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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Analisis Konten Yufid.com

1. Pengertian Analisis Konten

Definisi analisis menurut kamus  besar bahasa Indonesia “Analisis

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu

sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertiaan yang tepat

dan pemahaman arti keseluruhan”.1

Analisis konten atau yang sering disebut dengan analisis isi  adalah sebuah

metode penelitian yang bersifat penelitian mendalam terhadap isi suatu informsi

tertulis dalam sebuah media massa, pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell

yang memelopori teknik simbol coding yakni mencatat lambang atau pesan secara

sistematis, kemudian diberi interpretasi2. Max Webber menuliskan bahwa analisis

isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur

untuk membuat inferensi yang valid dari teks. Sementara itu menurut Budd

mengartikan analisis isi sebagai suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi

pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis

isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.3

Analisis konten dapat digunakan untuk semua bentuk komunikasi, baik

surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi

yang lain. Hampir semua disiplin ilmu khususnya disiplin ilmu sosial dapat

1Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka 2003), hlm 257.

2 www.andreyuris.wordpress.com diakses tanggal 20 Februari 2018.
3Digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 16 Mei 2018.
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menggunakan analisis konten sebagai metode penelitiannya. Holsti menunjukan

tiga bidang yang banyak menggunakan analisis isi, yang besarnya hampir 75%

dari keseluruhan studi empirik yaitu penelitian sosiotropologis (27,7%),

komunikasi umum (25,9%), dan ilmu politik (21,5%).4

Metode analisi konten atau analisisisi konvensional di kalangan ilmuwan

sosial, khususnya peneliti media, amat populer keberadaannya. Karena merupakan

suatu metode yang amat efisien untuk menginvestasi isi media. Analisis konten

mulai dipergunakan pada waktu perang dunia II, ketika para Intelijen Sekutu

memonitor jumlah radio Eropa. Melalui perbandingan musik yang diperdengarkan

di stasiun radio Jerman dengan stasiun radio lain yang diduduki Eropa, Sekutu

bisa mengukur derajat tertentu perubahan konsentrasi Jerman di daratan Eropa.

Seusai perang, para peneliti menggunakan analisis kontenuntuk mempelajari

propaganda di surat kabar dan radio. Kemudian pada tahun 1952 Bernat Berelson

mempubliskan buku Content Analysis in Comunication Reserch. mulai saat itulah

metode analisis konten kerap digunakan  para sarjana untuk mneliti berbagai isi

media massa secra ilmiah.5

Metode analisis tidak hanya ada pada penelitian kuantitatif namun juga

apa penelitian kualitatif seperti apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian

ini.  Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-

kata, bukan rangkaian angka. Bogdan & Biklen mengemukakan bahwa analisis

kualitatif  adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

4 www.andreyuris.wordpress.com diakses tanggal 20 Februari 2018.
5Bagong Suyanto, dkk, Metode Penelitian Sosial-Berbagai Alternati Pendekatan, Cet.

Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2007) hlm. 125.



13

mengorganisasi data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada

orang lain. Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis,

analisis dengan logika,dengan induksi, deduksi, analogi, dan komparasi.6

Dalam kajian metode analisis kualitatif tidak hanya memiliki satu jenis

metode analisis saja yaitu analisis konten melainkan ada berbagai macam jenis

analisis. Dalam buku Analisis Teks Media karya Alex Sobur menuliskan

setidaknya ada  tiga jenis analisis yaitu a) analisis wacana, b) analisis semiotik,

dan c) analisis framing. Dengan adanya berbagai jenis analisis sehingga

memudahkan bagi para peneliti dalam memahami kajian penelitiannya tergantung

pada jenis apa yang akan dan cocok digunakan dalam penelitiannya.7

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang

berfokus pada metode penelitian analisis konten. Penggunaan analisis konten

karena kajian penelitian adalah teks-teks artikel pada website yang tersedia di

mesin pencari Yufid.com. penelitian ini akan memfokuskan pada kajian akhlaq

yang terdapat di teks artikel yang dipublis memalui Yufid.com.

2. Profile Yufid.com

Dalam dunia Internet, netter atau masyarakat cenderung akan membuka

google sebagai sarana mencari data atau informasi dengan menggunakan

teknologi internet. Mesin pencari yang tersedia tidak hanya Google namun ada

6Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, cet. Ke-6, (Bandung:
Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 201

7Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analiis Wacana, Analisis
Semiotik, dan Alanisis Framing, Cet Ke-4 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 9-157.
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juga Yahoo dan bahkan ada mesin pencari khusus konten-konten Islam yakni

Yufid.com. dengan menggunakan Yufid.com netter mampu dengan mudah

mencari kajian-kajian keislaman baik dalam bentuk tulisan, audio hingga kajian

dalam format vidio. Namun masih banyak netter yang awam akan keberadaan dan

fungsi Yufid.com itu sendiri. Ketika netter mengetikan kata kunci pada kolom

pencarian maka dalam hitungan detik Google akan memunculkan kajian yang

sesuai atau terkait dengan kata kunci tanpa ada batasan, maksudnya adalah

Google mampu menyediakan reverensi dari berbagai sumber tanpa adanya filter

sedangkan Yufid.com hanya akan menampilkan kajian yang berkonten Islam jadi

Yufid.com tidak menyajikan artikel dari berbagai sumber karena dia memiliki

filter dalam  penggunaan jasa Yufid.com.

Kata Yufid terinspirasi dari kata kerja bahasa Arab یفید yang memiliki arti

“memberikan faidah” atau  “memberikan manfaat”. Sama halnya dengan

lembaga-lembaga pada umumnya Yufid juga memiliki visi dan misi. Yufid

memiliki 4 visi yakni 1)  Tersebarnya dakwah Islam sesuai dengan pemahaman

Rasulullah dan para sahabat, 2) Mengubah paradigma dan stagma negatif tentang

Islam, 3) tersebar luasnya media belajar Islam (digital & tradisional), 4) Menjadi

perusahaan pengembang konten dakwah kelas dunia. Misi Yufid adalah 1)

Mengembangkan konten untuk di publikasikan di berbagai media digital &

tradisional, 2)  Mengembangkan website untuk berbagai segmen dan tujuan

dakwah, 3) Memproduksi aplikasi pendidikan Islam yang dapat diakses berbagai

perangkat mobile, 4) membangun dan mengembangkan pasar online sesuai

syariat. Yufid terbentuk pada tahun 2009 bulan juni adalah awal adanya ide dan
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rencana pembentukan Tim Kreatif Yufid. Pembentukan Tim Yufid dimulai

dengan tiga orang pada bu lan November. Adapun pada bulan Desember anggota

Tim Yufid menjadi 4 orang yang terdiri dari Team Leader, Web Desinger, Web

Programer dan Web Administrator serta pembentukan Web Development. pada

bulan April 2010 Tim Yufid mulai meluncurkan Yufid.com sebagai website

mesin pencari Ilmu Islam. Di bulan Juli anggota Tim Yufid bertambah menjadi 9

orang yang terdiri dari Team Leader, Web Desinger, Web Programer dan Web

Administrator, penulis, penerjemah, editor dan iOS Programer. Tim Yufid mulai

membentuk Departemen Konten dan Dakwah dengan misi memproduksi dan

menyediakan konten dakwah untuk website dan applikasi mobile iOS serta

membentuk Departemen MobileApps. Di tahun 2013 Tim Yufid berjumlah 22

orang yang belum termaksud Tim Freelance.8

Yufid merupakan mesin pencari yang menyediakan lebih dari 5.000

artikel, 4.100 vidio, lebih dari 15.000 file mp4 dan memiliki lebih dari1,36 juta

pengunjung setiap bulannya. Yufid merupakan mesin pencari khusus konten

Islam, yufid hanya menyajikan halaman yang valid data maupun dalil yang di

tampilkan9. Tribunnews.com menjelaskan bahwa keberadaan kantor Yufid.com

berada di Jl. Kaliurang Km. 6.5 Gang Timor Timur D-09 Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta.10

