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ABSTRAK 

 

Fitri.nurina prilia 2019.“metode komunikasi persuasif dalam postingan instagram 

utad felix siauw pada bulan agustus 2018”.Skripsi. Jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, adab, dan dakwah. 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. M. 

Irfan Riyadi, M. Ag. 
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Hadirnya jaringan sosial seperti instagram saat ini mendorong 

kekreatifan beberapa Ustad di Indonesia untuk berdakwah. Melalui media 

Instagram ini, Ustad Felix Siauw membagikan ajaran-ajaran dakwahnya.  

Sebagai seorang yang baru mengenal agama Islam di tahun 2002, Felix siauw 

mampu menggandeng remaja-remaja di Indonesia. hal ini terbukti dengan 

banyaknya pengikut di akun Instagramnya. Ada tiga juta lebih pengikut yang 

tertera dalam instagram Ustad Felix Siauw. Dari hal tersebut penulis tertarik 

untuk meneliti adanya komunikasi persuasif dalam dakwah yang dilakukan 

oleh Ustad Felix Siauw. Melalui media sosial instagram, Ustad Felix Felix 

mampu menarik banyak pengikut. Memunculkan topik komunikasi persuasif 

melalui postingan instagram Ustad Felix Siuaw, sesuai dengan judul penelitian 

berikut: “metode komunikasi persuasif dalam postingan instagram ustad felix 

siauw pada bulan agustus tahun 2018”. 

Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: pertama, 

Bagaimana isi postingan Instagram Ustad Felix Siauw di Bulan Agustus Tahun 

2018. Kedua, Bagaimana penerapan metode Komunikasi Persuasif pada 

postingan Instagram Ustad Felix Siauw di Bulan Agustus Tahun 2018. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan teknis penggalian 

data menggunakan dokumentasi. Teknis pengolahan data dengan analisis isi. 

hasil serta metode yang peneliti gunakan adalah dengan metode deduktif. 

Dari hasil analisa data dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

pertama, Isi postingan instagram ustad Felix Siauw pada Bulan Agustus Tahun 

2018 antara lain berisi tentang Anjuran-anjuran, tips memilih pasangan, 

tentang kemerdekaan, tentang Akhlak Nabi Muhammad SAW, tentang Islam 

Nusantara, tentang Idul Adha, puasa arafah dan Tentang berdakwah bersama 

conncreate.   

. Kedua, Metode komunikasi persuasif yang digunakan oleh Ustad 

Felix dalam berdakwah meliputi metode partisipasi, metode asosiasi, metode 

icing device, metide payy-off idea, dan metode fear aroousing. Kelima metode 

tersebut digunakan oleh Ustad Felix Siauw dalam menyampaikan pesan 

dakwah di Bulan Agustus 2018. Namun, kebanyakan dari metode yang 

digunakan adalah metode partisipasi. Dari situ Ustad Felix mencoba 

menunjukan adanya kedekatan beliau dengan beberapa pengikutnya dan 

dengan Ustad-ustad lain yang ada di Indonesia.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama yang berisi dengan petunjuk-petunjuk agar 

manusia secara individual menjadi manusia yang beradab, berkualitas, selalu 

berbuat baik sehingga mampu membangun sebuah peradaban yang maju, 

sebuah tatanan kehidupan yang manusiawi dalam arti kehidupan yang adil, 

maju, bebas dari berbagai ancaman, penindasan, dan berbagai kekhawatiran.1 

Semua itu disampaikan oleh Islam dengan dakwah. Dakwah merupakan kata 

dari bahasa Arab yang berarti seruan, menyeru, ajakan, mengajak pada 

kebaikan, menjadi salah satu proses menyebarnya agama Islam. Termasuk di 

Indonesia, Islam menyebarkan ajaran-ajaran di Indonesia juga melalui dakwah. 

Seperti yang dilakukan oleh para wali di zaman dahulu, ulama-ulama, dan juga 

ustad yang ada di indonesia. oleh karena itu, Islam kini menjadi agama 

mayoritas di Negara Indonesia. 

Ulama di Indonesia menyampaikan dakwahnya menggunakan berbagai 

metode. Ada yang menggunakan metode khutbah yakni, proses dakwah yang 

diucapkan dengan lisan pada upacara-upacara agama seperti khutbah Jum’at, 

khutbah dua hari raya, khutbah nikah, dan lain-lain.2 Metode dakwah itu berisi 

Mau’i>zhah Hasanah, dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung 

unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, 

                                                                    
1 Moh. Ali Aziz. Ilmu dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2004), 1. 
2 Ibid, 13. 
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peringatan, pesan-pesan positif (wasiyat) yang bisa dijadikan pedoman dalam 

kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.3 

Penyampaiannya sering dilakukan di acara-acara penting seperti isra’ mi’raj, 

Maulid Nabi Muhammad, dan lain-lain. Penyampaian dakwah di depan mad’u> 

secara langsung oleh da’i tanpa perantara media, sering digunakan oleh Ulama 

terdahulu. Meskipun masih ada sebagian kecil ulama-ulama dan ustad saat ini 

yang menerapkannya. 

Meningkatnya masyarakat beragama Islam di Indonesia, 

mengisyaratkan munculnya keperluan baru dalam berdakwah di agama Islam. 

Tidak hanya dakwah secara langsung, dakwah tidak langsung juga dibutuhkan 

oleh masyarakat saat ini. Adanya kemajuan teknologi masa kini, mampu 

membantu peranan ulama dan ustad untuk lebih mudah menyampaikan 

dakwahnya. Seperti media massa dan media sosial, keduanya bisa menjadi 

lahan atau sarana untuk berdakwah. Melalui media televisi, radio, juga media 

sosial facebook, whatsapp, twitter, dan media sosial yang sedang marak saat 

ini yaitu Instagram. Masalah-masalah agamapun memperoleh porsi yang 

memadai atau malahan makin banyak dikedepankan.4 Seperti adanya tayangan 

khusus setiap bulan Ramadhan di televisi, dan radio. Juga mudahnya 

menyebarkan ajaran-ajaran islam melalui media sosial agar langsung dibaca, 

dan diterima oleh mad’u>. 

                                                                    
3 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 251-252 
4 Andi Abdul Muiz, Komunikasi Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 188 
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Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh da’i juga merupakan kegiatan 

komunikasi, dimana da’i menympaikan pesan dakwah kepada mad’u>, baik 

secara perseorangan maupun kelompok.5 Komunikasi dan dakwah merupakan 

satu kesatuan, namun dalam dakwah memiliki teori serta prinsip dan sudut 

pandang khusus yang berbeda. Objek kajian ilmu dakwah berhubungan dengan 

keislaman, begitu pula metode dalam komunikasi dakwah bersangkutan 

dengan sasaran dalam dakwah. Maka dari itu, Kedudukan komunikasi dalam 

Islam mendapat tekanan yang cukup kuat bagi manusia sebagai anggota 

masyarakat. Jika pesan dakwah yang disampaikan oleh da’i tidak diterima 

dengan baik oleh mad’u>, maka ada kegagalan komunikasi dalam 

penyampaiannya, begitu pula jika pesan diterima dengan baik oleh mad’u> 

maka, ada keberhasilan dalam penyampainnya. Agar da’i berhasil dalam 

menyampaikan dakwahnya, harus menggunakan metode komunikasi dakwah 

yang tepat. 

Komunikasi dalam dakwah Islam diawali dengan adanya perintah dari 

Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan 

dakwah kepada umat manusia agar percaya kepada Allah SWT. Dakwah yang 

awalnya dilakukan secara diam-diam, kemudian dilakukan secara terbuka 

karena turunnya ayat berikut ini:  

                              

“maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang 

diperintahkan [kepadamu] dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. 

                                                                    
5 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 24. 
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Sesunggunya kami memelihara kamu daripada [kejahatan] orang-orang yang 

memperolok-olok [kamu].” [QS Al-Hijr: [15] 94-95].6  

 

 

Komunikasi merupakan bagian dari salah satu tindakan mempengaruhi 

yang dapat menggunakan cara persuasif. Maksud komunikasi persuasif dalam 

kerangka dakwah adalah komunikasi yang senantiasa berorientasi pada segi-

segi psikologis mad’u> dalam rangka membangkitkan kesadaran mereka untuk 

menerima dan melaksanakan ajaran Islam.7 Pesan dari da’i yang mengandung 

komunikasi persuasif akan mengundang empati pada da’i. Da’i akan memiliki 

banyak mad’u>, karena da’i mampu mempersuasif mad’u>. 

Dalam pengertian yang lebih luas, persuasif dapat diartikan sebagai 

suatu proses mempengaruhi pendapat, dan tindakan orang dengan 

menggunakan manipulasi psikologis, sehingga orang tersebut bertindak atas 

kehendaknya sendiri. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan persuasif adalah 

sebuah nilai kesadaran, kerelaan disertai perasaan senang.8 Dalam hal dakwah, 

proses ini akan tampak pada feedback yang diberikan oleh komunikan atau 

mad’u. Apabila pesan yang disampaikan tersebut mengandung persuasi maka 

komunikan akan patuh bahkan mengikuti pesan yang disampaikan oleh 

komunikator atau da’i.    

Kekuatan komunikasi persuasi terletak pada daya imbau dari pesan 

yang dibawa; persuasi mengetengahkan daya tarik, baik yang bersifat rasional 

maupun emosional. Dua corak pesan persuasi ini berguna bagi komunikasi 

                                                                    
6 Ibid, 57. 
7 Ibid, 125.  
8 Ibid. 
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persuasi, termasuk persuasi pada komunikasi dakwah. Persuasi pada 

komunikasi dakwah memerlukan adanya imbauan rasional (dengan melihat 

berbagai macam fakta dan peristiwa yang terjadi) untuk dikupas sehingga 

menjadi materi dakwah yang pesannya dapat diterima akal sehat dan dapat 

menggerakkan suatu tindakan.9 

Kata-kata yang digunakan dalam berdakwah juga memiliki kekuatan 

yang luar biasa dalam mengubah perilaku manusia. Namun, kata-kata juga 

dapat menyebabkan timbulnya kebencian, iri hati, dengki dan salah faham. 

Kekuatan kata-kata (atau tulisan) ada kaitannya dengan dakwah yang bersifat 

persuasif, yakni kata-kata yang dapat merangsang respon psikologis mad’u. 

Bisa karena keindahan bahasa yang digunakan, jelasnya informasi, adanya 

harapan/optimisme masa depan, dan bisa juga karena memberikan peringatan 

yang mencekam.10 

Komunikasi tersebut tampak dilakukan oleh salah satu Ustad di 

Indonesia, yaitu Felix Y. Siauw, seorang Ustad beretnis Tionghoa-Indonesia 

dan menjadi muallaf semenjak masa kuliah dan bergabung menjadi salah satu 

gerakan aktifis gerakan Islam, Hizbut Tahrir Indonesia.11 Ustad Felix Siauw 

memanfaatkan media sosial sebagai lahan dakwahnya. Mulai dari Twitter, 

Facebook, hingga Instagram.  

                                                                    
9 Bambang Saiful Munir. Komunikasi Dakwah Paradigma Untuk Aksi (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2010), 19. 
10 Mubarok Achmad. Psikologi Dakwah Membangun Cara Berfikir dan Merasa (Malang: 

Madani Press, 2014), 188-189. 
11 https://id.m.wikipedia.org/wiki/felix_siauw. Diakses pada 31 Januari 2019. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/felix_siauw
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Di era globalisasi saat ini, media sosial sudah tidak asing lagi bagi 

masyarakat. Penggunaan dan akses media sosial menjadi lebih dominan, 

karena mudahnya mengakses kebutuhan pendidikan, hiburan, dan pengetahuan 

dari belahan bumi yang berbeda. Begitu pula dengan kebutuhan berdakwah. 

Dengan menggunakan media sosial, proses berdakwah menjadi semakin 

mudah dilakukan dan mudah juga diterima oleh komunikan atau mad’u.  

Jenis-jenis media sosial salah satunya adalah social networking atau 

jaringan sosial. Situs jaringan sosial adalah media sosial yang paling populer. 

Media tersebut memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain. 

Interaksi terjadi tidak pada pesan teks, tetapi juga termasuk foto dan video yang 

mungkin menarik perhatian pengguna lain. Semua postingan (publikasi) 

merupakan real time, memungkinkan anggota untuk berbagi informasi seperti 

apa yang sedang terjadi.12 Media sosial tersebut antra lain Facebook, 

Instagram, Twitter, path, dan lain-lain. Dan media sosial yang sedang marak 

saat ini adalah instagram. 

Ada berbagai layanan populer di internet yang memiliki fitur sosial 

untuk media berdakwah. Menggunakan media sosial sebagai lahan berdakwah 

bukanlah hal yang salah, karena mampu meningkatkan visibilitas sekaligus 

mempersuasi. Berikut beberapa media sosia yang sedang populer di indonesia 

bahkan luar negeri.13  

                                                                    
12 Rulli Nasrullah, Media Sosial (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 40. 
13 Feri Sulianta, Keajaiban Media Sosial (Jakarta: PT Elex Media Kamputindo, 2015), 117. 
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Facebook, merupakan jejaring sosial yang didirikan oleh Mark 

Zuckerberg dan kemudian menjadi salah satu jejaring sosial terbesar di dunia. 

Brand ternama atau artis umumnya memiliki akun facebook page di jejaring 

ini. Di Indonesia, jejaring ini sangat populer digunakan sebagai sarana 

menyampaikan informasi dan juga berdakwah.  

Twitter, merupakan jejaring sosial yang ditujuka untuk berbagi 

informasi (tweet) yang ringkas. Tidak jarang berbagai informasi, produk baru, 

akhirnya menjadi sangat populer setelah membuat “kicauan” di twitter. Dan 

instagram, layanan berbasis internet sekaligus jejaring sosial untuk berbagi 

cerita via gambar digital. Para pengguna gadget kerap kali menggunakan 

jejaring ini untuk langsung berbagi hasil foto mereka. Tidak jarang orang-orang 

menggunakannya sebagai sarana berdakwah. Media sosial ini menjadi sangat 

populer 2 tahun terakhir ini.14 

Instagram merupakan aplikasi yang digunakan masyarakat Indonesia 

menduduki peringkat keempat dengan pengguna terbanyak di dunia.15 Dari 

data tersebut terbukti bahwa hingga saat ini Instagram masih menjadi aplikasi 

yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. faktornya antara lain 

mudahnya penggunaan, dan menariknya tampilan dan fitur yang dapat 

digunakan dalam Instagram itu sendiri. 

Hadirnya jaringan sosial seperti instagram saat ini mendorong 

kekreatifan beberapa Ustad di Indonesia untuk berdakwah. Melalui media 

                                                                    
14 Ibid, 119-124.  
15 https://www.suara.com/tekno/2019/06/19/133252/pengguna-instagram-dan-facebook-

indonesia-terbesar-ke-4-di-dunia 
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Instagram ini, Ustad Felix Siauw membagikan ajaran-ajaran dakwahnya.  

Sebagai seorang yang baru mengenal agama Islam di tahun 2002, Felix siauw 

mampu menggandeng remaja-remaja di Indonesia. hal ini terbukti dengan 

banyaknya pengikut di akun Instagramnya. Ada tiga juta lebih pengikut yang 

tertera dalam instagram Ustad Felix Siauw. Postingan di Bulan Agustus yang 

berjumlah 37 postingan dengan caption dan video-video dakwah memiliki 

banyak like (penyuka), serta komentar-komentar positif dari pengikutnya. 

Selain itu, postingan pada bulan Agustus 2019 milik ustad felix sebagian ada 

yang menampilkan kedekatannya dengan beberapa artis dan ustad-ustad 

terkenal lainnya. 

