadapi oleh 

komunikator nantinya. Sperti halnya bila komunikan kita anak SD akan berbeda penyampaian 

pesanya dengan komunikan orang dewasa. Dari hasil observasi peneliti saat mengikuti kajian pada 

komunikator yang mengisi ceramah, atau pun tarbiyah pada kedua komunitas ini disesuaikan 

dengan komunikan yang rata – rata adalah anak muda. 

2. Faktor situasi dan kondisi 



a. Situasi komunikan 

 Situasi dan kondisi ini adalah situasi komunikan pada saat akan diberi pesan. Hambatanya 

pun tidak terduga – duga. Bisa karena kondisi fisik, kondisi alam, atau kondisi psikis komunikan 

tersebut. Untuk situasi komunikan pada komunitas Pemuda Istiqamah dan Murabbians ini memang 

masi belum diterapkan pada dua komunitas ini karena selama ini belum ada hambatan – hambatan 

yang signifikan yang disebutkan diatas, hanya saja situasi yang disesuaikan adalah komunikanya 

siapa, harus menyampaiakan pesan bagaimana agar bisa diterima.  

b. Pemilihan media komunikasi 

 Media saat ini sangat banyak dimulai media tradisional hingga moderen hal ini harus di 

sesuaikan dengan komunikanya. Kita dapat memilih satu atau dua media untuk menyampaikan 

pesan tersebut agar tujuan yang ingin kita capai akan terlaksana. Bila pemilihan media pada dua 

komunitas ini memang disesuaikan dengan kondisi saat ini yang memang terfokus kepada yang 

anak muda gunakan karena target komunikan yang sudah ditentukan adalah anak muda itu sendiri. 

Media yang dipilih oleh komunitas Pemuda Istiqamah dan Murabbians ini adalah media sosial 

seperti Facebook, Instagram, Youtube, Twitter dll. Untuk pembahasan media sosial yang lebih 

detail terdapat pada subab komunikasi dakwah bagian media. 

c. Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

 Apapun teknik yang akan dilakuka nantinya harus lah sesuai dengan tujuan awal 

komunikasi harusnya mengereti apa yang ingin dituju pada komunikasi ini. Tujuan dari kedua 

komunitas ini memang hampir sama untuk memakmurkan masjid dan mengajak anak muda saat 

ini lebih mencintai masjid lagi. Selain itu Murabbians menginginkan adanya anak muda saat ini 

memiliki akhlaq, dan akidah yang lurus, ibadah yang benar, terakhir adalah wawansan yang luas. 

 Untuk mencapai hal tersebut Pemuda Istiqamah dan Murabbians membutuhkan 

perencanaan yang cukup matang dan pengkajian strategi yang matang juga dalam memutuskan 

tema kajian, konten dalam media sosial. Bila Pemuda Istiqamah membicarakan hal tersebut 

dengan majelis syuro. Program dari pemuda Istiqamah ini juga cukup banyak seperti kajian, lalu 

mengadakan panahan untuk umum, tarbiah bila untuk internal. Untuk Murabbians sendiri juga 

sama untuk merancang sebuah strategi dakwah juga dibicarakan dengan dewan syuro, DKM dan 

pembina dalam tema dakwah yang akan dilaksanakan. Untuk strategi dalam internal agar mau 



mengikuti kegiatan yang akan diselegaran Pemuda Istiqamah dan Murabbians biasanya setiap 

anggota dihubungi dalam grup atau dihubungin satu persatu anggotanya. 

d. Peran komunikator dalam komuikasi 

 Hal ini sangant perlu di perhatikan sekali. Peran komunikator ini di bagi dua bagian yaitu 

daya tarik sumber, dan kredibilitas sumber. 

a) Daya tarik sumber. 

Komunikator dinyatakan berhasil bila mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan, 

dengan adanya daya tarik setidaknya komunikan merasa bahwa komunikator sama dengan mereka. 

Sehingga komunikan mau ikut setra apa yang disampaikan komunkator. Ini dilakukan oleh 

Pemuda Istiqamah dan Murabbians dalam memilih ustadz yang akan mengisi kajian, terutama 

pada komunitas Pemuda Istiqamah daya tarik narasumber ini menjadi hal yang cukup diperhatikan, 

terutama bagaiamana ustadz tersebut dapat menyamipakan pesan pada komunikan yang notabene 

adalah anak muda dan narasumber tersebut juga harus mengerti bagaimana fenomena sosial yang 

sedang terjadi saat ini.  

 Tetapi daya tarik sumber ini pada komunitas Muarbbians adalah hal yang penting tidak 

penting, maksudnya adalah bahwa pada dasarnya Murabbians tidak mementingkan ustadz tersebut 

terkenal atau tidak, atau memiliki daya tarik sendiri atau tidak karena Murabbians lebih menitik 

beratkan pada keilmuan dari ustadz tersebut. meskipun begitu terkadang Murabbians juga 

mengundang ustadz kondang seperti Felix Siau, atau Adi Hidayat Lc. 

b) Kredibilitas sumber 

 Ini juga penting karena dengan adanya kredibilitas sumber akan tumbuh kepercayaan 

komunikan kepada komunikator tersebut. Pada komunitas ini kredibilitas sumber ini merupakan 

faktor terpenting dalam memilih ustadz yang akan mengisi. Selain mendapat kepercayaan 

komunikan kepada komunikator, bahwa pesan yang disampaikan memang tidak boleh dengan 

orang yang sembarang.  