Mesin pencari Yufid memiliki banyak pesan-pesan Islam dan pelajaran-

pelajaran yang dapat dijadikan rujukan untuk setiap insan muslim di era modern

8 www.yufid.com di akses tanggal 20 Januari 2018.
9Ibid., diakses tanggal 5 Januari 2018.
10Www.tribunnews.com diakses tanggal 5 Januari 2018.
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ini. Dengan adanya Yufid dapat memudahkan aktivitas netter muslim dalam

menemukan referensi keislaman yang kesemua artikel ataupun materi-materi yang

tersedia dalam bentuk audio dan vidio sudah terjamin kevalidan data dan

kedudukan hadis.

B. Deskripsi Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Kata dakwah berasal dari bahaaArab yakni kata دعوة -یدعو-دعئ Yang

diartikan sebagai mengajak, menyeru, dan menarik serta memanggil. Istilah  ini

yang sama dengan istilah-istilah tablig, amr ma’ruf dan nahi mungkar,

mau’idzhah hasanah, tabsyir, indzhar, washiyah, tarbiyah, ta’lim, dan khotbah.11

Dalam ilmu Qawaid (Tata Bahasa Arab), kata dakwah diambil dari

timbangan bentuk masdharnya ”دعوة“ sedangkan kata “ یدعو- دعئ ” adalah bentuk

fi’il (kata kerja)nya yang berarti  memanggil, mengajak, merayu. Arti kata

dakwah seperti ini sering dijumpai atau digunakan didalam Q.S Al-Baqarah (2) :

23

                    
    

Terjemahnya:

“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang
Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu
surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-
penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar12”

11M Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, cet. 1, (Jakarta: Kencana Media Grup,
2006), hlm. 17.

12Departemen Agama RI. Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penafsir dan
Penterjemah Alquran, 1995), hlm. 5.
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Dakwah secara etimologi (lufhah) bahwa dakwah dan tabligh itu adalah

suatu suatu proses penyampaian (Tabligh) pesan-pesan tertentu yakni berupa

ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut13.

Dakwah menurut istilah adalah segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan

berencana dalam wujud sikap, ucapan, dan perbuatan yang mengandung ajakan

dan seruan, baik langsung ditujukan kepada orang per-orang, masyarakat atau

golongan supaya tergugah jiwanya, terpanggil hatinya kepada ajaran Islam untuk

selanjutnya mempelajari untuk menghayati sertamengamalkannya dalam

kehidupan sehari-hari.14

Kalau dilihat dari segi etimologi kata dakwah didalam Al-Qur’an tidak

selamanya digunakan untuk mengajak kepada kebaikan, akan tetapi terkadang

digunakan untuk mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Adapun kata

dakwah yang digunakan untuk mengajak kepada keburukan atau kejahatan antara

lain disebutkan dalam Q.S al-Faatir : 6

                 
Terjemahnya:

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah
ia musuh(mu), karena Sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya
mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka
yang menyala-nyala15”

Sedangkan  pengertian dakwah secara  termonologi (Istilah) jika mengacu

pada pengertian dakwah menurut perspektif al-Qur’an adalah ajakan untuk

mengikuti jalan Allah yakni ajakan untuk mentaati dan mengikuti ajaran agama

13Toto Tasmaran, Komunikasi Dakwah, (Jakarta : Gaya Media Prtama, 1997), hlm. 1.
14Zulkifli Mustham, Ilmu Dakwah, Jilid 1, (Makassar: Yayasan Fatiya, 2002), hlm. 1.
15Opcit., hlm. 436.
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yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai agama yang dikehendaki dan diridhai

oleh Allah SWT untuk diikuti oleh umat manusia. Dakwah menurut istilahnya

mengandung banyak arti yang  beraneka ragam. Banyak ahli Ilmu Dakwah  dalam

memberikan pengertian atau definisi terhadap istilah dakwah terdapat aneka

ragam pendapat. Hal ini tergantung pada sudut pandang mereka didalam

memberikan pengertian kepada istilah tersebut. Sehingga antara definisi menurut

para ahli yang satu dan yang lainnya senantiasa terdapat perbedaan dan kesamaan.

Beberapa definisi dakwah menurut para ahli yang satu dan yang lainnya

senantiasa terdapat perbedaan dan kesamaan16. Beberapa definisi dakwah menurut

para ahli:

a) H.M. Arifin memberikan definisi bahwa : Dakwah adalah suatu

kegiata ajakan secara sadar dan berencana dalam usaha mempegaruhi

orang lain baik secara individu maupun secara kelompok, agar timbul

dalam dirinya  suatu pengertian, kesadaran, serta pengalaman terhadap

ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya tanpa

adanya unsur paksaan

b) Syekh Ali Mahfudz memberikan definisi dakwah : Mendorong

manusia untuk berbuat kebajikan dan mencegah mereka dari berbuat

mungkar agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat

c) Imam Al-Gazali mendefinisikan dakwah :  Program pelengkap yang

meliputi semua pengetahuan  yang dibutuhkan manusia untuk

16Ayub, Konsepsi Dakwah Salafi di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota
Kendari, (Skripsi, Jurusan Dakwah, IAIN Kendari, 2010), hlm., 13.
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memberikan penjelasan tentang tujuan hidup serta mampu

membedakan  yang haq dan yang batil.17

Dakwah menurut H.M. Arifin adalah sebagai suatu ajakan baik dalam

bentuk lisan, tulisan, tingkaha laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar

dan terencana dalam usaha mempengaruhi agar timbul dalam dirinya suatu

pengertian, kesadaran, sikap penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran

agama18. Dari beberapa definisi  walaupun berbeda dalam perumusannya, akan

tetapi jika dibandingkan antara satu dengan yang lainnya  dapatlah diambil

kesimpulan sebagai berikut:

 Bahwa dakwah adalah istilah khusus yang dipergunakan di dalam

agama Islam

 Bahwa dakwah adalah berfungsi menyampaikan isi ajaran agama

Islam kepada umat manusia, mengajak mereka untuk beriman dan

mentaati Allah SWT., amar ma’ruf nahi mungkar dan sebagainya

 Bahwa dakwah adalah merupakan proses suatu aktivitas yang

dilakukan dengan sadar serta berdasarkan dorongan kewajiban

 Dakwah ialah proses penyampaian ajaran agama Islam kepada umat

manusia dengan asas, cara, serta tujuan yang dapat dibenarkan oleh

ajaran agama Islam itu sendiri.19

Berdasarkan pengertian di atas, maka kata dakwah dapat didefinisikan

sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mendorong manusia melakukan

17Ibid., hlm. 14.
18Arifin, Psikologi Dakwah (Jakarta : Bina Aksara, 1994), hlm. 6.
19Malik Idris, Strategi Dakwah Kontemporer , cet. 1, (Makassar : Sarwah Press INDOBIS

group, 2007), hlm. 12.
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suatu kebaikan dengan keimanan, kebaikan akhlak, ibadah dan menaati perintah

Allah, serta menjahui larangan Allah, dengan cara menyuruh melakukan

kebajikan dan mencegah dari perbuatan mungkar, agar meraih Ridha Allah.

2. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah tidak hanya menyampaikan kalimat tauhid kepada manusia,

setelah itu membiarkan mereka menafsirkan apa-apa yang telah disampaikan

sekehendak hatinya tanpa bimbingan dan arahan, juga bukan hanya menerangkan

hukum-hukum syari’at melalui media massa atau sarana informasi lainnya begitu

saja tanpa ditindak lanjuti, akan tetapi harus diwujubkan dengan amalan, baik itu

dalam tingkah laku, pergaulan maupun adanya kesadaran orang tua mendidik

putra-putrinya serta agar setiap orang berkeinginan mengarahkan orang lain untuk

melakukan kebaikan.

Dengan demikian dakwah akan mampu mengatasi berbagai krisis yang

dihadapi oleh manusia modern dewasa ini. para kritukus barat mengemukakan

sekurang-kurangnya sekarang ini di dunia modern mengalami 4 macam krisis,

yaitu:

a. Krisis identitas, manusia telah kehilangan identitas dan bentuk dirinya,

dalam hal ini akan mudah dicarikan jawabannya oleh seorang Da’i

b. Krisis legelitas, bahwa manusia telah banyak kehilangan pengaruh

yang baik untuk diri dan masyarkatnya, penuh dengan polusi fisik

maupun mental, juru dakwah datang menjernihkan pikiran manusia

dan filter terhadap tingkah lakunya, oleh persiapan mental yang etis

dan bertanggung jawab
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c. Krisis partisipasi, bahwa manusia telah kehilangan kerjasama, terlalu

individualistik, dakwah memberinya obat manjur

d. Krisis distribusi, manusia telah dihantui oleh tidak adanya keadilan dan

pemeratan income (penghasilan) Masyarkat, dakwah mengajarkan

keadilan secara utuh.20

Tujuan Dakwah yang diungkapkan diatas pada intinya adalah mewujudkan

sebuah cita-cita dakwah dalam bentuk pengalaman-pengalaman nilai-nilai ajaran

Islam yang telah di dakwahkan oleh Da’i. Sehingga memberikan pengaruh yang

baik bagi Mad’u pada umumnya, bukan hanya kembali kepada Da’inya semata.

Dalam rangka merumuskan tujuan yang baik dapat dilakukan dengan tiga

cara yaitu : 1) Realistis , artinya sesuai dengan kemampuan  dan sumberdaya yang

dimiliki agara tidak terperangkap pada satu rumusan yang terlalu ideal sehingga

tidak membumi, 2) Sepesifik, artinya pernyataan atau rumusan tujuan harus

mudah dipilih, tidak bersifat general (umum), 3) Collin  and Measurable, artinya

bahwa tujuan yang ditetapkan harus dapat mendorong, memotovasi  diri dan perlu

ada tenaga ekstra yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.21

Segala tujuan dakwah yang diungkapkan oleh para ahli di atas  pada

intinya adalah mewujudkan sebuah cita-cita dakwah yang tinggi yang terwujud

dalam bentuk pengalaman nilai-nilai ajaran Islam yang telah didakwahkan oleh

da’i sehingga memberikan pengaruh  yang luas bagi mad’u pada umumnya bukan

hanya sekedar kembali kepada da’inya saja.

20M . Syafaat Habib, Pedoman Dakwah, (Jakarta: Widjaya, 1981), hlm. 135.
21Opcit., hlm. 16.
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3. Unsur-unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam

setiap kegiatan dakwah, diantarnya sebagai berikut :

a. Da’i (Pelaku Dakwah)

Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun

tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Sebagaimana yang

dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran ayat 104 :

                   
       

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan
mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang
beruntung22”

b. Mad’u (Sasaran  Dakwah)

Mad’u yaitu yang menjadi sasaran dakwah baik secara individual maupun

kelompok baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam,

dengan kata lain mad’u adalah seluruh manusia ciptaan Allah SWT.

Ada beberapa tipe dan variasi mad’u dalam tubuh umat Islam, yaitu

golongan istimewa yakni Sobiqun bil-Khoirot (yang berlomba dengan kebaikan),

Zhaliman linafsihi (menzholimi diri sendiri, yang fasiq, dan berdoa), dan

Muqtashid (biasa-biasa saja kurang istimewa).23

22Locit., hlm. 64.
23 Shomad, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Makalah Seminar 1992), h.8
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Karena terdapat bermacam-macam tipe dan variasi mad’u maka

diperlukan strategi yang efektif dan efisien dalam memperlakukan mad’u, yaitu :

1. Berkomunikasilah dengan manusia sesuai kadar intelektualnya.

2. Berkomunikasilah dengan manusia sesuai dengan bahasa (budaya)

mereka.

3. Berkomunikasilah dengan manusia sesuai dengan kondisi

sosiologinya.

4. Tepat guna dalam dalamkomunikasi tersebut merupakan perintah

5. Allah SWT. yang sesuai dengan Al-Qur’an sebagai “Qaulan Sadidan”

(perkataan yang benar dan tepat).

c. Materi Dakwah

Materi dakwa yaitu apa yang disampaikan seorang da’i dalam proses

dakwah untuk mengajak manusia kepada jalan  yang diridhai  Allah. Materi

dakwah yang disampaikan kepada objek dakwah harus jelas sumbernya sehingga

dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan. Sember materi dakwah

adalah Al-Qur’an dan Hadist.

d. Media Dakwah

Media dakwah merupakan unsur tambahan dalam kegiatan berdakwah.

Gerlach & Ely menyebut secara garis besar media meliputi manusi, materi dan

lingkungan yang membuat orang memperoleh pengetahuan, keterampilan atau

sikap. Sementara itu kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara

harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Inggris media

merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau rata-rata. Bahasa
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Arab mengartikan media sebagai wasilah atau dalam bentuk jamak, wasalain

yang berarti alat atau perantara. Pengertian media menurut  para ahli komunikasi

ialah bahwa media merupakan alat yang menghubungkan  pesan komunikasi yang

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.24

Dari beberapa definisi di atas, maka media dakwah adalah alat yang

menjadi perantara penyampaian pesan dakwah ke mad’u atau komunikan dakwah.

jika seorang pendakwah ingin pesan dakwahnya sampai kepada masyarakat luas

maka dia harus menggunakan media teknologi kekinian seperti radio, televisi

bahkan higga teknologi internet yang bisa menyebarkan pesan dakwah keberbagai

penjuru dunia. Hamzah Ya’kub membagi wasilah dakwah.

e. Metode Dakwah

Arti kata metode  yang berasal dari bahasa Yunanai  “Methodos” adalah

rangkaian yang sistematis dan merujuk kepada tatacara yang sudah dibina

berdasarkan rencana yang pasti mapan dan logis25.  Menurut Machfueld MA,

metode dakwah adalah  suatu cara tertentu terpikir sebaik-baiknya untukmencapai

tujuan dakwah tidak lain adalah pulang kembalinya ke jalan Allah (Dinul Islam)

jadi metode dakwah adalah suatu hal yang sangat prinsipil  karena apabila kita

mulai tujuan kearah dakwah, maka akan ditemukan berbagai persoalan dan

berhadapan dengan berbagai ragam corak manusia sebagai persoalan dan

berhadapan dengan  berbagai ragam corak manusia objek dakwah. semakin

banyak realitas baru yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang semakin