Dari hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti adanya komunikasi 

persuasif dalam dakwah yang dilakukan oleh Ustad Felix Siauw. Melalui 

media sosial instagram, Ustad Felix Felix mampu menarik banyak pengikut. 

Memunculkan topik komunikasi persuasif melalui postingan instagram Ustad 

Felix Siuaw, sesuai dengan judul penelitian berikut: “metode komunikasi 

persuasif dalam postingan instagram ustad felix siauw pada bulan agustus 

tahun 2018”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas penelitian ini akan fokus pada komunikasi 

persuasif yang digunakan oleh Ustad Felix Siauw di media sosial intagram. 

Jika diurai dalam bentuk pertanyaan, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana isi postingan Instagram Ustad Felix Siauw di Bulan Agustus 

Tahun 2018? 

2. Bagaimana penerapan metode Komunikasi Persuasif pada postingan 

Instagram Ustad Felix Siauw di Bulan Agustus Tahun 2018? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui isi postingan Instagram Ustad Felix Siauw di Bulan 

Agustus Tahun 2018. 

2. Untuk mengetahui Metode Komunikasi Persuasif yang ada pada postingan 

Instagram Ustad Felix Siauw di Bulan Agustus Tahun 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat, 

diantanya: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teori penulis berharap hasil penelitian ini bisa digunakan 

sebagai referensi bagi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo dalam pengembangan ilmu komunikasi dakwah. 

Sebagai mana penelitian-penelitian sebelumnya mengenai ilmu 

komunikasi, penelitian ini nantinya akan menemukan pengetahuan baru 

mengenai ilmu komunikasi persuasif dalam dakwah melalui media sosial 

instagram. Sehingga akan memunculkan ide baru dalam berdakwah melalui 

instagram atau media sosial lainnya. 

2. Manfaat Praktis  
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Penulis berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi 

mahasiswa yang ingin menjadi seorang Ustad muda seperti Ustad Felix 

Siauw. Karena dalam praktiknya seorang Ustad harus lebih cermat 

mengenali mad’unya, dan menggunakan metode dakwah yang tepat. 

Penulis juga berharap pembaca mampu memahami komunikasi persuasif 

yang baik dilakukan oleh da’i. 

E. Telaah Pustaka  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Untuk 

menghindari kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka peneliti 

meninjau penelitian yang terkait, antara lain: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan al Ghifari mahasiswa 

program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah 

Yogjakarta dengan judul “Isi Pesan Dakwah Pada Akun Instagram Felix Siauw 

: Melalui Pendekatan Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce”. Penelitian 

ini fokus pada isi pesan dakwah Ustad Felix Siauw. Hasil dari penelitian ini 

adalah adanya grafik like dan komentar pada 6 foto di akun Instagram ustad 

Felix Siauw tahun 2016. Kemudian ditemukan pesan dakwah berupa akidah, 

ibadah, dan akhlak melalui grafik tersebut. Penelitian ini sudah mampu 

menganalisis pesan dakwah menggunakan pendekatan analisis semiotik. 

Sementara itu instagram yang digunakan tidak dibatasi waktu atau tanggal 

postingan, sehingga mempersulit penelitian.16 

                                                                    
16 Ikhwan Al ghifari, Isi Pesan Dakwah Pada Akun Instagram Felix Siauw : Melalui 

Pendekatan Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce (Skripsi: Universitas Muhammadiyah 

Yogjakarta, 2017). 
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Ulfatun mahasiswa 

fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo 

Semarang dengan judul “Dakwah Melalui Facebook (Studi terhadap Facebook 

Ustadz Felix Siauw pada Tanggal 1–30 September 2016)”. Dari data tersebut 

penelitian menghasilkan 3 isi pesan dakwah berupa Akidah, Syariah, dan 

akhlak. Media yang diteliti berupa Facebook yang digunakan Ustad Felix 

Siauw. Namun, dalam penelitian tidak memunculkan keunikan dari dakwah 

Ustad Felix Siauw di Facebook.17 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Suhaeliyah mahasiswa 

jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Analisis Deskriptif Pesan Dakwah Dalam 

Buku How To Master Your Habits Karya Felix Y. Siauw”. Penelitian ini 

memunculkan 3 pesan dakwah dalam buku tersebut, yaitu, pesan Akidah, 

Pesan Akhlak, dan pesan Syariah.18 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Isnawati Mahasiswa Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Negeri Islam Ar Raniry banda 

Ace, dengan judul “Aktifitas Dakwah Ustad Felix Y. Siauw pada Media Sosial 

twitter”. Hasil dari penelitian ini adalah pesan dakwah dengan kategori akhlak 

berjumlah 20 tweet, berisi akidah 10 tweet, dan syariah sebanyak 8 tweet. 

                                                                    
17 Yuliana Ulfatun, Dakwah Melalui Facebook (Studi terhadap Facebook Ustadz Felix 

Siauw pada Tanggal 1–30 September 2016), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Wali Songo 

Semarang, 2016).  
18 Siti Suhaeliyah, Analisis Deskriptif Pesan Dakwah Dalam Buku How To Master Your 

Habits Karya Felix Y. Siauw (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta, 

2014). 
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Penelitian ini difokuskan pada bentuk dan pesan dakwah yang dilakukan oleh 

Ustad Felix melalui media sosial twitter yang terkenal pada tahun 2014.  

Perbedaan-perbedaan dari penelitian sebelumnya mengenai Ustad Felix 

terletak pada media yang digunakan dalam berdakwah dan permasalahan yang 

diangkat. Pada penelitian pertama peneliti mengangkat tentang pesan dakwah 

pada instagram. Penelitian kedua membahas pesan dakwah pada facebook 

Ustad Felix Siauw. Penelitian ketiga fokus terhadap pesan dakwah dalam salah 

satu karangan buku Ustad Felix. Penelitian keempat meneliti tentang aktifitas 

dakwah pada media sosial twitter Ustad Felix. Sedangkan masalah yang 

diangkat oleh peeliti adalah komunikasi persuasif pada postingan media sosial 

instagram Ustad Felix Siauw. 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini mengacu pada penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif yaitu menggambarkan, menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk memahami, sehingga 

semuanya selalu dapat diperoleh, yang bertujuan menggambarkan fakta 

secara sistematis dan akurat. 

2. Data dan Sumber Data  

a. Data  

Data yang akan peneliti ambil berupa postingan-postingan 

Instagram Ustad Felix Y. Siauw. Untuk membatasi banyaknya postingan, 

penulis akan mengambil postingan yang ada pada bulan Agustus 2018 
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sejumlah 24 postingan. Didalam postingan tersebut akan terdapat caption, 

dan foto. Data tersebut yang akan membantu penulis dalam meneliti dan 

memecahan permasalahan.  

b. Sumber Data 

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan 

sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.19 dalam penelitian ini akan dijabarkan sumber data 

primer dalam penentuan lokasi, subjek, dan obkjek penelitian. 

1) Lokasi: penelitian ini mengambil lokasi pada halaman profil akun 

Instagram Felix Siauw. 

2) Subjek: Subjek penelitian ini yang dijadikan sebagai rujukan dalam 

penelitian ini adalah Ustadz felix Siauw sebagai pengisi konten. 

3) Objek: Objek penelitian ini adalah foto dan caption isi kandungan pesan 

dakwah dalam foto yang di upload pada jejaring sosial akun Instagram 

Felix Siauw. 

4) Pembatasan: Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian yang 

terdapat pada halaman akun Instagram Felix Siauw,maka penulis 

memberikan pesan yang mengangkat beberapa tema yang sesuai visual 

(gambar) bentuk foto yang ada di halaman Instagram pada bulan 

                                                                    
19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), 309 
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Agustus Tahun 2018 tersebut, yaitu yang berhubungan dengan 5 metode 

komunikasi persuasif. 

Sedangkan untuk sumber sekunder penulis akan mengambil dari 

komentar yang diberikan oleh mad’u>/pembaca postingan Ustad Felix 

Siauw. Komentar tersebut akan menjadi data penunjang sebagai bukti 

adanya metode komunikasi persuasif yang dgunakan oleh ustad Felix 

Siauw. 

3. Tehnik Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang yang paling 

utama dalam penelitian. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang 

dietapkan. Ada 4 tehnik pengumpulan data. Observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan triangulasi/gabungan. Disini penulis akan menggunakan 

tehnik dokumentasi. 

Ada beberapa tehnik pengumpulan data antara lain observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan partisipasi. Disini penulis akan 

menggunakan tehnik dokumentasi atau kajian dokumen. Kajian dokumen 

merupakan sarana membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, gambar/foto, 

pernyataan tertulis/teks dan bahan-bahan tulisan lainnya.20 Data yang akan 

penulis ambil berupa foto beserta caption pada unggahan Instagram. Maka 

                                                                    
20 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006). 223 
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dari itu, hal tersebut menjadi alasan penulis mengambil tehnik 

dokumentasi. 

Tehnik pengumpulan data dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang. 21 Dokumentasi ini dilakukan 

karena objek yang diteliti berupa dokumentasi foto, dan caption pada media 

sosial instagram. 

4. Analisis Data  

Dalam penelitian kualitatif tehnik analisis data yang digunakan 

sudah jelas untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tehnik 

analisis Naratif. Analisis naratif merupakan analisis yang menempatkan 

teks sebagai rangkaian peristiwa, logika, dan tata urutan peristiwa, bagian 

dari peristiwa yang dipilih dan dibuang.22  

Narasi pada dasarnya adalah penggabungan berbagai peristiwa 

menjadi satu jalinan cerita.23 Aspek ini bisa ditemukan pada semua teks, 

bukan hanya teks fiksi, tetapi juga texs berita ataupun texs yang lainnya. 

Disini penulis akan menganalisis texs caption pada instagram ustad Felix 

yang sudah di Screenshoot sebagai data. Melalui cerita atau story yang 

dipaparkan ustad Felix melalui caption pada postingannya, penulis akan 

memngambil teks yang mengandung unsur metode komunikasi persuasif 

                                                                    
21 Sugiyono, metode penelitian pendidikan, 329. 
22 Eriyanto, analisis Naratif(Jakarta: Kencana, 2013), 9. 
23 Ibid, 15. 
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dan menarasikan alasan texs menjadi metode komunikasi persuasif. 

Adapun langkah-langkah alternatif yang penulis gunakan untuk 

menganalisis.24 

Pertama, memilih teks dengan cermat. Riset atau analisis naratif 

melibatkan pembacaan yang sangat cermat, dan paling baik dilakukan pada 

teks dalam jumlah terbatas untuk mengawalinya. Disini penulis akan 

memilih teks dari caption postingan instagram.  

Kedua, akabilah teks tersebut. Tonton, baca, atau dengarkan 

beberapa kali. Tentukan tema teks yang eksplisit. Tentang apa? Mengapa 

teks tersebut menarik perhatian kita?  

Ketiga, mendefinisikan hipotesis, penulis akan memilah teks yang 

menurut penulis mengandung unsur metode komunikasi persuasif, sesuai 

hipotesis yang ada.  

Keempat, mendeskripsikan alasan teks yang sesuai dengan metode 

komunikasi persuasif. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan menggambarkan alur 

bahasan yang relevan mengenai penelitian yang akan ditulis. Pembahasan 

dalam penelitian ini akan di bagi menjadi lima bab. 

Pada bagian awal sebelum bab pertama, peneliti akan mencantumkan 

cover atau halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman 

                                                                    
24 Septiawan Santana, Komunikasi Naratif Paradigma, Analisis, dan Aplikasi,(Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), 242-243. 
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pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi pada bagian 

akhirnya. 

Bab pertama akan berisi pendahuluan yang didalamnya ada latar 

belakang yang diambil peneliti dalam menguraikan masalah, kemudian 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, 

telaah pustaka serta dilengkapi dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang penjabaran teori dalam penelitian. Berupa 

komunikasi dakwah, dan dakwah sebagai komunikasi persuasif. 

Bab ketiga ini penulis akan mendeskripsikan mengenai kajian objek 

penelitian berupa profil Ustad Felix Siauw secara lengkap, dan 

mendeskripsikan mengenai intagram. kemudian ada penajabaran mengenai isi 

postingan Instagram Ustad Felix Siauw pada bulan Agustus 2018. 

Bab keempat ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data, dan pembahasan yang berisi analisis metode 

komunikasi persuasif pada postingan Instagram Ustad Felix Siauw. 

Bab kelima ini membahas tentang kesimpulan penelitian dan di sertai 

dengan saran yang berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan 

kesimpulan penelitian.  

Uraian di atas merupakan gambaran dari sistematika pembahasan 

penelitian yang akan dilakukan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Komunikasi  

1. Pengertian Komunikasi. 

Djajusman Tanadukisimah sebagaimana dikutip oleh Anwar Arifin 

merumuskan bahwa komuniaksi sebagai interaksi sosial melalui pesan. Anwar 

Arifin juga mendeinisikan komunikasi adalah pesan dan tindakan manusia 

dalam konteks sosial dengan segala aspeknya. Dengan demikian, komunikasi 

mencakup semua jenis pesan dan dilakukan oleh manusia tanpa mengenal 

perbedaan agama, ras, suku, dan bangsa.1 

Menurut Mulyana, komunikasi juga dipahami sebagai suatu bentuk 

komunikasi interaksi, yaitu komunikasi dengan proses sebab-akibat atau aksi 

reaksi yang arahnya bergantian. Komunikasi melibatkan komunikator yang 

menyampaikan pesan, baik verbal maupun nonverbal secara aktif, dinamis, dan 

timbal balik.2 

Maka Komunikasi adalah penyampaian pesan baik secara dinamis 

secara verbal maupun nonverbal kepada komunikan dengan mengharap atau 

tidaknya sebuah timbal balik. Tujuan utamanya adalah penyampaian informasi 

yang manjadi kebutuhan manusia dan menajalin interaksi sosial. 

Dengan demikian komunikasi merupakan hal peting dalam kehidupan 

sehari hari, karena setiap harinya kita melakukan komunikasi tanpa kecuali. 

                                                                   
1 Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), 39. 
2 Syaiful Rohim, Teori Komunikasi: perspektif, Ragam, dan Aplikasi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), 10. 
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Tanpa komunikasi, kehidupan akan susah untuk berjalan, sebab orang tidak 

akan mengerti maksut dan tujuan kita.  

2. Tehnik Komunikasi. 

a. Komunikasi Informatif. 

Komunikasi informatif adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan sesuatu.3 Di sini, 

komunikasi tidak mengharapkan timbal balik apapun dari komunikan, 

melainkan hanya ingin agar komunikan mengetahui informasi saja. Meskipun 

ada timbal balik entah itu positif ataupun negatif dari komunikan, namun 

komunikator tidak akan mempersoalkan hal itu. Informatif merupakan keadaan 

komunikan hanya mengumpulkan, menyimpulkan data, fakta, opini, dan 

komentar sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang di luar dirinya. 

b. Komunikasi Koersif  

Coercive communication adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan ancaman atau sanksi untuk mengubah 

sikap, opini, atau tingkah laku. Dalam organisasi, komunikasi koersif dalam hal-

hal tertentu dilakukan juga oleh manager. Misalnya, dengan diadakannya 

peraturan tertulis yang berlaku untuk kelompok karyawan tertentu atau semua 

karyawan. Peraturan mengandung ancaman atau sanksi yang apabila dilanggar 

akan menimbulkan akibat tertentu pada pihak pelanggar.4 

 

                                                                   
3 Onong Uchjana Effendy, Human Relation dan Publik Relation, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 81. 
4 Ibid. 
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c. Komunikasi Persuasif.  

Proses persuasif bertujuan mengubah sikap, pendapat dan perilaku. 

Istilah persuasif bersumber pada perkataan latin “persiasio” memiliki kata kerja 

“persuadere” yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu.  Komunikasi 

persuasif memiliki arti dari dua kata, yaitu komunikasi dan persuasif. Persuasif 

atau persuasi menurut Michael West berarti sebagai daya atau seni membujuk. 