 Seperti Pemuda Istiqamah melihat bagaiamana track record ustadz tersebut dalam 

berdakwah, berpaham syiah atau tidak, berpaham liberal atau tidak. Bila Murabbians hal ini 

merupakan unsur terpenting dalam berdakwah karena melihat tema yang diusung merupakan tema 



yang teoritis, maka dilihat ustadz tersebut lulusan mana, bergelar apa, agar pesan yang 

disampaikan memang dari sumber yang terpercaya. 

C. Komparasi Dakwah Yang Dilakukan Pemuda Istiqamah dan Murabbians 

 Pada dasarnya dakwah yang dilakukan oleh kedua komunitas dakwah ini ada persamanaan 

dan perbedaan. Komparasi tersebut dapat dilihat dibawah ini : 

 Pemuda Istiqamah Murabbians 

Pesan dakwah Tauhid, Permasalahan 

yang saat ini terjadi 

Tema fiqih, adab, akhlaq, 

sejarah Islam, dll 

Komunikator Komunikator tidak 

berpaham Syiah, dan 

liberal, dan update 

permasalah saat ini 

Komunikator diutamakan 

yang bergelar Lc. tidak 

mementingkan terkenal 

atau tidaknya ustadz 

tersebut  

Komunikan Anak Muda Anak Muda 

Media Youtube, Instagram, 

Facebook, dan Twitter 

Instagram, dan WhatsApp 

Feedback (akibat) Menambah wawasa, 

menjadi bahan intropeksi 

diri. 

Menambah wawasa, 

menjadi bahan intropeksi 

diri. 

Metode Dakwah Fi’ah dan Hizbaiyah Fi’ah dan Hizbaiyah 

 

D. Analisi SWOT 

Analisis SWOT adalah sebagai alat indetifikasi untuk merumuskan strategi pada sebuah 

organisasi. Pada analisis ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertama, kekuatan 

yang dimiliki (Strengths), kedua adalah kelemahan – kelemahan yang ada (Weakness), 

ketiga adalah Peluang yang mungkin dapat diperoleh (Opportunities), Terakhir adalah 

ancaman yang bisa ditemui (Threats) (Cangara, 2013:103-104). 



 Dengan adanya analisi ini bisa mengetahui bagaiman kelebiha – kelebihan, dan 

kekurang dari kedua komunitas tersbut, data yang diambil pun dari hasil temuan penelitian 

yang ada. 

a. Pemuda Istiqamah 

Tabel 4.2 Analisi SWOT 

S 1. Memiliki banyak pengikut di setiap sosial media, dengan 

banyaknya pengikut pada sosial media yang ada membuat 

penyebaran informasi menjadi mudah. 

2. Memiliki SDM yang cukup memadai menurut data yang didapat 

Pemuda Istiqamah memiliki sekitar 80 orang yang aktif pada 

komunitas tersebut 

3. Tema kajian yang disampaikan selau kebaharuan. 

O Dengan tema kajian yang kekinian membuat banyak anak muda 

tertarik untuk datang, atau melihat live streaming kajian tersebut. 

karena ingin melihat fenomena saat ini dari presfektif islam itu 

sendiri. 

W 1. Kurangnya pemanfaatan SDM melihat SDM yang banyak 

seharusnya komunitas ini dapat lebih maju lagi. 

2. Kurangnya konsisten dalam membuat konten – konten dakwah 

pada sosial media 

3. Pemanfaatn fitur dalam sosial media masih kurang 

dimaksimalkan. 

T Ancaman yang akan terjadi bila pembawaan tema tidak hati – hati 

melihat tema yang sering dibawakan adalah fenomena sosial yang 

sedang terjadi akan menjadi perdebatan panjang, yang bisa 

mencoreng nama baik dari Pemuda Istiqamah sendiri. 

 

b. Murabbians 

 

S 1. Memiliki pengikut dalam sosial media cukup banyak, yang dapat 

mempermudah jalanya penyebaran informasi dan tampilan pada 



sosial media yang dimiliki cukup rapih, karena murabbians sendiri 

memang terfokus pada sosial media Instagram 

2. Memiliki SDM yang cukup memadai menurut data yang ada 

Murabbians memiliki 60 orang anggota. 

3. Memiliki relasi yang baik dengan komunitas dakwah lainya di 

Bandung. Melihat komunitas ini baru berdiri. 

O Dengan adanya relasi yang baik dengan komunitas lainya 

Murabbians ini menjadi peluang kerja sama dengan komunitas 

dakwah, seperti kolaborasi membuat acara bersama yang dimana 

dampak yang dirasakan adalah Murabbians dapat lebih dikenal 

lebih luas lagi. 

W 1. Kurangnya Pemanfaatan dalam fitur dalam media sosial seperti 

storygram, dan pemanfaatan platfoam media sosial yang ada saat 

ini juga kurang dimaksimalkan. 

2. Tema kajian kurang kekinia, terfokus pada hal – hal yang teoritis 

seperti fiqih, akhlaq, sejarah islam, dll 

3. Pemanfaatan SDM yang kurang maksimal 

T Ancaman yang terjadi bila tema kajian yang teoritis, dan tema 

dakwah tidak bisa dikemas secara kreatif bisa berkurangnya 

Jama’ah karena jama’ah bosan, dan memikirkan bahwa hal 

tersebut tidak menarik 

 