24 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah edisi revisi, (Jakarta : Kencana, 2004) hlm. 403.
25www.e-jurnal.com, diakses tanggal 10 Januari 2018.
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maju, maka dakwah semakin dituntut untuk bisa menyesuaikan diri serta integrasi

melalui pendekatan-pendekatan metodologis.26

Karena begitu pentingnya metode dakwah, maka M. Syafa’at Habib

mengatakan bahwa metode dakwah adalah nadinya dakwah, atau bahkan menjadi

otaknya dakwah. sesungguhnya memahami metode dakwah sangat penting

sebelum masuk dalam arena dakwah.27

H. Hamzah Ya’kub menyatakan bahwa metode dakwah menurut bentuk

penyampaiannya, dapat dibagi menjadi lima kelompok besar, yaitu : 1) Lisan,

dalam hal ini yang termaksud adalah khutbah, pidato, ceramah, kuliah, diskusi,

seminar, musyawarah, nasihat, pidato-pidato radio, ramah tamah dan obrolan

ringan. 2) Tulisan, dalam hal ini ialah buku-buku, majalah-majalah, surat kabar,

buletin, risalah, kuliah tertulis, pamplet, pengumuman tertulis dan spanduk-

spanduk. 3) Lukisan, ialah dalam bentuk gambar hasil seni lukis, foto, dan komik-

komik bergambar. 4) Audio visual, ialah cara penyampaian yang sekaligus

merangsang penglihatan dan pendengaran seperti sandiwara, ketoprak, dan

wayang. 5) Ahlak, Yakni suatu cara penyampaian langsung di tujukan dalam

bentuk perbuatan yang nyata, umpamanya menziarahi orang sakit, kunjungan

kerumahan, silaturahmi, pembangunan masjid dan sekolah, poliklinik, kebersihan,

pertanian, perternakan dan sebagiannya.28

26Ahmad Sukardi, Dakwah & Teknik Berpidato, (Kendari: CV Shadra, 2009), hlm. 101-
102.

28Ayub, Locit., hlm. 18.
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Metode dakwah adalah jalan atau cara yang di pakai da’i untuk

menyampaikan ajaran materi dakwah, sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat

125  yang menggambarkan metode dakwah

                   
            

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk29”

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah itu

meliputi tiga bagian menurut buku yang di tulis susun oleh M. Munir dengan

judul “Metode Dakwah”, yakni:

 Al-Hikmah

Sebagai metode dakwah al-hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang

mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, menarik perhatian orang kepada agama

atau Tuhan. Dalam buku Metode Dakwah kata hikmah  dalam Al-Qur’an

disebutkan dalam bentuk nakirah maupun ma’rifat. Bentuk masdarnya adalah

“hukman” yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Jika dikaitkan

dengan hukum berarti mencegah kezaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah

maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas

dakwah. Toha Yahya Umar mengatakan bahwa hikmah adalah berarti meletatkan

sesuatu pada tempatnya dengan berpikir, berusaha mengatur dengan cara yang

29Departemen Agama RI. Opcit., hlm. 282.
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sesuai  dengan keadaan zaman dengan tidak bertentangan dengan larangan Tuhan.

M abduh juga berpendapat bahwa hikmah adalah menetahui rahasia dan faedah di

dalam tiap-tiap hal. Hikmah juga digunakan dalam arti ucapan yang sedikit lafazh

akan tetapi banyak makna ataupun diartikan meletakan suatu pada tempat atau

semestinya.30

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hikmah dalam dunia

dakwah mempunyai posisi yang sangat penting yaitu dapat menentukan sukses

tidaknya dakwah. dalam menghadapai mad’u yang beragam tingkat pendidikan,

strata sosial dan latar belakang budaya, para da’i memerlukan metode hikmah

agar mampu memasuki ruang hati para mad’u . oleh karena itu para da’I harus

mampu mengerti dan memahami sekaligus memanfaatkan latar belakangnya

sehingga ide-ide yang diterima dirasakan sebagai sesuatu yang menyentuh dan

menyejukan kalbu para mad’u.

 Al-Mau’idza Al-Hasanah

Secara bahasa mau’idzah hasana terdiri dari dua kata, yakni mau’izah dan

hasanah. Kata mau’izah berasal dari kata wa’adza-ya’idzu-‘idzatan yang berarti

nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, sementara hasanah merupakan

kebalikan dari sayyi’ah yang artinya kebaikan lawannya kejelekan. Mau’idzah

hasanah dapatlah diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur

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

30M. Munir., Opcit., hlm. 10.
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pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar

mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.31

Jadi kalau kita telusuri kesimpulan dari mau’idza al-hasanah maka akan

mengandung arti kata-katayang masuk kedalam kalbu dengan penuh kasih sayang

dan kedalam perasaan dengan penuh kelembutan, tidak membongkar atau

membeberkean kesalahan orang lain sebab kelemahan lembutan dalam

menasehati seringkali dapat meluluhkan hati yang keras dan menjinakan kalb

yang liar, ia lebih mudah melahirkan kebaikan daripada larangan dan ancaman.

Metode ini digunakan pada saat tanya jawab antara mad’u dan da’i.

 Mujadalah

Dari segi etimologi lafadz mujadalah diambil dari kata “jadala” yang

bermakna memintal, melilit. Apabila ditambah alif pada huruf jim yang mengikuti

wazan fa’ala maka “jadala” diartikan sebagai berdebat dan “mujadalah” adalah

perdebatan. Dari segi istilah mujadalah berarti upaya tukar pendapat yang

dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang

mengharuskan lahirnya permusuhan diantara keduanya. Sedangkan menurut

Sayyid Muhammad Thantawi ialah suatu upaya yang bertujuan untuk

mengalahkan pendapat lawan dengan cara menyajikan argumentasi dan bukti

yang kuat.32

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan  bahwa mujadalah merupakan

tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, yang tidak

31Metode dakwah, Ibid., hlm. 16.
32Ibid., hlm. 17.
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melahirkan permusushan dengan tujuan  agar lawan  menerima pendapat yang

diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti kuat.

4. Hakikat Dakwah

a) Kebebasan

Agama Islam adalah agama yang senantiasa mengajarkan untuk senantiasa

memikirkan tentang hidup dan mati, kebahagiaan dan siksa abadi, kebahagian dan

kesengsaraan, cahaya kebenaran atau kegelapan kepalsuan, kebijakan dan

kejahatan, maka dari itu dakwah harus dilakukan integritas penuh dari pendakwah

dan obek dakwah. Bila pihak-pihak tersebut merusak integritas ini dengan cara

mencari keuntungan memanfaatkan demi tujuan selain kebenaran dari Allah

merupakan kejahatan besar dari dakwah. Dakwah Islam “harus dilakukan secara

serius dan diharapkan diterima dengan komitmen yang sama sekali dari ancaman,

harus benar-benar yakni bahwa kebenaran ini hasil dari penilaian sendiri.