Bentuk kata kerjanya to persuade yang berarti meyakinkan dengan suatu fakta 

atau penggal argumen.5 

Komunikasi persuasif berarti pengiriman pesan kepada komunikan 

dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku. Agar dalam 

proses komunikasi persuasif itu mencapai tujuannya seorang da>’i perlu 

melakukan perencanaan secara matang. Pesan harus ditata sesuai dengan diri 

komunikan sesuai dengan yang menjadi sasarab. Sehubungan dengan proses 

komunikasi persuasif, berikut adalah metode-metode komunikasi persuasif.  

1) Metode partisipasi, metode yang mengikutsertakan seorang atau publik ke 

dalam suatu kegiatan, agar timbul saling pengertian dan saling menghargai 

diantara mereka.6 Metode ini akan penulis pakai untuk menganalisis 

postingan yang ada di bulan Agustus Tahun 2018. 

2) Metode asosiasi, penyajian suatu pesan yang dihubungkan dengan suatu 

peristiwa atau objek yang populer serta menarik publik.7  Contoh : sebuah 

                                                                   
5 Bambang Saiful Ma’arif, Komunikasi Dakwah Paradigma ..., 15. 
6 Ibid, 127. 
7 Ibid. 
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lagu yang dibuat Ebiet G Ade yang berjudul berita kepada kawan untuk 

memperingati bencana alam tsunami. 

3) Metode icing device, menyajikan suatu pesan dengan menggunakan 

emotional Appeal agar menjadi lebih menarik, mendapatkan kesan yang 

tidak mudah dilupakan dan menonjol daripada yang lain.8 Contoh : akun 

Instagram @cindynoona yang memposting konser group band EXO di 

korea secara langsung. 

4) Metode pay-off idea, menyajikan pesan yang mengandung sugesti yang 

jika ditaati, hasilnya akan memuaskan.9 Contoh : pemberian hadiah pada 

pembeli di akun instagram olshop ladies, dengan syarat dan ketentuan 

yang berlaku. 

5) Metode fear-arrousing, menyajikan suatu yang dapat menimbulkan 

perasaan khawatir atau takut jika tidak mematuhi pesan tersebut.10 Contoh 

:  akun instagram @tanya_dokter yang memposting anjuran menjaga 

payudara agar tidak terkena penyakit kanker payudara.   

B. Dakwah. 

1. Pengertian Dakwah 

Secara teknis, dakwah adalah komunikasi da>’i (komunikator) dan mad’u> 

(komunikan). Semua hukum yang berlaku dalam ilmu komunikasi juga berlaku 

dalam dakwah, hambatan komunikasi adalah hambatan dakwah, dan bagaimana 

                                                                   
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid.  



  22 

 

mengungkapkan apa yang tersembunyi di balik perilaku manusia dakwah sama 

juga dengan apa yang harus dikerjakan pada manusia komunikan.11  

2. Komponen Dakwah 

Aktifitas dakwah adalah kegiatan penyampaian ajaran agama, dan 

pesan-pesan informational yang memerlukan kesamaan unsur-unsur, yang patut 

diperhatikan oleh para pelaku komunikator dakwah. Suparta (2003:161) 

menyatakan ada beberapa hal yang penting yaitu (1) komunikator dakwah 

(da>’i), (2) Komunikan Dakwah (mad’u> / persuade), (3) materi dakwah (pesan) 

(suparta, 2003:161). 

1) Komunikator Dakwah (da>’i) 

Komunikator dakwah adalah individu yang menyampaikan pesan-

pesan keagamaan. Komunikator dakwah diakui sebagai orang yang saleh. 

Perilaku dan sikapnya akan menjadi sumber penilaian dan rujukan perilaku 

masyarakat. Seorang komunikator dakwah dituntut untuk menjadi pribadi 

yang bersih, baik dalam lingkungan keluarga, pergaulan maupun 

pekerjaannya yang mampu mencerminkan sikap dan perilaku yang dapat 

dijadikan panutan.12  

Ketokohan komunikator dakwah menjadi sesuatu yang strategis 

meskipun tingkatannya berbeda. Disini, karya-karya komunikator yang 

terpublikasikan memengaruhi kredibilitasnya. Meski media massa 

membantu dalam mengatrol citra komunikator dakwah, ia perlu berhati-hati 

                                                                   
11 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, 24. 

12 Ibid, 39. 
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menggunakan media massa, karna media massa ibaratnya pedang bermata 

dua : bisa mengangkat pamornya bisa pula mendegradasikan pamornya. 

Tidak semua komunikator dakwah bisa memperoleh peliputan yang cukup 

luas, terutama yang tinggal di daerah pedesaan dan pedalaman. Oleh karena 

itu, para komunikator di perdesaan dapat memanfaatkan jaringan media 

massa yang murah meriah namun terjangkau.  

Berdasarkan uraian diatas komunikator dakwah dituntut untuk 

memiliki syarat-syarat dan sifat tertentu antara lain (1) tulus iklas meyakini 

kebenaran agama Islam; (2) memberi kesaksian pada agama yang mereka 

imani dengan menyatakannya secara tegas; (3) memberi contoh; (4) dakwah 

Islam harus ditempatkan di atas prasangka-prasangka kebangsaan dan 

kelompok; (5) kesaksian harus mencakup seluruh kebenaran yang 

diwahyukan Tuhan; (6) sabar, tabah, dan rela berkorban meski dengan jiwa 

dan raganya; (7) menguasai ilmu; (8) menempuh cara hikmah bagi yang 

berpelajar dan mau’idloh bagi orang awam; (9) lembut dalam 

menyampaikan nilai-nilai dan pandangan; (10) mengetahui tabiat kejiwaan 

komunikasinya dengan memperhatikan apa yang mereka inginkan. Para 

komunikator dakwah hendaknya memiliki sikap jujur, jauh dari 

kepentingan pribadi dan hawa nafsu karena kegagalannya berarti kegagalan 

bagi dakwah mereka.13 

2) Komunikan Dakwah (mad’u>) 

                                                                   
13 Ibid..., 41. 
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Komunikan dakwah atau mad’u> merupakan pihak yang diajak ke 

jalan Islam. Secara umum komunikan dakwah memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda. Ada dua potensi dalam diri komunikan yang dapat dijadikan 

acuan oleh komunikator dakwah dalam menyampaikan pesannya, yaitu (1) 

kemampuan berfikir (rasio), mengarah kepada sampai seberapa jauh 

komunikan senang berfikir mendalam, (2) kemampuan merasa (perasaan) 

mengarah kepada apakah komunikan lebih senang imbauan emosional 

pesan-pesan yang menggembirakan atau pesan yang sedih. Kedua hal 

tersebut tepat untuk digunakan sebagai pendekatan dalam komunikasi 

dakwah. 

Kemampuan berfikir komunikan dakwah berbeda–beda berdasarkan 

kemampuan berfikirnya, komunikan dibedakan menjadi tiga kelompok, 

yaitu komunikan terpelajar, menengah, dan pelajar. Pada lain sisi, terdapat 

orang-orang yang sediit berfikir, tidak suka berfikir mendalam, yang 

diistilahkan sebagai aljuhala dan al sufahaaa. Kemampuan kedua 

kelompok tersebut dalam menggunakan rasionnya tidaklah sama. Dan tidak 

dapat dipersamakan. Ada orang yang memiliki kemampuan berfikir abstrak 

dan jauh kedepan, namun ada pula yang tidak memilikinya (ibrahim, 

2004;98).14  

3) Pesan Dakwah (materi dakwah) 

Pesan dakwah merupakan piranti lunak yang disampaikan oleh 

komunikator dakwah melalui ceramah atau publik. Pesan dakwah berupa 

                                                                   
14 Ibid, 42. 
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nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, baik yang diambil 

dari al-Quran, maupun sunnah. 

Dalam al-Quran ada dua jenis pesan, pertama, pesan yang maknanya 

memanggil akal atau dalam al-Quran diistilahkan sebagai pendayagunaan 

akal, seperti kalimat afala ta’qilun (tidakkah engkau memikirkan). Dimana 

kecenderunganya memanfaatkan potensi panca indra, dan kemudian 

diproses oleh akal (reasem).kedua, pesan yang maknanya menghimbau rasa 

serta hati atau dalam istilah al-Quran disebut sebagai pendayagunaan rasa 

seperti kalimat afala tasy’urun (tidakkah engkau merasakan). Rasa dan rasio 

sebagai landasan berpijak bagi perancangan pesan-pesan komunikator 

dakwah.15 

Pesan-pesan komunikasi dakwah yang berupa informasi yang dapat 

memotivasi audien (jamaah), diambil dari ajaran agama disertai dengan 

penhabarannya. Informasi yang tidak benar harus dihindari karena hanya 

akan memicu kerusakan komunikasi dan sikap negatif(dennny,2006: 44). 

Dalam komunikasi dakwah, pesan komunikasi yang sifatnya 

pemaksaan dihindarkan karena langkah itu bertentangan dengan ajaran dan 

nilai nilai Islam. Pesan dakwah memiliki karakteristik: (1) Islam sebagai 

agama fitrah ; (2) Islam sebagai agama rasional, pemikiran, san 

argumentatif; (3) Islam sebagai agama hati. Arah suatu pesan dapat 

didasarkan pada pijakan ini. Ketiga karakter tersebut dapat menjadi 

pemandu kita merancang suatu pesan pada komunikasi dakwah. 

                                                                   
15 Ibid. 
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Imbauan pesan dakwah dapat bersifat rasional dan atau emosional. 

Imbauan emosional lebih efektif bagi komunikasi persuasi. Mulailah 

dengan imbauan-imbauan emosional, kemudian dilanjutkan dengan 

imbauan rasional. Persuasi akan lebih menjadi efektif apabila dimulai 

dengan emosi. Karena itu mulailah dengan persuasi-sebelum 

memperkenalkan dengan suatu argumen- secara santai dan lancar, 

menggembirakan, dan flattering (sanjungan).  

Berkaitan dengan pesan bermuatan emosi, emosi tidaklah buruk dan 

tidak pula baik dalam dirinya sendiri, tetapi dia memberi informasi yang 

penting tentang bagaimana seharusnya anda berorientasi menghadapi dunia. 

Mengomunikasikan pesan emosi berarti mengomunikasikan makna moral. 

Jadi emosi itu sendiri yang merupakan inti dari topik pesan; sedangkan 

berkomunikasi secara emosional terjadi bila emosinya bukan substansi 

pesan, namun lebih pada cara untuk mengungkapkan pesan secara 

emosional.16  

C. Realitas Virtual.  

1. Pengertian. 

Digital, jenis komputer berbasis realitas Virtual telah dikembangkan 

dilaboratorium sumber daya dan pengembangan sejak awal 1970-an. VR secara 

luas didefinisikan sebagai suatu simulasi yang dihasilkan komputer atau 

presentasi dari lingkungan dimana pengguna mengalami rasa kehadiran 

fenomenologis atau keterlibatan dalam lingkungan VR sekarang merupakan 

                                                                   
16 Ibid, 51 
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istilah populer yang menggambarkan sebuah pengalaman yang terbungkus ide, 

iklan, media, yang hingar bingar dan dikemas sebagai seprangkat teknologi 

terapan. VR ‘menyatukan dunia teknologi kemampuannya untuk 

merepresentasikan alam, dengan bidang yang luas dan tumpang tindih 

mengenai hubungan sosial dan makna. Sistem realitas virtual dapat dibagi 

menjadi dua kelompok teknologi : simulasi teknologi dan teknologi komunikasi 

bermediakan komputer. Lingkungan VR memperluas ide dunia maya, sebuah 

representasi tata ruang dari domain digital dan data pengguna terlibat satu sama 

lain, terutama berinteraksi dengan data dan pesan (untuk diskusi mengenai 

dunia maya yang ideal). Dimulai dengan penggunaan obrolan langsung (real-

time chatting) secara luas (IRC, dibawah ini), rasa pendekatan mungkin terjadi 

karena kedua pengguna melihat pesan masing-masing ketika masing-masing 

mengetikan pesannya. Seriden mengusulkan bahwa ada tiga unsur kunci dari 

Vr, yakni:  

a. Informasi sensoris  

b. Kontrol hubungan sensor kelingkungan (contoh, kemampuan bergerak). 

c. Kemampuan untuk memodifikasi lingkungan yng diciptakan komputer.17  

Esensi sejarah VR merupakan serangkaian upaya untuk 

mengaktualisasikan makalah yang diterbitkan oleh Ivan Sutherlen, penemu 

perangkat grafis interaktif pertama, ‘sketchpad’. ‘tampilan yang menakjubkan’ 

tersebut memberikan tampilan grafis 3D secara keseluruhan (sutherland,1965). 

                                                                   
17 Rob Shields, Virtual Sebuah Pengantar Komprehensif, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 

58-59. 
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Pertama kali dikembangkan sebagai helm bertampilan 3D, tujuannya adalah 

untuk menghubungkan lebih dekat pengguna dan kmputer. 

2. Aspek.  

 

 

 

 

Inti dari konsepsi ini adalah bahwa teknologi kompuer masa depa akan 

memungkinkan pengguna untuk menjadi elemen yang melakukan tindakan 

dalam ruang yang direkayasa dan dideinisikan oleh teknologi; elemen dan ruang 

yang membutuhkan sedikit hubungan mengenai bagaimana kita memahami 

perwujudan kehadiran kita dan lokasi tata ruangnya.18 

 

 

 

 

 

                                                                   
18 Ibid, 65. 

Realitas Virtual 

 

Lingkungan Virtual  

 

 

Non interaktif + Interaktif 

Contoh, panorama + contoh, telepon 

Teknologi Virtual 

 

 

Simulasi + komunikasi yang dimediasi 

komputer 
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BAB III 

INSTAGRAM USTAD FELIX SIAUW 

A. Instagram 

1. Pengertian Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto dan video yang 

memungkinkan pengguna mengambil foto, video, menerapkan filter digital, 

dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosisal, termasuk milik 

Instagram sendiri. Nama Instagram sendiri berasal dari insta dan gram, 

“insta” yang berasal dari kata instant dan “gram” yang berasal dari telegram, 

dapat disimpulkan dari namanya yang berarti menginformasikan atau 

membagikan foto kepada orang lain dengan cepat. Salah satu yang unik dari 

Instagram adalah foto yang berbentuk persegi, ini terlihat seperti kamera 

Polaroid dan kodak Instamatic bukan seperti foto umumnya yang 

menggunakan rasio.1 

2. Sejarah Instagram 

Berdiri pada tahun 2010 perusahaan Burbn, Inc., merupakan sebuah 

teknologi startup yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi 

untuk telepon genggam. Pada awalnya Burbn, Inc. sendiri memiliki fokus 

yang terlalu banyak di dalam HTML5 mobile, namun kedua CEO, Kevin 

Systrom dan juga Mike Krieger, memutuskan untuk lebih fokus pada satu 

hal saja. Setelah satu minggu mereka mencoba untuk membuat sebuah ide 

yang bagus, pada akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama dari 

                                                           
1 https://id.m.wikipedia.org/wiki/instagram. Diakses pada 31 Januari 2019. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/instagram
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Burbn, namun di dalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna. 