Kegiatan dakwah itu tidak ada unsur paksaan. Dakwah Islam adalah  ajakan yang

tujuan dapat tercapai hanya dengan persetujuan tanpa ada paksaan dari objek

dakwah. karena tujuannya untuk meyakinkan objek dakwah. Berdasarkan

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud. Kebebasan dalam

berdakwah itu adalah dimana dalam menyampaikan dakwah ditengah masyarakat

tidak ada unsur paksaan dari manapun.33

b) Rasionalitas

Hakikat manusia dalam agama Islam adalah mahluk sebagai mahluk Allah

SWT. Ketinggian, keutamaan dan kelebihan manusia dari mahluk lain  adalah

33Opcit., hlm. 18.
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pada akal yang dianugrahkan Allah kepadanya. Akallah yang membuat manusia

memiliki kebudayaan, dan peradaban yang tinggi. Akal manusialah yang

mewujudkan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengubah dan

mengatur alam sekitarnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan baik pada masa

kini maupun dimasa yang akan datang. Memang akallah yang membuat manusia

berbeda dari hewan dan karena itu dalam filsafat, manusia disebut sebagai

binatang yang dapat berbicara dan berfikir.34

Pendapat diatas menyebutkan bahwa manusia memiliki akal yang

dianugrahkan Allah untuk menbedakan manusia dengan mahluk lain. Sehungga

mausia dapat memikirkan sesuatu yang penting dalam masyarakat dan khususnya

umat muslim bisa memikirkan dakwah  apayang pantas untuk masyarakat,

sehingga masyarakat bisa dengan mudah paham dan menerima dakwah yang di

sampaikan oleh da’i.

c) Universal

Universal dakwah di sini bahwa objek dakwah Islam adalah semua

manusia dan tanpa mengenal batasan (universal). Islam memandang semua orang

mempunyai kewajiban untuk mengetahui kebenaran. Maksud dari universal di sini

adalah keseluruhan umat manusia. Islam menganggap bahwa semua umat

manusia yang ada di dunia ini memiliki hak yang sama dalam mendengar dan

menerima kebenaran artinya dalam berdakwah seorang da’i tidak memilih siapa

yang akan di dakwahi selama mad’unya mau menerima apa yang da’i sampaikan

maka tidak ada batasan baginya untuk menyampaikan dakwah.

34Ibid., hlm. 19.
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5. Dakwah Melalui Internet

Dakwah merupakan satu rangkaian kegiatan atau proses, dalam rangka

mencapai suatu tujuan tertentu. Di era modern seperti sekarang ini dakwah tidak

cukup hanya disampaika dengan lisan tanpa bantuan alat-alat komunikasi yang

ada di era modern ini  tidak hanya sebatas surat-menyurat, telepon dan sms (Short

Message Service) saja namun ada alat-alat komunikasi massa yakni media cetak,

media elektronik dan juga media internet. Dakwah yang hanya diucapkan dari

seorang da’i hanya mampu menjangkau jarak yang sangat terbatas, namun

dakwah yang disampaikan menggunakan alat-alat komunikasi massa itu memiliki

jangkauan dakwah yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Internet merupakan salah satu media yang sangat tepat digunakan sebagai

sarana dalam berdakwah. Internet memberikan berbagai kemudahan, kecepatan,

kecepatan akses dan kemampuan  dalam menyediakan berbagai informasi bagi

setiap orang, kapan saja, dimana saja dan pada tingkatan apa saja. Berbagai

informasi dapat diperoleh melalui internet antara lain lapangan pekerjaan, olah

raga, seni, belanja, perjalanan, kesehatan, permainan, berita, bahkan artikel-artikel

ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu terkhusus kajian-kajian keislaman. Internet

sebagai sumber informasi memungkin semua netter untuk terus belajar seumur

hidup, kapan dan dimanapun serta untuk keperluan apapun.

Adapun kelebihan internet dalam proses dakwah yaitu :

a. Tidak terhalang ruang dan waktu. Internet dapat diakses kepanpun dan oleh

siapapun di berbagai penjuru dunia sehingga materi dakwah yang telah
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dimasukan di internet dapat diakses oleh semua mad’u dari berbagai penjuru

dunia kapanpun mereka inginkan

b. Dakwah menjadi lebih variatif. Selain  tulisan, para da’i dapat membuat

materi dakwah dalam bentuk gambar, audio, e-book (buku elektronik) ataupun

vidio sehingga mad’u dapat memilih bentuk media yang disukai

c. Jumlah pengguna internet semakin meningkat. Pertumbuhan pengguna

internet  yang selalu meningkat merupakan kabar baik bagi para da’i yang

akan berdakwah melalui internet karena mad’u pun semakin bertambah setiap

harinya

d. Hemat biaya dan energi. Dengan menyajikan materi dakwah di internet,

mad’upun tidak perlu datang kepada da’i atau membeli buku untuk menjawab

masalah yang dihadapi. Sehingga mampu membantu para mad’u agartidak

mengeluakanbiaya dan tenaga extra guna memperoleh informasi yang di

cari.35

Dengan demikian strategi  yang dilakukan dalam kegiatan dakwah

adalah dengan memanfaatkan perkembangan global connection. Sistem ini

merupakan  salah satu alternatif untuk dijadikan sebagai media dakwah. aspek

keuntungan  yang diperoleh dengan pemanfaatan jaringan internet ini antara lain

dapat mempererat  jalinan persaudaraan  antara satu dengan yang lainnya juga

dapat memberikan informasi dalam waktu  yang singkat, dapat berdiskusi

mengenai perkembangan Islam serta perkembangan ilmu pengetahuan lainnya.

35Perdianto, Opcit., hlm. 33
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C. Deskripsi Akhlaq

1. Pengertian Akhlaq

Kata akhlaq berasal dari bahasa Arab. Dari segi kebahasaan, kata itu

merupakan bentuk jamak dari kata khuluqun yang berarti budi pekerti, tingkah

laku. Perangai atau tabiat. Kata “akhlak” atau “khuluq” keduanya terdapat dalam

QS. Al-Qalam/68:4, sebagai berikut:

    
Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang
agung”.36

Dengan demikian kata akhlaq secara kebahasaan berarti budi pekerti, adat

kebiasaan, perangai, muru’ah atau  segala sesuatu yang sudah menjadi tabi’at37.

Secara terminologis terdapat sejumlah definisi tentang akhlaq, menurut para ahli:

a. Imam al-Ghazali mengartikan akhlaq sebagai sifat yag tentram dalam jiwa

yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah,

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

b. Ibrahim Anis mengartikan akhlaq sebagai sifat yang tertanam pada jiwa,

yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk, tanpa

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.

c. Abdul Karim Zaidan mengartikan akhlaq sebagai nilai-nilai dan sifat-sifat

yang tertanam dalam jiwa dengan sorotan timbangannya seseorang dapat

36Opcit., hlm
37Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, Cet I (Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 1996), hlm. 2.
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menilai perbuatannya  baik dan buruk, kemudian memilih untuk

melakukannya atau meninggalkannya.38

Dari  ketiga definisi yang disebut diatas dapat disimpulkan bahwa akhlaq

atau khuluq  itu adalah sifat yang ada dalam diri manusia, secara spontan atau

muncul bila mana diperlukan, tanpa adanya pertimbangan atau pemikiran terlebih

dahulu, serta bukan disebabkan oleh dorongan dari luar. Sekalipun dari beberapa

definisi diatas kata akhlaq bersifat netral, belum menunjuk kepada baik buruk,

tapi pada umumnya apabila disebut sendirian, tidak dirangkai dengan sifat

tertentu, maka yang dimaksud adalah akhlaq mulia,  isalnya seseorang berlaku

tidak sopan kita mengatakan padanya, “kamu tidak berakhlaq”. Padahal tidak

sopan itu adalah ahklaqnya.