Versi Burbn yang sudah final, adalah aplikasi yang sudah dapat digunakan 

di dalam iPhone, yang dimana isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur. Sulit 

bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang 

ada, dan memulai lagi dari awal, namun akhirnya mereka hanya 

memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga kemampuan untuk 

menyukai sebuah foto. Itulah yang akhirnya menjadi Instagram.2 Pada 

tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa Instagram memiliki tampilan baru 

sekaligus ikon baru dan desain aplikasi baru. Terinspirasi oleh ikon aplikasi 

sebelumnya, ikon beru merupakan kamera sederhana dan pelangi hidup 

dalam bentuk gradien.3 

3. Fungsi Instagram 

Fungsi dan kegunaan Instagram tidak hanya untuk berbagi foto saja, 

melainkan juga untuk menyunting fotofoto yang memiliki 16 efek yang 

dapat digunakan untuk menyunting foto. Dengan aplikasi Instagram, foto-

foto Anda dapat diunggah melalui jejaring sosial seperti facebook, twitter, 

foursquare, flickr, dan juga posterous.Sebelum dibeli oleh Facebook, 

Twitter telah menyatakan minatnya untuk membeli Instagram pada 2011. 

Namun, musim panas lalu, Systrom bertemu dengan Zuckerberg, yang 

melempar gagasan untuk menjualnya ke Facebook. Systrom dan Kreiger 

                                                           
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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menolak semua penawaran karena mereka berniat membangun perusahaan 

independen, kata orang yang akrab dengan pemikiran mereka.4 

4. Fitur-fitur Instagram 

a. Pengikut/Followers 

Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi 

mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut Instagram. 

Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram 

sendiridapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga 

mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. 

Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dimana jumlah 

tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto 

tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Untuk 

menemukan teman-teman yang ada di dalam Instagram. Juga dapat 

menggunakan teman-teman mereka yang juga menggunakan Instagram 

melalui jejaring sosial seperti Twitter dan juga Facebook.5 Seperti pada 

gambar di bawah :  

 
Gambar 4.1 

Lingkar merah menunjukan pengikut/followers 

                                                           
4 Ibid. 
5 Ibid.  
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b. Tanda Suka (Like) 

Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang dimana 

fungsinya sama seperti apa yang ada didalam Facebook, yaitu sebagai 

penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diundah 

oleh pengguna yang lain. Berdasarkan dengan durasi waktu dan jumlah 

suka pada sebuah foto di dalam Instagram, hal itulah yang menjadi 

faktor khusus yang mempengaruhi apakah foto tersebut populer atau 

tidak. Namun dalam hal ini tentu saja, jumlah pengikut juga menjadi 

salah satu unsur yang penting. Bila sebuah foto tersebut menjadi 

populer, maka secara langsung fototersebut akan masuk ke dalam 

halaman populer tersendiri.6 Seperti pada gambar : 

 

Gambar 4.2 

Menunjukan Tanda Suka. 

                                                           
6 Ibid. 
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c. Unggah Foto 

Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk 

mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang 

hendak ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera Idevice ataupun 

fotofoto yang ada di album foto di Idevice tersebut.7 

d. Kamera 

Foto yang telah diambil melalui aplikasi Instagram dapat disimpan 

di dalam Idevice tersebut. Penggunaan kamera melalui Instagram juga 

dapat langsung menggunakan efek-efek yang ada, untuk mengatur 

pewarnaan dari foto yang dikehendaki oleh sang pengguna. Ada juga 

efek kamera tilt-shift yang fungsinya adalah untuk memfokuskan 

sebuah foto pada satu titik tertentu. Setelah foto diambil melalui kamera 

di dalam Instagram, foto tersebut pun juga dapat diputar arahnya sesuai 

dengan keinginan para pengguna. Fotofoto yang akan diunggah melalui 

Instagram tidak terbatas atas jumlah tertentu, melainkan Instagram 

memiliki keterbatasan ukuran untuk foto. Ukuran yang digunakan di 

dalam Instagram adalah dengan rasio 3:2atau hanya sebatas berbentuk 

kotak saja. Para pengguna hanya dapat mengunggah foto dengan format 

itu saja, atau harus menyunting foto tersebut dulu untuk menyesuaikan 

format yang ada. Setelah para pengguna memilih sebuah foto untuk 

                                                           
7 Ibid. 
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diunggah di dalam Instagram, maka pengguna akan dibawa ke halaman 

selanjutnya untuk menyunting foto tersebut.8 

e. Judul Foto / Nama Foto 

Setelah foto tersebut disunting, maka foto akan dibawa ke 

halaman selanjutnya, dimana foto tersebut akan diunggah ke dalam 

Instagram sendiri ataupun ke jejaringan sosial lainnya. Dimana di 

dalamnya tidak hanya ada pilihan untuk mengunggah pada jejaringan 

sosial atau tidak, tetapi juga untuk memasukkan judul foto, dan 

menambahkan lokasi foto tersebut. Sebelum mengunggah sebuah foto, 

para pengguna dapat memasukkan judul untuk menamai foto tersebut 

sesuai dengan apa yang ada dipikiran para pengguna. Juduljudul 

tersebut, para pengguna dapat menyinggung pengguna Instagram 

lainnya dengan mencantumkan akun dari orang tersebut. Para pengguna 

juga dapatmemberikan label pada judul foto tersebut, sebagai tanda 

untuk mengelompokkan foto tersebut di dalam sebuah kategori.9 Seprti 

pada gambar : 

 
Gambar 4.3  

Menunjukan tempat menulis Caption dan menandai orang lain. 

                                                           
8 Ibid. 
9 Ibid.  
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f. Arroba (et/@) 

Seperti Twitter dan juga Facebook, Instagram juga memiliki fitur 

yang dimana para penggunanya dapat menyinggung pengguna lain yang 

juga, dengan manambahkan tanda arroba (@) dan memasukkan akun 

Instagram dari pengguna tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat 

menyinggung pengguna lainnya di dalam judul foto, melainkan juga 

pada bagian komentar foto. Para pengguna dapat menyinggung 

pengguna lainnya dengan memasukkan akun Instagram dari pengguna 

tersebut. Pada dasarnya dalam menyinggung pengguna yang lainnya, 

yang dimaksudkan adalah untuk berkomunikasi dengan pengguna yang 

telah disinggung tersebut.10 Seperti pada gambar : 

 
Gambar 4.4 

Menunjukan Tanda @ untuk menandai orang lain. 

 

B. Instagram Ustad Felix Y. Siauw. 

1. Biografi Ustad Felix Y. Siauw.  

Felix Siauw (Siauw Chen Kwok) lahir di Palembang, Sumatra 

Selatan, 31 Januari 1984, adalah seorang ustad beretnis Tionghoa-

                                                           
10 Ibid.  
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Indonesia. Ia menjadi seorang mualaf semenjak masa kuliah dan bergabung 

menjadi salah satu aktivis gerakan Islam, Hizbut Tahrir Indonesia. Felix 

Siauw lahir dan tumbuh di lingkungan non-muslim. Ia mulai mengenal 

Islam pada tahun 2002, saat masih berkuliah di Institut Pertanian Bogor 

semester 3. Felix Siauw menikah pada tahun 2006 dan saat ini telah 

memiliki empat orang anak, yaitu Alila Shaffiya Asy-Syarifah (2008), Shifr 

Muhammad Al-Fatih 1453 (2010), Ghazi Muhammad Al-Fatih 1453 

(2011), dan Aia Shaffiya Asy-Syarifah (2013).11 

Sedikit kisah tentang awal mula Felix Siauw mengenal Islam, Waktu 

itu beliau masih seorang penganut Kristen Katolik berusia 12 tahun yang 

banyak sekali pertanyaan didalam hidupnya. Diantara pertanyaan-

pertanyaan itu, tiga pertanyaan yang paling besar adalah: Darimana asal 

kehidupan ini, Untuk apa adanya kehidupan ini, dan akan seperti apa akhir 

daripada kehidupan ini. Dari tiga pertanyaan tersebut muncullah 

pertanyaan-pertanyaan turunan, “Kenapa tuhan pencipta kehidupan ini ada 

3, tuhan bapa, putra dan roh kudus? Darimana asal tuhan bapa?”, atau 

“Mengapa tuhan bisa disalib dan dibunuh lalu mati, lalu bangkit lagi?”. 

Jawaban-jawaban itu selalu akan mendapatkan jawaban yang mengambang 

dan tak memuaskan.12 

Ketidakpuasan lalu mendorong beliau untuk mencari jawaban di 

dalam alkitab, kitab yang datang dari tuhan, yang beliau pikir waktu itu bisa 

                                                           
11 https://id.wikipedia.org/wiki/Felix_Siauw. Diakses pada 23 mei 2019. 
12 http://www.masuk-islam.com/kisah-felix-siauw-masuk-islam.html. Diakses pada 

23 mei 2019.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Felix_Siauw
http://www.masuk-islam.com/kisah-felix-siauw-masuk-islam.html
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memberikan jawaban. Sejak saat itu, mulailah beliau mempelajari isi alkitab 

yang belasan tahun tidak pernah dibukanya secara sadar dan sengaja. Ustad 

Felix Siauw sedikit terkejut setelah sedikit berusaha memahami dan 

mendalami alkitab, beliau baru saja mengetahui pada saat itu jika 14 dari 27 

surat dari injil perjanjian baru ternyata ditulis oleh manusia, hampir tidak 

bisa dipercaya bahwa lebih dari setengah isi kitab yang katanya kitab tuhan 

ditulis oleh manusia, yaitu Santo Paulus. Lebih terkejut lagi ketika beliau 

mengetahui bahwa sisa kitab yang lainnya juga merupakan tulisan tangan 

manusia setelah wafatnya Yesus. Sederhananya, Yesus pun tidak 

mengetahui apa isi injilnya. Lebih dari itu semua, konsep trinitas yang 

menyatakan tuhan itu tiga dalam satu dan satu dalam tiga (Bapa, Anak, dan 

Roh Kudus) yang merupakan inti dari ajaran kristen pun ternyata adalah 

hasil konggres di kota Nicea pada tahun 325 M. Ketika proses mencari 

jawaban di dalam alkitab pun, beliau menemukan sangat sedikit sekali 

keterangan yang diberikan di dalam alkitab tentang kehidupan setelah mati 

hari kiamat dan asal usul manusia.13 

Ketiga pertanyaan tersebut akhirnya beliau temukan jawabannya, 

ketika beliau memasuki semester ketiga di salah PTN. Beliau bertemu 

dengan salah seorang ustad yang mampu menjawab apa yang selama ini 

beliau tanyakan dalam hati. Bermula dari perdebatan singkat tentang 

kebenaran, beliau bertanya mengenai tentang keberadaan Tuhan. Ustad 

itupun menjawab mendasar dari Alquran. Dari jawaban sang ustad, felix 

                                                           
13 Ibid. 
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siauw akhirnya mendapati jawaban yang sempurna dan akhirnya 

memutuskan memeluk agama Islam. 

2. Postingan Instagram Ustad Felix Siauw 

Siapa yang tidak mengenal pendakwah serta motifator yang bermula 

dari seorang Muallaf, yaitu Ustad Felix Y. Siauw. Namanya sudah familiar 

dikalangan remaja, ustad, dan bahkan kalangan artis pun mengenal siapa 

ustad Felix Y. Siauw itu. Namanya banyak dikenal bermula dari postingan-

postingan dakwah di berbagai media sosial miliknya. Dimana sekarang ini 

mdia sosial yang sedang marak adalah instagram. Beliau dikenal karena 

begitu cakap dan terampil dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah 

meskipun baru memeluk agama Islam di Tahun 2012. Dalam setiap harinya 

Ustad Felix Y. Siauw selalu memposting pesan-pesan dakwah yang 

tentunya tema disesuaian dengan masalah yang terjadi di lingkungan 

masyarakat Indonesia. Terlihat dari unggahan foto dan video di Instagram 

beliau yang dimulai dari tahun 2012 hingga 2019 terhitung mencapai 2.559 

postingan. 

Dalam hal ini penulis akan mengambil postingan berupa Foto 

beserta captionnya di bulan Agustus Tahun 2018. Penulis akan memaparkan 

Transkip data berupa foto yang diunggah dari Instagram Ustad Felix Siauw 

secara acak. Unggahan tersebut akan diberi penjelasan sesuai dengan teori 

komunikasi dakwah dan komunikasi persuasif, unggahan tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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a. Postingan Tentang Anjuran. 

1) Anjuran Berkata Baik. 

 
Gambar 1.1 

Postingan tanggal 4 Agusus 2018.14 

 

Dalam potingan di atas terdapat beberapa komponen 

komunikasi dakwah antara lain pesan (materi/caption), yaitu berupa 

tulisan yang ada dalam postingan tersebut. Berjumlah 8 paragraf 

dengan judul “indikasi lisan dan tulisan”. Da>’i (komunikator), berupa 

seorang yang mempublikasikan postingan/pesan dakwah tersebut, 

yaitu Ustad Felix Siauw. Mad’u>/komunikan dalam potingan di atas 

adalah orang-orang yang telah membaca postingan tersebut. Dapat 

dilihat dari like (suka), dan komentar pada postingan. Media yang 

                                                           
14 Sreenshoot Instagram @felixsiauw. Diakses tanggal 13 Maret 2019. 
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digunakan dalam postingan di atas adalah media sosial Instagram. Dan 

metode dakwah yang digunakan adalah Mau >’idloh Hasanah, terlihat 

dari kalimat yang disampaikan ditulis dengan bahasa yang baik dan 

tidak menyinggung orang lain. Selain itu dalam postingan terdapat 

seorang ustad yang ikut serta dalam foto/gambar.  

Caption pada postingan diatas menunjukan anjuran berkata 

baik. Anjuran tersebut diungkapkan dalam kalimat “biasakan berkata-

kata yang baik, maka pikiran kita akan jadi baik. Sebaliknya, bila kita 

membiasakan diri untuk berfikir yang baik, maka lisan dan tulisan kita 

akan tertata”. 

2) Anjuran saling menghormati.  

 
Gambar 1.2 

Postingan Tanggal 25 Agustus 2018.15 

                                                           
15 Ibid. 
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Postingan di atas menunjukan keikut sertaan beberapa artis 

Indonesia yang sedang mengikuti kegiatan Ustad Felix Siauw. 

Komponen komunikasi dakwah diatas antara lain ada da>’i 

(komunikator). Ustad Felix sebagai seorang Da>’i/Komunikator mampu 

menggandeng artis Indonesia karena pesonanya sebagai seorang 

pendakwah. Dibarengi dengan penyampaian pesan dakwah yang 

disampaikan Ustad Felix mampu menarik perhatian beberapa artis 

papan atas tersebut. 

Selain itu, postingan di atas memiliki 95.409 like/suka dan 907 

komentar dari mad’u>/pembaca. Hal ini menunjukan adanya 

kemenarikan dalam pengemasan dakwah yang disampaikan. 

Mad’u>/komunikan juga merupakan salah satu komponen komunkasi 

dakwah yang berperan besar dalam kesuksesan berdakwah. Tanpa 

adanya penerima pesan/mad’u> maka, pesan tidak akan tersampaikan 

dengan baik.  

Pesan dakwah yang ditulis sebagai caption dalam postingan di 

atas juga merupakan salah satu komponen komunikasi dakwah. Isi 

pesan dalam caption di atas adalah sebuah anjuran agar tidak berkata 

buruk tentang orang lain. Penyampaian pesan dakwah diatas dijelaskan 

secara ringan dan mudah dimengerti.   

Media yang digunakan untuk memposting dakwah di atas 

adalah Instagram. Diposting pada tanggal 25 Agustus 2018. Metode 

yang digunakan dalam berdakwah adalah dakwah mau >’idloh hasanah, 
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penyampaian dijelaskan secara detail dan dengan perkataan yang baik. 

Anjuran saling untuk saling menghormati disampaikan dengan kalimat  

“jangan sampai kita jadi yang merendahkan manusia 

lalu dilaknat seperti syaithan, lebih baik menyadari kelemahan 

lalu Allah muliakan, Allah ampuni seperti Adam. Biasakan 

#respect pada manusianya walau kita nggak setuju ide dan 

kelakuannya, coba untuk #nojudge agar kita lebih bijak dan 

lebih luas lagi”. 

  

3) Anjuran Berakhlak Baik.  

 

 
Gambar 1.3 

Postingan tanggal 26 Agustus 2018.16 

Pada postingan diatas juga menampakan kehadiran salah satu 

tokoh publik di Indonesia, yakni ustad Cahyo Ahmad Irsyad. dengan 

                                                           
16 ibid 
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mengikut sertakan seorang tokoh publik, mad’u>/komunikan akan 

tertarik dan membaca pesan dakwah yang disampaikan 

komunikan/da>’i. 

 Da>’i pada postingan di atas adalah ustad Felix Siauw, yaitu 

seorang yang mengunggah postingan di atas. Pesan dakwah/caption 

diatas adalah materi yang terdapat anjuran untuk tidak membenci dan 

menuduh. Bahasa yang digunakan juga baik dan tidak menyinggung 

pembaca. Mad’u >/komunikan di atas merupakan pengguna akun 

Instagram yang telah membaca pesan/postingan. Bisa dilihat dari 

48.232 suka/like dan 496 komentar dari pembaca. Media yang 

digunakan tidak lain adalah Instagram.  

Kalimat yang menunjukan anjuran berkata baik dituangkan 

dalam beberapa paragraf pada caption. Kalimat tersebut disampaikan 

dengan bahasa yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain, 

sesuai dengan metode yang digunakan yaitu Mau>’idloh Hasanah. Pada 

postingan di atas ada tiga paragraf yang menunjukan anjuran berakhlak 

baik/mulia, dapat dilihat dalam ungkapan di bawah ini:  

“Hari-hari ini, kebingungan melanda, sebab pembenci 

menuduh yang lain pembenci, kaum intoleran mengklaim paling 

toleran, bagimana cara membedakannya?, mudah, lihat saja 

kecintaan mereka pada agama, amal dan karya mereka bagi 

semsta, kasih sayang mereka pada ummat, kesabaran dan 

kelembutan mereka pada pembenci, akhlak mereka pada yang 

menyakiti, setidaknya akhlak dan adab masih bisa jadi panduan. 

Akhlak baik itu hasil iman pada Allah dan hati akhir, sebaliknya 

buruk adab adalah hasil dari tipisnya iman pada Allah dan hari 

akhir, semoga Allah karuniakan kita indah adab dalam beda, adil 

dalam hal khilaf, dan istiqamah dalam kebenaran dan kebaikan. 

Senangkanlah pembenci dengan akhlak yang mulia”.  
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4) Anjuran Berhati-hati dalam Berdoa. 

 

 
Gambar 1. 4 

Postingan tanggal 30 Agustus 2018.17 

 

Pada gambar diatas komponen komunikasi dakwah meliputi 

da>’i (komunikator), mad’u> (komunikan), pesan (caption), media 

(Instagram), dan metode yang digunakan dalam menyampaikan 

pesan. Terpenuhinya komponen komunikasi dakwah merupakan 

pertanda bahwa dakwah yang dilakukan sudah memenuhi prosedur. 

Semua itu akan semakin menarik perhatian mad’u >/pembaca dalam 

Instagram.  

                                                           
17 Ibid.  
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Da>’i dalam postingan di atas adalah Ustad felix Siauw yang 

memposting gambar beserta caption. Dalam caption ada sebuah 

penggalan kalimat yang menyertakan surat dalam Al-quran. 

Ketegasan, dan kejelasan dai’i dalam menggunakan kalimat menjadi 

salah satu pesona seorang da>’i agar mampu menarik perhatian 

pembaca/mad’u>.  

Mad’u>/komunikan dapat terlihat dari like dan komentar. Like 

yang didapat pada postingan di atas sebanyak 50.742. dan mendapat 

komentar sebanyak 451. Media yang digunakan tidak lain adalah 

Instagram.   

Kalimat yang menunjukan anjuran berhati-hati dalam berdoa 

diungkapkan dengan dua paragraf pada caption. Kalimat tersebut 

jugaa mengandung anjuran yang harus dilaksanakan, karena akan 

menghasilkan sesuatu yang baik apabila perintah tersebut 

dilaksanakan. Dua paragraf itu diungkapkan sebagai berikut: 

“maka yang kaya akan diminta pertanggungan lebih 

banyak, yang lebih banyak followernya akan dihisab lebih 

lama, yang lebih banyak ilmunya akan menjawab lebih banyak 

pertanyaan, juga yang lebih berkuasa. maka, hati-hati bila 

kita berdoa dan doa kita dikabulkan, maka apa yang kita 

minta itu anggaplah seperti DP, kalau DP sudah cair, maka 

kita harus lebih taat, lebih banyak ibadah, lebih beriman pada 

Allah. Bila tidak, maka adzab allah pada yang meminta lalu 

dikabulkan oleh-Nya akan lebih pedih daripada yang belum 

dikabulkan. Mengapa? Sebab Allah memberikan tambahan 

nikmat yang artinya tambahan hisab”. 
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5) Anjuran Bersikap Bijaksana. 

 
Gambar 1.5 

Postingan tanggal 5 Agustus 2018.18 

Postingan di atas memiliki banyak like/suka, yakni sejumlah 

49,937 hampir mencapai lima ribu pengguna Instagram menyukai 

postingan Ustad Felix Siauw tersebut. Selain itu, ada 795 pengguna 

Instagram yang mengomentari postingan pada tanggal 5 Agustus 2018 

tersebut. Dari banyaknya like dan komentar dalam postingan di atas 

menunjukan bahwa pesan telah dibaca oleh banyak mad’u>/pengguna 

Instagram.  

                                                           
18 Ibid.  
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Da>’i yang pada postingan di atas adalah Ustad Felix Siauw, 

seorang yang mengunggah postingan diatas. Mad’u >/komunikan tidak 

lain adalah pengguna Instagram yang telah membaca dan melihat 

postingan tersebut. Dan media yang digunakan untuk menyebarkan 

pesan dakwah adalah Instagram. Metode yang digunakan adalah bil 

hikmah. Penyampaiannya diperuntukan untuk mereka yang mengenal 

politik (cendekiawan), dan pesan disampaikan dengan bahasa yang 

ringan. 

Ada  beberapa paragraf yang mengandung anjuran bersikap 

bijak. Kalimat tersebut juga menunjukan sebuah pesan yang akan 

mempengaruhi mad’u> untuk mematuhi pesan. Kalimat tersebut 

berbunyi: 

“jangan dulu buru-buru asumsi saya dukung salah satu 

pihak, kita lihat dari sudut yang fair, karena orang yang 

berubah-ubah ini ada di setiap kubu, di semua kesempatan. 

maka jangan tertipu dengan manusia, dia mudah berubah. 

Tapi lihatlah apa yang dia emban, apa yang dia perjuangkan, 

apa yang menjadi ruh dalam dirinya. Adalah Islam, Allah dan 

Rasul, Al-Qur’an dan As-Sunah, ini yang tak pernah berubah, 

maka yakinilah itu, dan yakinilah mereka yang mengemban ide 

itu semua. Kalau kita sudah mulai mendukung ide dan konsep 

kebenaran Islam, maka insyaAllah besok-besok nggak ada 

yang buat kita khawatir, kecewa atau kaget”.  
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b. Postingan Tentang Islam Nusantara.  

1) Penolakan Islam Nusanara di Minang. 

 
Gambar 1.6 

Postingan Tanggal 7 Agustus 2018.19 

Postingan pada gambar diatas merupakan postingan yang 

banyak megikutsertakan tokoh, yaitu Buya Gusrizal Gazahar seorang 

ketua MUI di Sumatera Barat. Adanya keikutsertaan seorang tokoh 

pada teks maupun foto, akan menambah kemenarikan pada pesan 

yang disampaikan. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui 

                                                           
19 Ibid. 
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caption tersebut membicarakan kajian islam nusantara yang sedang 

hangat pada tahun 2018.  

Komponen komunikasi dakwah di atas sudah lengkap dengan 

menyertakan gambar Da>’i/komunikan yaitu Ustad Felix Siauw, 

seseorang yang mengunggah postingan diatas. Mad’u > pada unggahan 

diatas tidak lain adalah pembaca postingan diatas. Pesan pada 

postingan diatas disampaikan melalui caption yang ditulis bersama 

dengan unggahan, dan media yang digunakan untuk menyebarkan 

pesan dakwah tersebut adalah Instagram. Terakhir metode yang 

digunakan adalah metode bil hikmah yang ditujukan untuk seorang 

cendekiawan.  

Pembahasan islam nusantara sedang marak diperbincangkan 

saat itu. Ustad Felix juga mengunggah posingan yang membahas 

megenai Islam Nusantara di Minang. Ustad felix mencoba 

menjelaskan tentang pendapatnya yang berbeda mengenai Islam 

Nusantara. Hal itu akan mampu menarik perhatian mad’u> untuk 

membaca unggahan tersebut. Adapun kalimat itu berbunyi: 

“beliau dengan tenang, santun, menjelaskan kepada 

kami semua kajian dibalik keputusan MUI Sumbar, bahwa 

Islam Nusantara tidak diperlukan di ranah Minang. Adalah 

islam diatas segalanya, menjadi panduan atas semua, itulah 

yang mewujudkan masyarakat Minang yang sangat kondusif 

dari waktu ke waktu, anam tenteram. dari ranah ini pula lahir 

para pejuang yang tak lagi diragukan, Buya Hamka, Buya 

Natsir, Agus Salim, Rasuna Said, dan banyak nama lain yang 

tak mampu ditulis satu-satu. Islam jelas punya ekspresi sendiri 

di Minangkabau, tapi tak lantas disebut Islam Minang, Islam 
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cukup buat kami, sudah damai dan tenteram tanpa tambahan 

apapun”. 

 

2) Islam Untuk Nusantara. 

 
Gambar 1.7 

Postingan tanggal 8 Agustus 2018.20 

 

Dalam postingan masih memperbincangkan tentang Islam 

Nusantara yang sedang marak pada saat itu.  Ada beberapa paragraf 

yang mengandung emosi untuk para pembacanya, terdapat pada 

paragraf keempat dalam caption. 

Komponen komunikasi dakwah pada postingan di atas antara 

lain Da>’i (komunikator) yang tidak lain Ustad Felix Siauw. Mad’u> 

(komunikan) berupa pembaca yang memberikan like/suka dan 

                                                           
20 Ibid.  



  51 

 

komentar pada postingan. Pesan/materi dakwah dituangkan dalam 

tulisan berupa caption yang panjang. Media yang digunakan adalah 

Instagram.  

Sama dengan postingan sebelumnya, pada postingan diatas juga 

memperbincangkan mengenai Islam Nusantara. Adapun kalimatnya 

adalah sebagai berikut: “bisa jadi Allah inginkan kita sebagai penerus 

perjuangan para ulama, dengan corak dan ekspresi Islam kita di 

Nusantara, kita bisa membangkitkan Islam di tanah kita. Melanjutkan 

ulama terdahulu, meng-islam-kan Nusantara, dan pada gilirannya 

menghantarkan Islam itu untuk dunia dan manusia”.  

c. Postingan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. 

 
Gambar 1.8 

Postingan tanggal 8 Agustus 2018.21 

                                                           
21 Ibid. 
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Pada gambar diatas da>’i berusaha menyampaikan kebenaran 

mengenai Alquran dan Islam. Hal itu termasuk salah satu sifat yang harus 

dimiliki seorang da>’i dalam komponen komunikasi dakwah. Da>’i 

(komunikator) pada postingan di atas adalah Ustad Felix Siauw yang 

terdapat pada foto/gambar.  

Caption/pesan pada Postingan diatas mengikutsertakan tokoh 

besar dalam agama islam. Dan pesan yang disampaikan menjadi ringan 

dan berkarakter. Hal itu memenuhi salah satu komponen komunikasi 

dakwah. Mad’u>/komunikan pada postingan diatas dapat dilihat dari jumlah 

like dan komentar pada postingan. Like/suka yang didapatkan sebanyak 

42.572 ribu like/suka, dan mendapatkan komenatra sebanyak 246 

komentar dari pembaca.  

Komponen komunikasi dakwah lainnya berupa media Instagram 

yang digunakan untuk menyebarkan postingan diatas. Dan metode 

penyampaian dakwah adalah metode bil hikmah, yang ditujukan kepada 

kaum cemdekiawan. Materi yang disampaikan harus dijelaskan lebih 

detail agar orang awam mampu menerima dengan baik juga. Adapun 

kalimat yang menunjukan tentang Nabi Muhammad adalah.  

“tentang Nabi Muhammad, yang indah akhlaknya, ranggi 

sikapnya, lembut perangainya, bahkan jauh sebelum beliau diangkat 

menjadi Nabi dan Rasul. Tak datang kepadanya kecuali yang baik, tak 

dipersiapkan dia kecuali untuk jadi petunjuk dan cahaya bagi yang 

beriman”. 
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d. Postingan Tentang Pernikahan.  

1) Memilih Pasangan. 

 
Gambar 1.9 

Postingan Tanggal 9 Agustus 2018. 

 

Gambar diatas berisi tentang bagaimana memilih pasangan 

yang baik. Da>’i (komunikan) pada postingan diatas adalah Ustad Felix 

Siauw. Mad’u> dapat dilihat dari banyaknya like dan komentar para 

pembaca. Postingan diatas mendapat 103.028 like/suka. Dan media 

yang digunakan adalah Instagram. Metode berdakwah yang 

digunakan adalah bil hikmah.   

Pada paragraf terdapat beberapa anjuran tersirat bahwa 

memilih pasangan baiknya dilihat dari Agamanya, sifatnya, dan 

kesabarannya. Hal itu menunjukan pesan dakwah yang dituangkan 

dalam tulisan pada caption. Komponen komunikasi dakwah sudah 
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terlengkapi pada postingan diatas. Adapun caption yang berisi tentang 

memilih pasangan adalah sebagai berikut. 

“akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak sekali 

orang-orang yang memilih pasanganya, mereka bingung 

walau sudah ada panduan dari kesepakatan ulama. Banyak 

pertimbangan, logistiklah, efektabilitaslah, elektoral 

tresholdlah, kontrak politiklah, semua dipertimbangkan 

kecuali satu, idealisme, atau bahasa sekarangnya visi. Maka 

wajar telikung menelikung terjadi, biasa kalau tipudaya 

mewarnai, janji tak bisa dipegang, kata-kata bisa ditarik, 

penjilat dan munafikpun keliaran mencari keuntungan. Lalu 

keluarga apa yang mau dibangun dengan awal yang seperti 

ini? Sebeb segala yang bergabung sebab kepentingan akan 

berakhir dengan kepentingan itu. Keluarga tanpa idealisme 

begitu menyedihkan”. 

 

2) Tentang Akad. 

  

 
Gambar 1.10 

Postingan tanggal 10 Agustus 2018.22 

                                                           
22 Ibid.  
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Pada gambar diatas komponen komunikasi dakwah meliputi 

da>’i (komunikator), mad’u> (pembaca), pesan(caption), dan media 

(instagram) yang digunakan. Postingan diatas memiliki 40.312 

like/suka dan 641 komentar dari pengguna Instagram yang membaca 

pesan diatas. Hal ini menunjukan banyaknya pengguna Instagram 

yang suka pada dakwah Ustad Felix Siauw, juga menunjukan adanya 

mad’u/komunikan dalam proses berdakwah pada postingan diatas. 