Akhlaq terbagi menjadi dua yaitu  akhlaq mahmudah dan akhlak

mazmumah. Akhlak mahmudah(terpuji) adalah perbuatan yang dibenarkan  oleh

agama. Sedangkan akhlaq mazmumah (tercela) adalah perbuatan yang tidak

dibenarkan oleh agama.

Sedangkan akhlaqul karimah berasal dari bahasa  Arab yang berarti akhlaq

yang mulia. Pengertian akhlaqul kerap kali disamakan dengan etika islam.

Akhlaqul karimah biasanya disamakan dengan perbuatan atau nilai-nilai luhur

etika Islam. Nilai-nilai luhur tersebut memiliki sifat terpuji (mahmudah).

Sehingga akhlaqul karimah disebut pula akhlaqul mahmudah yang bersumber

kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.

38Rahmawati, Pembinaan Akhlak, (Kendari: CV. Shadra) hlm. 2-3.
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Berdasarkan berbagai macam definisi akhlaq, maka akhlaq tidak memiliki

pembatasannya, akhlaq melingkupi dan mencangkup semua perbuatan dan

aktifitas manusia. Sebab, apa saja perbuatan , amalan dan aktifitas yang

mencangkup semua kegiatan, usaha, dan upaya manusia, yaitu adanya nilai-nilai

perbuatan. Pendek kata akhlaq tidak membatasi lorong waktu dan tempat yang

digunakan diperlukan akhlaq, dan akhlaq tidak membatasi dirinya dengan suatu

perbuatan dan aktivitas manusia.

Menurut A. Munir dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Agama

Islam” mengatakan bahwa nilai-nilai luhur yang bersifat terpuji ialah :

1. Berbuat baik kepada kedua oran tua (birrul waalidaini)

2. Berlaku benar (Ash-Shidqu)

3. Perasaan malu (Al-haya)

4. Memelihara kesucian diri (Al-Iffah)

5. Berlaku kasih sayang (Al-Rahman dan Al-Barr)

6. Berhemat (Al-Iqlishad)

7. Berlaku sederhana (Qana’ah dan Zuhud)

8. Berlaku jujur (Al-Amanah).39

Namun, dalam buku yang berjudul “Akhlaq (Ciri Manusia Paripurna”

yang ditulis oleh Nasaruddin pada tahun 2015 mengatakan bahwa Akhlaq Islam

itu meliputi hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya, akhlaq sesama

manusia dan akhlaq dengan alam semsta. Akhlaq kepada Allah meliputi semua

yang diperintahakan mesti dikerjakan dan semua larangan mesti ditinggalkan.

Sementara akhlaq terhadap sesama manusia (hablum mina al-nas) kita harus

mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan. Akhlaq terhadap alam semsta, yaitu kita

39A. Munir, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 391.
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harus belajar ilmu-ilmu yang membahas persoalan hewan, perikanan, perternakan

dan tumbuh-tumbuhan. Dalam pengaplikasian akhlaq  ilmu tauhid tidak pisah

dipisahkan, sebab semua yang ada dilikingkuan kita adalah milik Allah yang telah

diciptakan-Nya. Oleh sebab itu hewan, perikanan, pertenakan dan tumbuh-

tumbuhan harus dipelihara dan dilestarikan, ekosistemnya mesti dijaga dan

dipertahankan, agar kehidupan manusia dapat dipertahankan secara harmonis.40

Yusuf al-Qardhawi membuat kategori prinsip akhlaq Islam kepada

beberapa aspek, yaitu akhlaq terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap

masyarakat, terhadap alam semesta dan terhadap Allah. Demikian juga

Muhammad Abdullah Darraz mengklasifikasi prinsip akhlaq Islam yaitu akhlaq

kepada individu, keluarga, pemerintah. Apabila dirujuk  pada sumber akhlaq

(wahyu), maka ditemukan berbagai macam akhlaq yaitu, akhlaq kepada Allah,

akhlaq kepada Rasulullah, akhlaq  kepada diri sendiri, akhlaq kepada antarsesama

manusia, mahluk dan lingkungan sekitarnya yang membawa misi rahmatan li al-

‘alamin.

Bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlaq manusia yang

merupakan kunci memperoleh rahmat Allah Swt. Akhlaq mulia menjadi salah

satu perintah vital didalam Al-Qur’an yang dilaksanakan dengan meneladani

Rasulullah Saw. Dunia ini adalah alam sosial yang mengharuskan setiap manusia

atau bahkan hewan dan tumbuhan untuk dapat saling berinteraksi dengan baik.

Dan itulah urgensi dari akhlaqul karimah. Pada hakikatnya hidup adalah untuk

40 Nasaruddin, Akhlaq (Ciri Manusia Paripurna), (Jakarta: PT RajaGrafindo Presda, 2105),
hlm. 214.
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beribadah kepada Allah Swt. semata sebagaimana firmnnya dalam QS. Al-

Zariyat(51):56

         
Terjemahnya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku”41.

Dan tentunya, ketentraman beribadah akan semakin mudah diraih

manakala ketentraman kehidupan pun ada. Dan ketentraman hidup tentunyaakan

sangat membutuhkan timbal balik akhalaqul karimah antar individu.

2. Sumber Ajaran Akhlaq

Sebagaimana keseluruhan sumber ajaran agama Islam, sumber akhlaq

adalah Al-Qur’an  dan sunnah, dalam konsep akhlaq, segala sesuatu itu dinilai

baik atau buruk, terpuji atau tercela, semaa-mata karena Syara’ (Al-Qur’an dan

sunnah menilainya demikian. Hati nurani atau fitrah dalam bahasa Al-Qur’an

memang dapat menjadi ukuran baik dan buruk karena manusia diciptakan oleh

Allah Swt. memiliki fitrah bertauhid, mengakui ke-Esaannya. Karena fitrah ituah

manusia cinta pada kesucian dan selalu cendering pada kebenaraan, ingin

mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, karena kebenaran tidak akan didapat kecuali

dengan Allah sebagai sumber ajaran mahluk.

Namun fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat berfungsi dengan baik

karena pengaruh pendidikan dan lingkungan. Fitrah hanyalahmerupakan potensi

41Departemen agama RI, Op. cit., hlm. 391.
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dasar yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Betapa banyak manusia yang

fitrahnya tertutup sehingga hati nuraninya tidak mampu lagi melihat kebenaran.

Oleh sebab itu ukuran baik buru k tidak dapat diserahkan sepenuhnya hanya

kepada hati nurani atau fitrah manusia semata, tetapi harus dikembalikan kepada

penilaian Syara’. Semua keputusan Syara’ tidak akan bertentangan dengan hati

nurani manusia, karena kedua-duanya berasal dari sumber yang sama yaitu Allah

SWT.42

3. Tujuan Akhlaq

Pada dasarnya tujuan pokok akhlaq dalam Islam adalah agar setiap muslim

berbudi pekerti dan bertingkah laku baik dan mulia, sesuai dengan ajaran Islam.