Komponen lain adalah da>’i yang tidak lain adalah Ustad Felix 

Siauw yang mengunggah postingan diatas. Pesan/materi dakwah 

ditulis dalam caption yang diunggah bersama gambar/foto. Media 

yang digunakan untuk menyebarkan pesan dakwah tersebut adalah 

Instagram. Kalimat tentang akad yang disampaikan kali ini memiliki 

pesan mengenai makna akad dalam sebuah pernikahan. Menjelaskan 

tentang betapa pentingnya akad daripada pacaran. Adapun kalimat 

yang menunjukan tentang akad berbunyi: 

“di awal cerita, lelaki yang mengejar sebab belum 

penuh nafsu dari hasratnya, di akhir cerita wanita dan 

bapaknya yang mengejar-ngejar lelaki. Apa sebab? Karena 

sudah kejadian. Itu buah pacaran yang tak taat syariat, karena 

belum akad, belum nikah. pernikahan itu layaknya kontrak, 

tanda keseriusan, agar lelaki tidak PHP, tidak lari setelah 

nafsunya penuh. Akad itu adalah tanda keseriusan dan 

kedewasaan. Kesimpullan, kalau wanita, maka jangan 

memberi cek kosong pada lelaki dengan pacaran. Nikmat 

tanpa akad itu bencana. Hubungan tanpa pernikahan itu 

sengsara. Hari ini lelaki mengejarmu, besok kamu yang kejar 

lelaki”. 

 

 



  56 

 

3) Pasangan Dunia Akhirat. 

 

 
Gambar 1.11 

Postingan tanggal 10 Agustus 2018.23 

 

Pada gambar diatas da>’i masih membahas mengenai pasangan. 

Dalam beberapa paragraf kali ini da>’i memberi anjuran yang 

membangun emosi para pembacanya. Dalam komponen komunikasi 

dakwah seorang Da>’i memang harus membangun pesona agar 

menarik perhatian pembaca. Hal itu ada dalam caption/pesan pada 

postingan diatas.   

Komponen komunikasi dakwah yang lainnya meliputi pesan 

(caption), mad’u> (pembaca) yang dapat dilihat dari like/suka dan 

                                                           
23 Ibid.  
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komentar yang ada pada postingan, dan media (instagram) yang 

digunakan untuk menyebarkan postingan diatas, serta metode yang 

digunakan dalam berdakwah adalah metode. Adapun kalimat yang 

menunjukan tentang pasangan mau>’idloh hasanah dunia kahirat 

adalah sebagai berikut:  

“nah, apakah pasangan kita adalah pasangan 

akhirat? Atau sekedar pasangan dunia? Atau bahkan 

pasangan kepentingan yang hanya dipasang pasangkan? 

Pasang pusing?. Pasangan itu mestinya menenangkan bukan 

jadi alat peraih kepentingan. Tapi tentu susah menjelaskan hal 

ini pada mereka yang menjadikan akhirat sebagai olok-

olokan”.  

 

4) Teks tentang Memilih. 

 

 
Gambar 1.12 

Postingan tanggal 14 Agustus 2018.24 

                                                           
24 Ibid. 
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Komponen komunikasi dakwah pada postingan di atas antara 

lain Da>’i (komunikan) yaitu Ustad Felix Siauw yang memposting 

gambar diatas. Mad’u> (komuikator) dapat dilihat dari like/suka dan 

komentar dari pembaca. Postingan diatas memiliki 54.124 like/suka 

dan 384 komentar dari pengguna Instagram yang membaca postingan 

tersebut. Banyaknya like/suka dan komentar dari pembaca akan 

mempengaruhi kesuksesan berdakwah di media sosial. 

Selain itu, pesan/materi pada postingan diatas dituangkan 

dalam tulisan berupa caption yang ada pada gambar. Media yang 

digunakan untuk menyebarkan postingan diatas adalah Instagram. Dan 

terakhir komponen komunikasi dakwah adalah metode berdakwah. 

Metode yang digunakan pada postingan diatas adalah mau >’idloh 

hasanah. kalimat disampaikan secara detail dan ringan, membuat 

semua orang akan mampu menerima pesan dengan baik.  

Ungkapan tentang memilih pada postingan diatas memiliki 

pesan tentang cara baik untuk memilih, tidak hanya memilih pasangan, 

tapi juga memilih pemimpin Negara menurut agama Islam. Kalimat 

yang menunjukan mengenai memilih adalah sebagai berikut; 

“atas dasar apa seseorang memilih? Penampilan 

fisiknya? Fungsionalnya? Keyakinannya? Atau malah ikut-

ikutan eforia orang? Termakan isu-isu sesaat?. Apakah 

kesadaran menjadi dasar pilihan kita? Atau kita terpengaruh 

opini orang lain? Yang jelas, kita memilih karena suatu sebab 

yang bagi kita penting dan perlu. Andai sebab ide kita memilih, 

kita takkan mudah membenci, andai sebab konsepp kita 

memilih, kita tak mudah menghakimi. Andai karna keyakinan 

kita tak mudah memaksa”. 
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e. Postingan Tentang Persatuan dalam Islam. 

 

 
Gambar 1.13 

Postingan tanggal 11 Agustus 2018.25 

 

Postingan diatas da>’i mengunggah foto bersama dengan salah satu 

ustad yg terkenal di Indonesia. senada dengan caption pada postingan 

tersebut, da>’i menggunakan emosi pembacanya dalam memberi anjuran 

untuk bersatu dalam islam itu satu.  

Komponen yang terdapat dalam postingan tersebut antara lain 

adalah Da>’i (komunikator) yaitu Ustad Felix Siauw. Mad’u > (komunikan) 

yaitu pengguna Instagram yang telah membaca postingan diatas. Pesan 

(materi) pada postingan diatas dituangkan dalam tulisan pada postingan 

diatas. media yang digunakan tidak lain adalah Instagram. dan metode 

                                                           
25 Ibid.  
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yang digunakan adalah bil hikmah. Ungkapan tentang islam itu satu 

berbunyi: 

“andai saya punya satu pinta kepada Allah untuk 

dikabulkan untuk saat ini yang paling penting dan tidak bisa 

ditunda lagi, maka saya akan meminta persatuan umat muslim. 

Sebab ada banyak sekali kebaikan terbuka apabila kaum muslim 

mau slaing bergandengan tangan saling memahami, dan 

merapatkan shaf mereka”. 

 

f. Postingan Tentang Kemenangan.  

1) Arti Kemenangan.  

 
Gambar 1.14 

Postingan tanggal 16 Agustus 2018.26 

 

Komponen komunikasi dakwah pada postingan diatas antara 

lain Da>’i (komunikator) yaitu Ustad Felix Siauw, Mad’u > (komunikan) 

dapat dilihat pada like/suka dan komentar para pembaca, pesan 

                                                           
26 Ibid.  
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(materi) berupa tulisan/caption pada postingan, dan media 

(instagram) yang digunakan untk memposting pesan dakwah tersebut.  

Dalam foto yang diunggah terdapat keikutsertaan beberapa 

artis Indonesia yaitu, Teuku Wisnu dan Dude Harlino. Adapun 

kalimat yang menunjukan tentang arti kemenangan adalah sebagai 

berikut: 

“adapun kalau mereka sudah berpegang teguh pada 

syariat, lalu secara fisik mereka kalah, maka itu bukan 

kekalahan yang sesungguhnya, sebab mereka sudah taat. 

Sebaliknya, andaipun mereka menang tapi dengan cara yang 

melanggar syariat, maka hakikat kemenangan itu adalah 

kemenangan hawa nafsu semata”. 

 

2) Menang dan Kalah. 

 
Gambar 1.15 

Postingan tanggal 25 Agustus 2018.27 

                                                           
27 Ibid.  
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Postingan diatas mengikutsertakan seorang tokoh publik yang 

mengikuti kegiatan ustad Felix. Komponen komunikasi dakwah diatas 

meliputi da>’i (komunikator) yang tak lain Ustad Felix Siauw, mad’u> 

(komunikan) dapat dilihat dari pengguna Instagram yang memberi 

like/suka dan komentar. Pesan (materi) berupa tulisan dalam caption 

pada postingan diatas, dan media yang digunakan berupa Instagram. 

Kalimat yang menunjukan tentang menang dan kalah adalah sebagai 

berikut: 

“bukan nilainya, tapi keras belajarnya, bukan 

rankingnya tapi kejujuranya, bukan kayanya tapi usaha 

kerasnya. Sayang akhir-akhir ini proses itu dirusak demi hasil 

akhir, mereka yang oportunis, naif, arogan, ignorant, jahat 

hati, ingin melakukan apapun juga untuk memenangkan 

jagoannya”. 

  

g. Postingan Tentang Kenegaraan.  

1) Indonesia Karunia Allah SWT. 

 
Gambar 1.16 

Postingan tanggal 17 Agustus 2018.28 

                                                           
28 Ibid. 
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Pada gambar diatas pesan/caption berisi tentang anjuran 

perjuangan menjaga NKRI berkaca pada kemerdekaan Indonesia. 

pengingat tentang kemerdekaan Indonesia yang mengusung hal 

lampau untuk diperjuangkan lagi. 

Komponen komunikasi dakwah meliputi Da>’i (komunikator) 

yaitu ustad Felix Siauw, seorang yang mengunggah pesan dakwah 

diatas. Mad’u> (komunikan) dapat dilihat dari like/suka dan komentar 

dari pembaca. Postingan diatas memiliki like/suka sebanyak 46,434 

like, dan memiliki komentar sebanyak 714 komenatr dari pembaca.  

Pesan (materi) berupa tulisan pada caption dalam postingan 

diatas. Dan media yang digunakan untuk mengunggah postingan 

diatas berupa Instagram. Ungkapan pada caption diatas memiliki 

pesan dakwah tentang melanjutkan perjuangan ulama dahulu yang 

sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Adapun kalimat 

yang menunjukan tentang perjuangan Indonesia sebagai berikut: 

“adapun 17 agustus 1945 adalah pengingat bagi kita, 

bahwa ada hasil dari perjuangan. Ada kebebasan setelah 

ketaatan. Ada kenikmatan setelah pengorbanan. kita 

diingatkan akan darah merah yang bertumpah, bersanding 

dengan kesucian putih niat dalam jiwa, tak mau tunduk pada 

kedzaliman dan kesewenangan. Perjuangan untuk lepas dari 

penyembahan sesama manusia, menuju penyembahan hanya 

pasa tuhan manusia. Sesuai perintah Islam. Dari situlah 

mewujud makna peringatan ini, bahwa kemerdekaan itu 

adalah pengakuan, atas berkat rahmat Allah yang maha 

kuasa, begitu indahnya. Dan sekarang giliran kita, 

menyambung semangat dari ruh yang sama tercelup cinta 
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kepada Islam. Melanjutkan perjuangan ulama, 

mendakwahkan Islam”. 

 

2) Teks tentang menjaga nilai-nilai kenegaraan. 

 
Gambar 1.17 

Postingan tanggal 29 Agustus 2018. 29 

 

Pada gambar diatas komponen komunikasi dakwah meliputi 

da>’i (komunikator), mad’u> (komunikan), pesan (caption), dan media 

(Instagram). Penyampaian pesan dalam caption menggunakan 

metode dakwah hikmah. Dalam beberapa paragraf menegaskan 

tentang nilai-nilai pancasila yang mulai hilang. Dibuktikan dengan 

kalimat: 

                                                           
29 Ibid.  
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“Indonesia sekarang hanya tinggal jago NKRI harga 

mati, pancasila harga mati. Tapi nilai nilai sebagai orang 

Indonesia, nilai pancasila itu, hampir mati. Iman dan taqwa, 

tenggang rasa tepo sliro, bersatu teguh bercerai runtuh, 

musyawarah dan mufakat, kekeluargaan kegotong royongan, 

kita merindukan semua ini”. 

  

3) Teks tentang melemahnya Hukum.  

 

 
Gambar 1.18 

Postingan tanggal 27 Agustus 2018.30 

Postingan diatas megandung komponen komunikasi dakwah 

berupa da>’i (komunikator) yaitu Ustad Felix Siauw, mad’u> 

(komunikan) dapat dilihat pada like/suka dan komentar pembaca, 

pesan (caption) berupa tulisan dalam caption pada postingan diatas, 

dan media (Instagram) yang digunakan untuk memposting dakwah. 

                                                           
30 Ibid. 
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Dalam caption terdapat beberapa kalimat yang membuat 

pembaca akan tergugah emosinya. Postingan diatas mendapatkan 

87.662 like/suka, menandakan banyaknya pembaca yang menyukai 

pesan dakwah diatas. Kalimat yang menunjukan tentang bukan negara 

hukum berbunyi:  

“tak usah berakal, yang punya jiwa pasti akan merasa, 

apasih sebenarnya salah ibu-ibu itu sampai harus ditahan, 

diberlakukan kasar, diteriaki seolah lebih dari teroris. Yang 

masih berfikir apalagi, kok bisa-bisanya dinegeri yang punya 

hukum ada kelompok-kelompok yang bisa bebas melakukan 

hal yang diluar hukum. Saat aparat negara sudah nyata 

menunjukan keberpihakan, maka siapa lagi yang percaya 

negeri ini adil? Penguasa ini adil? mengerikan”. 

 

h. Transkip Tentang Dakwah. 

1) Dakwah dengan conncreate. 

 
Gambar 1.19 

Postingan tanggal 18 Agustus 2018.31 
                                                           
31 Ibid. 
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Pada gambar terlihat sebuah acara berdakwah yang dilakukan oleh 

ustad felix yang berkolaborasi dengan beberapa ustad indonesia lain. 

Acara tersebut banyak dihadiri oleh pengikut ustad felix siauw. Acara 

tersebut merupakan salah satu event yang dilakukan oleh Ustad Felix 

Siauw.  

Komponen komunikasi dakwah di postingan tersebut meliputi da>’i 

(komunikator) yang tidak lain adalah ustad Felix Siauw, seorang yang 

mengunggah postingan diatas. Mad’u> (komunikan) adalah pembaca 

postingan, dapat dilihat dari like dan komentar yang didapat. Postingan 

diatas memiliki 32,584 like/suka, dan 198 komentar dari 

pembaca/komunikan. Pesan (materi) berupa caption pada postingan, dan 

media yang digunakan untuk menyebarkan kegiatan dakwah tersebut 

adalah Instagram.  

Ungkapan ajakan pada postingan diatas akan menarik perhatian 

mad’u >/komunikan untuk mengikuti kegiatan positif tersebut. Selain ada 

ustad Felix ada juga ustad lain yang memberikan pesan dakwah dalam 

acara tersebut. Hal itu akan menambah kemenarikan pada postingan 

tersebut. Kalimat yang menunjukan ajakan berdakwah bersama dengan 

conncreate berbunyi:  

“nah, @conncreate ini anggaplah megazord wannabe, 

muslim bersatu, muslim yang bareng, dakwah bersama-sama, 

keren ya, seru ya, itu yang kita mau dan impikan. Dakwah 

barengan ini juga ide dari asatidz kita @ustadabdulsomad 

@oemar_mita @hanan_attaki @salmafillah dan banyak yang 

lain, sebab kita sudah lelah berisah, pengen barengan aja terus”. 
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2) Dakwah bersama Conncreate. 

 

 
Gambar 1.20 

Postingan tanggal 31 Agustus 2018.32 

 

 

Tidak berbeda dengan gambar 1.19, postingan diatas masih 

membicarakan tentang acara yang dilakukan bersama dengan 

concerto. Bedanya terletak pada gambar/foto, kali ini menghadirkan 

beberapa tokoh publik dan anggota atau panitia pelaksana.  

Komponen komunikasi dakwah meliputi da>’i (komunikator) 

yaitu Ustad Felix, mad’u> (komunikan) dapat dilihat dari like/suka dan 

komentar pembaca postingan diatas. Pesan (materi) disampaikan 

melalui caption pada gambar. Dan media yang digunakan untuk 

                                                           
32 Ibid. 
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mengunggah pesan dakwah diatas adalah Instagram. Kalimat menarik 

tentang kumpulan di conncreate disampaikan sebagai berikut: “di 

@conncreate, kami belajar menyikapi perbedaan di meja makan. 

Bukan dengan ancam-ancaman apalagi gebuk-gebukan”. 

i. Postingan Tentang Ketaqwaan.  

1) Arti Menjadi Manusia. 

 
Gambar 1.21 

Postingan Tanggal 22 Agustus 2018.33 

 

Pada postingan diatas komponen komunikas dakwah meliputi 

da>’i (komunikator) yang tidak lain adalah Ustad Felix Siauw, mad’u> 

(komunikan) pada postingan diatas dapat dilihat dari like/suka dan 

komentar pembaca. Postingan diatas mendapatkan 69.490 like/suka 

                                                           
33 Ibid.  
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dan 252 komentar dari pembaca. Hal ini adalah bukti bahwa banyak 

pengguna Instagram yang membaca postingan diatas. Pesan (materi) 

disajikan secara tertulis pada caption di dalam gambar, dan media 

yang digunakan untuk menyebarkan pesan dakwah tersebut adalah 

Instagram. 

Caption dalam postingan diatas terdapat beberapa kalimat 

yang mengandung emosi bagi para pembacanya. Arti menjadi 

manusia dijelaskan dengan bahasa yang ringan oleh ustad Felix 

Siauw. Ustad Felix Siauw mencoba menjelaskan tentang bagaimana 

cara yang baik menjadi seorang manusia. Antara lain dengan cara 

memiliki akhlak yang baik, dan tidak membangkang perintah Allah 

agar tidak seperti jin dan iblis. Adapun ungkapan mengenai arti 

menjadi manusia disampaikan dalam kalimat di bawah ini: 

“menjadi manusia berartti menginsyafi diri agar tidak 

jadi seperti iblis yang pongah sebab ibadah, tapi juga tak larut 

dalam nafsu hingga kita layaknya hewan yang salah. Menjadi 

manusia artinya kita bisa jadi salah, bisa jadi benar, bukan 

malaikat Allah yang tak pernah khilaf, kita semua pernah 

salah. Menjadi manusia berarti kita mengakui, meski sudah 

tau dan diperingatkan, kita masih tetap bisa terjebak tipudaya 

syaithon. Membangkang diri taat pada Allah”. 
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2) Tentang cara menasihati orang lain. 

 

 
Gambar 1.22 

Postingan tanggal 24 Agustus 2018.34 

 

Postingan diatas memiliki komponen komunikasi dakwah 

berupa da>’i (komunikan) yang tidak lain adalah Ustad Felix Siauw, 

mad’u > (komunikator) dapat dilihat dari like/suka dan komentar dari 

pembaca, pesan (materi) disajikan berupa caption pada postingan, dan 

media (Instagram) yang digunakan untuk memposting dakwah. 

Caption/pesan diatas menerangkan tentang cara menasihati 

orang lain dengan baik. Postingan tersebut mendapatkan 64.375 

like/suka dan 729 komentar dari pengguna Instagram yang membaca 

                                                           
34 Ibid. 
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postingan diatas. Unggahan yang menunjukan mengenai nyinyir, dan 

mikir adalah sebagai berikut: 

“Dalam Islam, mencela, melaknat, mengejek, 

mengolok-olok, berkata kotor, sudah haram dilakukan, 

terlebih lagi oleh seorang muslim, sebab hadist Rasulullah. 

Mukmin bukanlah yang suka mencela dan bukan yang suka 

melaknat serta bukan yang suka bicara jorok dan kotor”. 

   

j. Postingan Tentang Idul Adha.  

1) Teks tentang menghargai pendapat orang lain. 

 
Gambar 1.23 

Postingan Tanggal 21 Agustus 2018.35 

Postingan di atas di upload pada hari raya idul adha, yang 

merupakan hari besar kaum muslim seluruh dunia. Komponen komunikasi 

dakwah meliputi da>’i (komunikator) ustad Felix Siauw, mad’u> 

                                                           
35 Ibid.  
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(komunikan) yang dapat dilihat dari like/suka dan komentar pembaca, 

pesan (materi) disampaikan melalui caption pada postingan diatas, dan 

media yang digunakan untuk memposting adalah Instagram. Adapun 

kalimat yang menunjukan berbeda tapi satu adalah sebagai berikut: 

“asalkan dalilnya masih Al-Quran dan As-Sunah, kita itu 

satu. Meski berbeda dalam berpuasa arafah dan shalat ied, kita 

tak terpisahkan satu sama lain. Tahun ini ada yang mengambil 

pendapat bahwa puasa arafah dan idul adha disesuaikan dengan 

tempat haji dan hari haji, yakni arafah, dan itu baik. Ada pula yang 

mengambil pendapat berbeda bahwasanya arafah itu penunjuk 

waktu saja, dan waktu bisa berbeda antara satu tempat dan yang 

lainnya, itupun baik”. 

 

2) Teks tentang perintah Puasa Arafah. 

 
Gambar 1.24 

Postingan tanggal 19 Agustus 2018.36 

                                                           
36 Ibid. 
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Postingan diatas memiliki komponen komunikasi Dakwah 

berupa Da>’i (komunikan) yang tidak lain adalah Ustad Felix Siauw. 

Mad’u > (komunikator) dapat dilihat dari like/suka dan komentar pada 

postingan. Pesan (materi) yang disampaikan dituangkan pada caption. 

Dan media yang digunakan adalah Instagram. 

Postingan diatas menerangkan tentang keunggulan puasa 

Arafah di Bulan Dzulhijah. 220.864 like/suka dan 627 komentar dari 

pembaca membuktikan bahwa postingan diatas banyak 

mad’u >/penerima pesannya. Adapun kalimat yang menunjukan tentang 

puasa arafah adalah sebagai berikut.  

“tentang puasa di hari arafah, 9 dzulhijah, maka 

Rasulullah sampaikan pada kita keistimewaannya, dalam 

kapasitas puasa sunnah. Banyak yang menanyakan, kapan 

puasa arafahnya? Karena tahun ini ada beda antara 

pemerintah RI dan Arab Saudi selaku pengelola 2 tanah 

haram. Yang saya yakini dari dalil-dalil yang telah melewati 

kajian, yang dimaksut dengan hari arafah adalah hari ketika 

jamaah haji wuquf di padang arafah, itulah waktu berpuasa, 

tahun ini berarti di tanggal 20 Agustus 2018”. 

 

Dari 24 transkip foto dan caption diatas penulis menganalisis 

pada baba IV. Penulis akan mengambil 20 postingan sebagai sampel 

untuk dianalisis. Analisis akan sesuai dengan metode komunikasi 

persuasif yang berupa metode patisipasi, metode Asosiasi, metode 

pay-off idea, metode icing device, dan metode fear arrousing. Dalam 

masing-masing postingan penulis akan menganalisis text dan foto yang 

mengandung kelima metode komunikasi persuasif tersebut.  
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BAB IV 

ANALISIS METODE KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM POSTINGAN 

INSTAGRAM USTAD FELIX SIAUW 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis metode komunikasi persuasif 

pada postingan Instagram Ustad Felix Siauw baik berupa teks dan juga foto. 

Penulis akan menjelaskan metode komunikasi persuasif apa saja yang digunakan 

oleh pendakwah muallaf tersebut.  

Sebagai sebuah bentuk komunikasi, dakwah dapat diterapkan ke dalam 

semua jenis komunikasi, salah satunya komunikasi persuasif. Artinya para 

da>’iatau komunikator dapat berdakwah atau menyampaikan pesan dakwah melalui 

proses komunikasi dengan metode persuasif. Dakwah dapat dilakukan dengan 

komunikasi langsung (tatap muka dengan berdialog atau berpidato). Demikian 

juga dakwah bisa dilakukan dengan menggunakan media massa dan media sosial.1 

Munculnya media sosial yang sedang marak di Indonesia (Instagram) saat 

ini sangat membantu proses berdakwah para ustad dan ulama. Penyampaian pesan 

dakwah melalui media Instagram akan cepat dibaca oleh komunikan atau mad’u. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh Ustad felix Siauw. Dalam akun Instagramnya, 

beliau menyajikan foto dan video yang diberikan caption/pesan dakwah yang 

cukup panjang di bulan Agustus 2018. Foto dan video yang diunggahpun 

menerima banyak like/suka, dan komentar-komentar positif dari pengikutnya.  

 
1Arifin Anwar. Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), 41. 
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Dari uraian di atas penulis akan meneliti metode komunikasi persuasif 

yang dilakukan oleh Ustad Felix Siauw. Dalam setiap postingan akan penulis 

analisis menggunakan analisis naratif sesuai dengan metode yang ada.  

A. Metode Komunikasi Persuasif dalam Postingan Instagram Felix Siauw. 

Data yang penulis ambil untuk dianalisis sebanyak 12 postingan dari 24 

data pada bab III, berupa foto dan caption/teks pesan dakwah. Postingan diambil 

di bulan Agustus Tahun 2018. 15 postingan tersebut akan dianalisis menggunakan 

5 metode komunikasi persuasif di bawah ini:  

1. Metode Partisipasi. 

Metode partisipasi adalah metode yang melibatkan seorang tokoh 

dalam penyampaian pesan dakwah. Ada enam postingan yang penulis ambil 

sebagai bahan analisis di metode partisipasi ini. Yang pertama terdapat pada 

postingan tentang persatuan Islam. Pada postingan tersebut tampak ustad 

Felix sedang berfoto bersama dengan ustad Abdul Shomad dan ustad Hanan 

Attaki. Selain itu juga dibuktikan dengan adanya kalimat yang menandai 

kedua ustad tersebut. Kalimat tersebut berbunyi “uhibbukum fillah, wahai 

saudara muslimku @ustadabdulsomad @hanan_attaki”.2Kalimat tersebut 

menandakan adanya keterlibatan seorang tokoh dalam teks. Hal itu 

menunjukan bahwa postingan pada caption tersebut memiliki metode 

partisipasi. 

Selain itu pada postingan tentang arti kemenangan ustad Felix Siauw 

menggandeng dua artis dalam fotonya, yaitu Dude Harlino dan Teuku Wisnu. 

 
2Postingan tentang persatuan islam, tanggal 11 Agustus 2018. 
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Selain berfoto bersama terdapat juga kalimat pada caption yang menandai 

kedua artis tersebut. Kalimat itu berbunyi “adapun gambar ini itu ekspresi 

ketika @dude2harlino dan @teukuwisnu buat keadaan berbalik dari 1-9 

menjadi 10-9 untuk kekalahan saya, walau bukan kekalahan hakiki- begitu 

cara menghibur diri”.3Kalimat tersebut menjadi tanda bahwa postingan 

diatas memiliki metode partisipasi.  

Gambar ketiga adalah gambar dari transkip tentang dakwah bersama 

dengan conncreate. Dalam foto pada postingan tersebut memperlihatkan 

kegiatan berdakwah bersama dengan beberapa orang dan ustad lain. Kegiatan 

bersama concreate memang menajdi agenda ustad Felix bersama dengan 

ustad-ustad di Indonesia lainnya. Ada dua postingan yang memiliki metode 

partisipasi pada tema ini. Dapat dibuktikan dengan caption pada postingan. 

Kalimat tersebut berbunyi  

“nah, @conncreate ini anggaplah megazord wannabe, muslim 

bersatu, muslim yang bareng, dakwah bersama-sama, keren ya, seru 

ya, itu yang kita mau dan impikan. Dakwah barengan ini juga ide dari 

asatidz kita @ustadabdulsomad @oemar_mita @hanan_attaki 

@salmafillah dan banyak yang lain, sebab kita sudah lelah berisah, 

pengen barengan aja terus”.4 

“di @conncreate, kami belajar menyikapi perbedaab di meja 

makan, bukan dengan ancam-mengancam apalagi gebuk-gebukan”. 

 

Selain itu ada juga postingan dari transkip tentang kisah Nabi 

Muhammad SAW. Dalam postingan tersebut teks caption mencoba menandai 

seorang Nabi yang tidak asing bagi kaum Muslim. Hal ini akan menarik 

perhatian mad’u >/komunikan untuk membaca dan mematuhi pesan dakwah 

 
3Postingan tentang arti kemenangan, tanggal 16 Agustus 2018. 
4Postingan tentang dakwah bersama conncreate, tanggal 18 Agusutus 2018. 
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yang disampaikan. Kalimat tersebut berbunyi:“tentang Nabi Muhammad, 

yang indah akhlaknya, ranggi sikapnya, lembut perangainya, bahkan jauh 

sebelum 5beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tak datang kepadanya 

kecuali yang baik, tak dipersiapkan dia kecuali untuk jadi petunjuk dan 

cahaya bagi yang beriman”. 

Postingan terakhir yang menjadi sampel analisis metode partisipasi 

adalah postingan tentang memilih pasangan. Dalam postingan ini terdapat 

foto ustad Felix bersama dengan keluarganya. Teks pada caption juga 

menyebutkan beberapa kali nama istri ustad Felix Siauw. Kalimat tersebut 

berbunyi “tentu @ummualila tak masuk kriteria saya selagi masih kafir”. 

Kalimat tersebut cukup menjadi tanda adanya keikutsertaan pada teks yang 

diposting oleh ustad Felix Siauw.  

Keenam postingan yang penulis jabarkan semua miliki kriteria metode 

komunikasi persuasif berupa partisipasi. Setiap teks pada postingan yang 

menjadi sampel tersebut memiliki tanda berupa keikutsertaan seorang tokoh 

ataupun orang lain. Keikutsertaan tersebut akan menarik perhatian mad’u 

untuk membaca pesan dan mengikuti pesan dakwah yang disampaikan. 

2. Metode Asosiasi 

Metode Asosiasi atau metode yang menghubungkan suatu peristiwa 

besar dan bersejarah akan menarik perhatian mad’u untuk membaca pesan 

dakwah yang disampaikan. Dari 24 data yang disediakan, ada lima postingan 

yang memiliki metode asosiasi, antara lain postingan yang membahas 

 
5Postingan tentang akhlak nabi Muhammad, tanggal 8 Agustus 2018. 
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mengenai Islam Nusantara, Kemerdekaan Indonesia dan Idul Adha. Ketiga 

tema tersebut diposting sesuai dengan peristiwa yang ada pada tahun itu. 

Pada postingan tentang Islam Nusantara yang pertama, ustad Felix 

mencoba menjelaskan mengenai Islam Nusantara yang ada di Minangkabau. 

Diterangkan bahwasanya Minangkabau sebagai kota religius tidak bisa 

menerima keberadaan Islam Nusantara. Tema tersebut akan menarik 

perhatian masyarakat yang mendukung adanya Islam Nusantara. Dengan 

adanya tema Islam Nusantara di Minangkabau, maka unggahan tersebut 

menggunakan metode asosiasi. Adapun kalimat yang menunjukan tentang 

Islam Nusantara di Minangkabau berbunyi  

“beliau dengan tenang, santun, menjelaskan kepada kami 

semua kajian dibalik keputusan MUI Sumbar, bahwa Islam Nusantara 

tidak diperlukan di ranah Minang”.6 

 

Postingan kedua tentang Islam Nusantara diunggah sehari setelah 

unggahan postingan diatas. Adapun kalimatnnya berbunyi. 

“melanjutkan ulama terdahulu, meng-islam-kan Nusantara, 

dan pada gilirannya menghantarkan Islam itu untuk dunia”. 

 

Kedua kalimat diatas mengandung metode asosiasi karena 

penyampaian tentang Islam Nusantara merupakan peristiwa yang sedang 

hangat di perbincangkan pada saat itu, dan tentunya postingan tersebut akan 

menarik perhatian pembaca atau komunikan. 