Jika diperhatikan lebih jauh, sesungguhnya ibadah-ibadah inti dalam Islam

memiliki tujuan pembinaan akhlaq mulia. Misalnya, shalat bertujuan untuk

mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela. Selain itu, shalat  juga

memupuk rasa pergaulan antarsesama manusia. Zakat, disamping bertujuan

menyucikan harta, juga menyucian diri dengan cara membantu sesama. Puasa

bertujuan untuk mendidik manusia dalam menahan diri dari berbagai syahwat dan

godaan. Sementara haji bertujuan untuk memunculkan tenggang rasa dan

persaudaraan sesama umat Islam diseluruh dunia.43

Menurut Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag. bahwa tujuan akhlaq terdapat

dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum akhlaq adalah

42 Opcit., hlm. 6.
43 Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak, (Jakarta: Amazah, 2016), hlm 19-20.
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membentuk kepribadian seorang muslim agar memiliki akhlaq mulia, baik secara

lahir maupun batin. Firmn Allah dalam surah Al-A’raf ayat 33 yaitu :

                       
        

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad): "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan
yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan
dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,
(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah
tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-
adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."44

Selain memiliki  tujuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akhlaq

Islam  juga memiliki tujuan khusus. Tujuan khusus akhlaq Islam iyalah 1)

Mengetahui tujuan diutusnya Nabi Muhammad, 2) Menjembatani kerenggangan

antara Akhlaq dan Ibadah, 3) Mengimplementasikan akhlaq dalam kehidupan.45

4. Macam-macam Akhlaq

Macam-macam akhlaq dalam buku “Ilmu Akhlaq” yang di susun oleh

Samsul Munir Amin adalah sebagai berikut :

a. Akhlaq terhadap Tuhan (Allah SWT)

 Menauhidkan Allah, tauhid adalah mengesakan Allah, mengakui

bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dasar agama Islam adalah iman

44 Alqur’an, Opcit., hlm.
45 Samsul Munir Amin, Opcit., hlm. 20.
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kepada Allah yang Maha Esa yang disebut dengan tauhid. Tauhid

dapat berupa pengakuan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki sifat

rubiyah yakni meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang

menciptakan alam ini dan dialah yang menurunkan rezeki bagi setiap

mahluk dimuka bumi ini. Tauhid uluwiyah yakni mengimani Allah

sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Tauhid asma atau sifat

yaitu menerangkan nama-nama dan sifat-sifat yang Dia tetapkan bagi

dzat-Nya dan Rasulullah. Firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 48:

         
    

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik)
itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang
mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat
dosa yang besar.”46

 Taubat, adalah sikap menyesali pearbuatan buruk yang pernah

dilakukannya dan berusaha menjauhinya, serta menggantinya dengan

perbuatan yang baik. Menurut Imam An-Nawawi bahwa taubat itu

adalah wajib bagi setiap pendosa. Apabila seorang hamba melakukan

maksiat maka dia harus bertaubat.

46Alquran, Opcit., hlm.
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 Husnuzan, ialah berbaik sangka terhadap keputusan Allah. sudah

menjadi keharusan  bagi setiap muslim agar bersikap husnuzan  kapada

Allah. dengan berbaik sangka kepada Allah seorang hamba menjadi

tentram dan damai pikirannya. Selain itu, dalam menjalankan

kehidupan ini manusia akan merasakan kedamaian dan ketenangan

jiwa.

 Dzikrullah atau mengingat Allah, merupakan asas dari setiap ibadah

kepada Allah. hal ini menjadi pertanda adanya hubungan antara hamba

dan Tuhannya. Firman Allah Qs. Al-Baqarah : 152

          

Terjemahnya:

“karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat
(pula) kepadamu[98], dan bersyukurlah kepada-Ku, dan
janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”47

 Tawakal adalah menyerahkan  segala urusan kepada Allah setelah

berbuat semaksimal mungkin, untuk mendapatkan  sesuatu yang

diharapkan.  Menurut Imam Al-Gazali bahwa tauhid merupakan

landasan bagi tawakal. Sementara itu tawakal mempuyai hubungan

yang sangat erat dengan pemahaman manusiakan takdir, ridha, ikhtiar

dan doa. Tawakal adalah kesungguhan hati  dalam bersandar kepada

Allah untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemunduran,

baik menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat.

47Alquran, Opcit.,
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 Tadharu atau merendahkan diri kepada Allah.

 Syirik  ialah menyamakan dua hal. Syirik merupakan akhlaq tercela

terhadap Allah. maksud syirik disini adalah  sebuah perbuatan dalam

menyamakan sesuatu dengan Allah dalam hal-hal yang khusus dimiliki

Allah.

 Kufur berarti menutupi atau berarti mengingkari adanya Allah.

 Nifak (munafik)yakni menampakan sikap, ucapan dan perbuatan yang

sesungguhnya bertentangan dengan apa yang tersembunyi dalam

hatinya. Misal berpura-pura memeluk agama Islam padahal dalam

hatinya kufur (mengingkari).

 Fasik yaitu melupakan Allah.

b. Akhlaq terhadap Rasulullah

Nabi Muhammad adalah nabi utusan Allah yang harus dimuliakan oleh

umat Islam. Setiap orang beriman haruslah meyakini bahwa beliau diutus oleh

Allah untuk seluruh umat hingga hari kiamat. Adapun akhlaq terhadap Rasulullah

ialah : 1) mencintai Rasulullah, 2) mengikuti dan menaati Rasulullah, 3)

mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah. Firman Allah Qs. Al-Ahzab

: 56.

                     

Terjemahnya:
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“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk
Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”48

c. Akhlaq terhadap Diri Sendiri

 Sabar menurut terminologi adalah keadaan yang kokoh, stabil dan

konsekuen dalam pendirian. Jiwanya tidak tergoyahkan, pendiriannya

tidak berubah bagaimanapun beratnya tantangan yang dihadapi.

 Amanat adalah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan atau kejujuran.

Amanat merupakan kebalikan dari khianat.

 Shidiq (jujur) yakni memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan

sebenar-benarnya sesuai dengan fakta kejadiannya.

 Wafa’ atau menepati janji.

 Iffah yakni memelihara kesucian diri.

 Ihsan (berbuat baik) ialah berbuat baik dalam hal ketaatan terhadap

Allah.

 Al-haya’ (malu) adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan

kengganan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.

 Bunuh diri yakni membunuh diri sendiri, bunuh diri merupakn akhlaq

tercela.

 Mengikuti hawa nafsu yang dapat menjerumuskan pada perzinahan.

48Alquran,Opcit.,
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d. Akhlaq terhadap keluarga

 Birrul walidain yakni berbakti kepada orangtua.

 Bersikap baik kepada saudara dengan menciptakan suasana hidup

rukun, saling pengertian dan tolong-menolong,

 Membina dan mendidik keluarga adalah merupakan akhlaq mulia.

 Memelihara keturunan yakni dengan cara berpegang teguh kepada

ajaran Islam agar selamat dunia akhirat.

 Melakukan penganiayaan fisik terhadap keluara merupakan akhlaq

tercela.

e. Akhlaq terhadap masyarakat

 Berbuat baik kepada tetangga karena tetangga adalah orang yang

terdekat dengan kita.

 Ta’awun adalah sikap saling menolong terhadap sesama.

 Tawadhu adalah merendahkan diri terhadap sesama guna memelihara

pergaulan dan hubungan dengan sesama manusia.

 Hormat kepada teman dan sahabat merupakan akhlaq terpuji, hal ini

dilakukan karena mereka adalah orang yang peling sering kita ajak

bergaul.