Selain postingan mengenai Islam Nusantara ada juga postingan 

tentang Kemerdekaan Indonesia yang di unggah bertepatan dengan hari 

Kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 2018. Di unggahnya postingan 

 
6Postingan tentang penolakan islam nusantara, tanggal 7 Agustus 2018. 
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tersebut akan menarik perhatian pengguna Isntagram untuk membaca pesan-

pesan dakwah yang ada pada caption. Kemerdekaan merupakan peristiwa 

penting bagi masyarakat Indonesia, dan ustad Felix pun mencoba 

menjelaskan betapa pentingnya meneruskan perjuangan ulama-ulama 

terdahulu dalam memperjuangkan Indonesia. hal tersebut yang membuat 

postingan ini memiliki metode komunikasi persuasif berupa asosiasi. Adapun 

kalimatnya berbunyi 

“adapun 17 agustus 1945 adalah pengingat bagi kita, bahwa 

ada hasil dari perjuangan. Ada kebebasan setelah ketaatan. Ada 

kenikmatan setelah pengorbanan. kita diingatkan akan darah merah 

yang bertumpah, bersanding dengan kesucian putih niat dalam jiwa, 

tak mau tunduk pada kedzaliman dan kesewenangan”.7 

 

Unggahan terakhir yang mengandung metode Asosiasi adalah 

unggahan tentang idul adha. Ada dua postingan mengenai Idul Adha. Ustad 

Felix mengunggah postingan tentang Idul Adha bersamaan dengan 

dilaksanakannya puasa arafah. Puasa arafah pada saat itu memiliki perbedaan 

pendapat antara pihak Indonesia dan Arab Saudi selaku tempat pelaksanaan 

haji. Kemudian dalam unggahan ini ustad Felix mencoba memberikan 

penjelasan tentang perbedaan tersebut. Maka dari itu, postingan tersebut 

memiliki metode asosiasi dalam penyampaian pesannya. Adapun kalimatnya 

berbunyi: 

“tentang puasa di hari arafah, 9 dzulhijah, maka Rasulullah 

sampaikan pada kita keistimewaannya, dalam kapasitas puasa 

sunnah. Banyak yang menanyakan, kapan puasa arafahnya? Karena 

tahun ini ada beda antara pemerintah RI dan Arab Saudi selaku 

pengelola 2 tanah haram”.8 

 
7Postingan tentang kemerdekaan, tanggal 17 Agustus 2018. 
8Postingan tentang puasa arafah, tanggal 19 agustus 2018. 
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Kalimat pada postingan kedua adalah sebagai berikut.  

 

“selamat Idul Adha, selamat hari raya kurban, ini waktu 

menyenangkan semua manusia, khususnya yang masih 

berkekurangan, yang masih memerlukan”. 

 

Kelima kalimat diatas mengandung metode komunikasi persuasif 

berupa asosiasi. Karena penyampaiannya berupa peristiwa-peristiwa 

penting yang diingat oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahkan 

dunia.  

3. Metode Icing Device. 

Metode icing device adalah metode yang penyampaian pesannya 

menggunakan emotional appeal. Dari 24 data yang disajikan pada bab III, 

terdapat empat postingan yang memiliki metode icing device. Metode 

tersebut digunakan pada postingan tentang arti menjadi manusia, tentang 

menjaga nilai-nilai kenegaraan, tentangarti menang dan kalah, dan tentang 

anjuran berakhlak baik. Keempat postingan tersebut memiliki metode icing 

device yang terletak pada teks yang dituliskan pada caption. 

Potingan pertama adalah tentang arti menjadi manusia. Dalam 

postingan ini ustad Felix mencoba menjelaskan arti menjadi manusia yang 

baik dan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Penggunaan bahasa 

yang digunakan menarik emosi pembaca untuk selalu meminta ampunan 

apapun kesalahannya, dan agar tidak terlarut dalam perbuatan dosa. Kalimat 

yang diungkapkan dalam caption mampu menggugah emosi pembaca. 

Adapun kalimatnya berbunyi: 

“menjadi manusia berartti menginsyafi diri agar tidak jadi 

seperti iblis yang pongah sebab ibadah, tapi juga tak larut dalam 
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nafsu hingga kita layaknya hewan yang salah. Menjadi manusia 

artinya kita bisa jadi salah, bisa jadi benar, bukan malaikat Allah 

yang tak pernah khilaf, kita semua pernah salah. Menjadi manusia 

berarti kita mengakui, meski sudah tau dan diperingatkan, kita masih 

tetap bisa terjebak tipudaya syaithon. Membangkang diri taat pada 

Allah”.9 

 

Postingan selanjutnya terdapat pada transkip tentang anjuran 

berakhlak baik. Kalimat ajakan untuk berakhlak baik tersebut disampaikan 

secara halus dan lembut oleh ustad Felix. Bahasa yang digunakan akan 

menggugah emosi pembaca yang membacanya. Adapun kalimatnya berbunyi:  

“Senangkanlah pembenci dengan akhlak yang mulia”.10 

 

Kalimat diatas akan menarik perhatian pembenci yang membaca 

postingan tersebut. Pembenci yang membaca akan berfikir bahwasanya tidak 

semua perlakuan buruk dibalas dengan keburukan. Hal itu akan mendorong 

pembenci mengubah perilaku menjadi lebih baik. 

Postingan selanjutnya terdapat pada postingan tentang arti menang 

dan kalah. Adapun kalimat yang menunjukan metode icing device adalah 

sebagai berikut. 

“apalah arti kemenangan bila wasit disogok, pemain lawan 

disuap, atau dicederai, bahkan semua fasilitas dan penyelenggaraan 

sudah disetting. Menang tak bangga, tak ada rasa istimewa”.11 

 

Kalimat diatas akan menarik emosi pembaca dengan adanya kata 

disogok dan diciderai, pembaca akan merasa iba atau simpati terhadap apa 

yang dituliskan oleh ustad Felix. Hal itu menjadikan postingan tentang 

menang dan kalah termasuk dalam metode icing device. 

 
9Postingan tentang arti menjadi manusia, tanggal 22 Agustus 2018. 
10Postingan tentang anjuran berakhlak mulia, tanggal 26 Agustus 2018. 
11 Postingan tentang menang dan kalah, tanggal 25 Agustus 2018. 
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Selain postingan diatas ada juga postingan tentang menjaga nilai 

kenegaraan yang termasuk dalam metode komunikasi persuasif icing device. 

Adapun kalimat yang menunjukan metode tersebut berbunyi. 

“lucunya, mereka bilang, jangan nggak perlu ngaku paling 

Islami, sok Islami, yang penting perbuatanmu itu Islami”.  

 

Kalimat tersebut menunjukan bahwa ustad Felix pernah mendengar 

atau membaca kalimat tersebut, karena beliau berani mengulang perkataan 

yang mengandung emosi tersebut ke publik. Kalimat diatas mengandung 

undur emotiona appeal atau menarik emosi, karena mereka yang sudah 

melakukan banyak ibadah akan tersinggung dengan kalimat tersebut.  

Keempat kalimat diatas memiliki metode komunikasi persuasif berupa 

icing device. Karena memiliki makna yang mengandung emosi, dimana para 

pembaca akan menaruh simpati bahkan empati setelah membaca kalimat 

diatas.  

4. Metode Pay-Off Idea. 

Metode selanjutnya adalah pay-off idea, merupakan metode yang 

mengandung sugesti, apabila ditaati hasilnya akan memuaskan. Dari 24 

postingan terdapat 4 postingan yang memiliki metode tersebut. Antara lain 

pada postingan tentang anjuran berkata baik, anjuran saling menghormati, 

anjuran berhati-hati dalam berdoa, dan tentang anjuran berkata baik.  

Postingan pertama terdapat pada transkip tentang anjuran berhati-hati 

dalam berdoa. Ustad Felix menjelaskan mengenai hisab yang akan didapatkan 

di hari akhir sesuai dengan apa yang dikabulkan  atau dilakukan di dunia. 

Adapun anjurannya berisi tentang berhati-hati ketika doa sudah dikabulkan, 
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itu berarti harus digunakan ke jalan yang baik agar hisab saat diakhirat juga 

baik. Adapun kalimatnya berbunyi: 

“maka kita harus lebih taat, lebih banyak ibadah, lebih 

beriman pada Allah. Bila tidak, maka adzab allah pada yang meminta 

lalu dikabulkan oleh-Nya akan lebih pedih daripada yang belum 

dikabulkan. Mengapa? Sebab Allah memberikan tambahan nikmat 

yang artinya tambahan hisab”.12 

 

Kalimat diatas memiliki anjuran untuk lebih taat beribadah ketika 

semua permintaan dikabulkan, jika tidak maka adab dari Allah akan lebih 

pedih daripada permintaan yang belum dikabulkan. Itulah alasan mengapa 

postingan tersebut memiliki metode pay-off idea. 

Postingan selanjutnya masih tentang anjuran, yaitu anjuran bersikap 

bijaksana. Disini ustad Felix menjelaskan agar kita tidak mudah tertipu oleh 

manusia. Karena manusia mudah berubah, dan menganjurkan untuk selalu 

percaya pada ide dan konsep kebenaran Islam agar tidak membuat kita 

khawatir ataupun kecewa. Kalimat tersebut adalah sebuah imbauan yang 

apabila dilaksanakan hasilnyapun akan baik bagi mad’u>. Adapun kalimatnya 

berbunyi: 

“Kalau kita sudah mulai mendukung ide dan konsep 

kebenaran Islam, maka insyaAllah besok-besok nggak ada yang buat 

kita khawatir, kecewa atau kaget”.13 

 

Postingan selanjutnya yang memiliki metode pay-off idea adalah 

tentang anjuran berkata baik. Ungkapan yang dituliskan ustad Felix pada 

posingan ini berisi tentang anjuran membiasakan berkalimat yang baik. 

 
12Postingan tentang anjuran berhati-hati dalam berdoa, tanggal 30 Agustus 2018. 
13Postingan tentang anjuran bersikap bijaksana, tanggal 5 Agustus 2018. 
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Imbauan atau ajakan pada teks tersebut akan berimbas baik pada mad’u yang 

mau menerapkannya. Kalimat tersebut berbunyi: 

“biasakan berkata-kata yang baik, maka pikiran kita akan jadi 

baik. Sebaliknya, bila kita membiasakan diri untuk berpikir yang baik, 

maka lisan dan tulisan akan tertata”.14 

 

Kalimat tersebut mengandung anjuran yang apabila ditaati hasilnya 

akan baik. Terlihat pada anjuran untuk berkata baik yang hasilnya lisan dan 

tulisan akan tertata. 

Terakhir terdapat pada postingan tentang anjuran saling menghormati, 

yang disampaikan oleh ustad Felix. Pada penyampaiannya, ustad Felix 

menjelaskan tentang anjuran untuk membiasakan menghormati orang lain. 

Kalimat yang disampaikan apabila dipatuhi dan dilakukan oleh 

mad’u>/pembaca akan menimbulkan hasil yang memuaskan di akhirnya. 

Dibuktikan dengan kalimat berikut: 

“biasakan respect pada manusianya walau kita nggak setuju 

ide dan kelakuannya, coba untuk nojudge agar kita lebih bijak dan 

lebih luas lagi pergaulannya”.15 

 

Kalimat diatas menunjukan anjuran untuk menghormati orang lain 

meskipun memiliki pendapat yang berbeda. Karena dengan menghormati 

akan membuat sikap kita menjadi lebih bijak dan menjadi luas pergaluannya. 

Hal itu membuktikan adanya metode pay-off idea pada postingan diatas. Dan 

ketiga postingan diatasnya juga mengandung unsur yang sama yakni, berupa 

anjuran yang diikuti dengan akibat yang baik pada kalimat lanjutan pada 

caption setiap postingan. 

 
14Postingan tentang memilih pasangan, tanggal 9 Agustus 2018. 
15Postingan tentang akad, tanggal 10 Agustus 2018. 
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5. Metode Fear-arrousing. 

Terakhir dari metode komunikasi persuasif adalah metode fear 

Arrousing. Dari 24 postingan pada bab III ada 1 postingan menunjukan 

metode fear arrousing, yakni transkip postingan tentang akad. Isi pesan pada 

unggahan tersebut membahas mengenai pemilihan pasangan tanpa didasari 

strategi yang baik akan menimbulkan hal yang buruk. Ustad Felix 

mengingatkan agar mementingkan menikah dari pacaran karena dapat 

menimbulkan bencana. Caption tersebut berbunyi:  

“Kesimpulannya, kalau wanita, maka jangan memberi cek 

kosong pada lelaki dengan pacaran. Nikmat tanpa akad itu bencana, 

hubungan tanpa pernikahan itu sengsara. Hari ini lelaki mengejarmu 

besok kamu yang kejar lelaki”.16 

 

Kalimat diatas menunjukan adanya pesan yang akan menimbulkan 

rasa khawatir pada pembacanya. Ditunjukan pada akibat yang ditulis oleh 

ustad felix berupa kesengsaraan dan bencana. Mad’u yang membaca akan 

merasa khawatir mendapatkan bencana yang dipaparkan dalam caption 

apabila tidak mematuhi kalimat tersebut.  

Dari 24 postingan dari Instagram Ustad Felix Siauw, ada 6 yang 

menerapkan metode komunikasi persuasif berupa partisipasi. Ada 5 postingan 

yang menerapkan metode asosiasi. 4 postingna yang menerpakan metode 

icing device. 4 postingan menerapkan metode payy-off idea. Dan 1 postingan 

yang menerapkan metode fear-arrousing. Dari sini dapat terlihat metode apa 

yang sering digunakan oleh Ustad Felix Siauw dalam berdakwah. 

 
16Postingan tentang akad, tanggal 10 Agustus 2018. 
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Dengan banyak menggunakan metode partisipasi, Ustad Felix 

Mencoba mempengaruhi publik untuk menyukai, dan mengikuti Instagram 

beliau. Penggunaan metode tersebut dapat berpengaruh besar pada 

kepercayaan mad’u terhadap pesan dakwah beliau. Meskipun begitu, dalam 

postingan Ustad Felix di Bulan Agustus 2018 sudah menggunakan kelima 

metode komunikasi persuasif. Maka, bisa dikatakan bahwa Ustad Felix 

memang menggunakan metode komunikasi persuasif dalam menyampaikan 

pesan dakwahnya melalui Instagram.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Hasil dari penelitian Metode Komunikasi Persuasif pada postingan 

Instagram Ustad Felix Siauw di Bulan Agustus 2018 dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Isi postingan instagram ustad Felix Siauw pada Bulan Agustus Tahun 

2018 antara lain berisi tentang Anjuran-anjuran, tips memilih pasangan, 

tentang kemerdekaan, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Islam 

Nusantara, tentang Idul Adha, puasa arafah dan Tentang berdakwah 

bersama conncreate.  

2. Metode komunikasi persuasif yang di gunakan oleh Ustad Felix dalam 

berdakwah meliputi 6 metode partisipasi, 5 metode asosiasi, 4 metode 

icing device, 4 metode payy-off idea, dan 1 metode fear aroousing. Kelima 

metode tersebut di gunakan oleh Ustad Felix Siauw dalam menyampaikan 

pesan dakwah dibulan Agustus 2018. Namun, kebanyakan dari metode 

yang digunakan adalah metode partisipasi. Dari situ Ustad Felix mencoba 

menunjukan adanya kedekatan beliau dengan beberapa pengikutnya dan 

dengan Ustad-ustad lain yang ada diindonesia. 

B. Saran  

Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis buat, sekiranya bisa 

dipertimbangkan: 
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1. Kepada mahasiswa KPI dan Jurusan KPI sebaiknya membuat 

kelompok dakwah sebagai sarana pembelajaran agar bisa menerapkan 

metode komunikasi persuasif dalam berdakwah. Dengan adanya 

komunitas dakwah yang terstruktur, kegiatan berdakwah di IAIN 

Ponorogo terutama jurusan KPI akan berkembang, dan memiliki kader 

yang mampu berdakwah secara international.  

2. Untuk peneliti selanjutnya agar membuat penelitian mengenai metode 

komunikasi dakwah yang lainnya. Misalnya strategi komunikasi 

dakwah ustad Abdul Somad pada akun Instagramnya.  
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