 Silaturahmi dengan kerabat.

 Akhlaq tercela terhadap masyarakat adalah membunuh, menganiaya,

mencuri, merampok,  dan korupsi.
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5. Hikmah Mempelajari Akhlaq

Mempelajari akhlaq atau ilmu yang membahas tentang akhlaq memeliki

manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, ilmu ini

pantas untuk dipelajari dan dipahami secara mendalam. Ilmu akhlaq berarti akhlaq

yang berpijak dari pengetahuan, yang digali dari berbagai pendekatan. Pendekatan

ilmiah dapat digali dengan menggali hikmah dari pengalaman kehidupan manusia,

pada perjalanaan sejarah manusia dan budaya. Serta dari cara pandang manusia

terhadap lingkungannya. Adapun hikmah mempelajari akhlaq adalah

meningkatnya kehidupan ketaraf yang lebih baik. Diantara hikmahnya ialah :

a. Peningkatan amal ibadah yang lebih baik, lebih khusyuk, dan lebih

ikhlas.

b. Peningkatan ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam

kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota

masyarakat.

c. Peningkatan kemampuan mengembangkan sumber daya diri, agar

lebih mandiri dan berprestasi.

d. Peningkatan kemampuan bersosialisasi, melakukan silaturahmi dan

membangun ukhuwah atau  persaudaraan dengan sesama manusia

dan sesama muslim.

e. Peningkatan pengembangan jiwa kepada Allah yang menciptakan

manusia beserta alam dan isinya. Kesadaran terdalam manusia,

adalah menyadari betapa dirinya sangat lemah dan tidak berdaya
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dihadapan Allah, kecuali Allah memberikannya kekuatan dan

kemampuan kepada manusia untuk beraktivitas.

f. Peningkatan kepandaian bersyukur dan berterima kasih kepada

Allah atas segala nikmat yang telah diberikan.

g. Peningkatan strategi beramal saleh, yang dibangun atas dasar

rasionalitas.49

Dengan mempelajari akhlaq, maka tindakan manusia akan diukur secara

kualitatif dan mempertimbangkan syariat yang datang dari ajaran Allah SWT. dan

Rasulnya. Beribadah bukan semata untuk melaksanakan kewajiban atau

menggugurkannya, tetapi merupakan kebutuhan primer yang  tidak dapat ditawar-

tawar. Beribadah merupakan bukti kesadaran tertinggi manusia. Karena dalam

ibadah, merupakan wujud keyakinannya tentang kelemahan diri sebagai hamba,

dan meyakini kekuatan yang maha perkasa hanya ada pada Allah SWT.

6. Proses Pembentukan Akhlaq

Akhlaq tidak cukup hanya dipelajari, tanpa adanya usaha untuk

membentuk pribadi yang berakhlaqul karimah. Dalam konteks akhlaq, prilaku

seorang akan menjadi baik ika diusahakan pembentukannya. Usaha tersebut dapat

ditempuh dengan belajar dan berlatih melakukan perilaku akhlaq yang mulia.

Disamping dipelukannya pemahaman yang benar  tentang mana yang baik dan

mana yang buruk, untuk membentuk akhlaq seseorang diperlukan proses tertentu.

Berikut ini proses pembentukan akhlaq dalam diri manusia, yaitu :

49 Ibid., hlm. 25.
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a. Qudwah atau Uswah (Keteladanan), Imam Al Gazali

mengibaratkan bahwa orangtua itu seperti cermin bagi anak-

anaknya. Artinya perilaku orang tua akan ditiru oleh anak-anaknya.

Sama halnya seorang murid akan mencontoh akhlaq gurunya.

b. Ta’lim (Pengajaran), dengan mengajarkan perilaku keteladaan

kepada anak atau murid maka akan membentuk pribadi yang baik.

c. Ta’wid (Pembiasaan), pembiasaan prlu ditanamkan dalam bentuk

pribadi yang berakhlaq baik.

d. Targhib (Pemberian Hadiah), memberikan motivasi, baik  berupa

pujian atau hadiah tertentu, akan menjadi salah satu latihan positif

dalam proses pembentukan akhlaq.

e. Tarhib (Pemberia Hukuman), dalam pembentukan akhlaq

terkadang diperlukannya ancaman agar anak tidak bersikap

semberono. Dengan demikian anak akan enggan untuk melanggar

norma tertentu.50

D. Masyarakat Modern

Modernisasi merupakan suatu kata baru untuk suatu fenomena lama yang

berlapis-lapis, yang semuanya mencangkup proses perubahan  sosial yang

bersifat revolusioner, kompleks, sistematik, global, bertahap, hegemonisasi dan

progresif seperti Indonesia. Teori modernisasi hadir  pada tahun 1950-an yang

merupakan tanggapan kaum intelektual  terhadap perang dunia. Bagi para

50Ibid., hlm. 29.
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penganut teori evolusi, modernisasi dianggap sebagai jalan optimistis menuju

perubahan.

Modernisasi berasal dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir atau

sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntutan zaman, maka modernisasi

dapat diartikan sebagai sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai

masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan masa kini51. Menurut Nurcholish

Madjid, pengertian modernisasi adalah proses perombakan pola berpikir dan tata

kerja lama yang tidak rasional  dan menggantinya dengan pola berpikir dan tata

kerja baru yang rasional, hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan

mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan52.  Oleh karena itu sesuatu bisa

modern  kalau ia bersifat rasional, ilmiah dan kesesuaian hukum-hukum yang

berlaku dalam alam dan keadaan. Serta hakikat modernisasi di atas pada dasarnya

mengajak untuk mengambil perubahan demi menuju perbaikan yang sesuai

dengan kapasitas kondisi masyarakat sekitar. Kondisi yang sesuai dengan keadaan

zaman dengan tanpa meninggalkan makna kekhasan dan keasliannya.

Masyarakat modern adalah suatu struktur sosial atau lingkungan

kehidupan public tempat relasi antara manusia diatur atas dasar bisnis, produksi,

konsumsi, dan komersialisasi. Pada masyarakat modern, perhatian akan lebih

ditekankan pada sikap dan nilai-nilai individu serta kemampuan produktifitas

sumber daya manusia.  Terkadang keterbelakangan masyarakata bersumber pada

factor-faktor internal Negara. Masyarakat modern merupakan hasil evolusi dari

51Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.
589.

52Nurcolish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindinesiaan, (Bandung: Mizan, 1997),
hlm. 172.
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masyarakat tradisional yang mengalami proses perubahan dalam segala bidang,

baik dalam bidang  budaya, politik, ekonomi dan sosial, gaya hidup yang lebih

kompleks dan maju secara teknologi yang cepat berubah. Masyarakat  modern

juga merupakan suatu tataan sosial yang lebih maju yang didukung dengan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Masyarakat modern saat ini lebih banyak menghabiskan waktu luang

untuk mencari sebuah informs melalui teknologi internet yang  sudah masuk

dalam daftar kebutuhan hidup masyarkat modern terlebih bagi mereka yang sibuk

dengan aktifitas menjadikan internet sara utama dalam menggali informasi. Bagi

masyarakat yang haus akan ilmu agama namun mereka tidak memilika waktu

lapang untuk mengahadiri pengajian para ulama atau hanya sekedar mendengar

ceramah lewat udara maka internet menjadi solusi terakhir dalam memperoleh

informasi keislaman atau sekedar bertanya persoalan permasalahan dalam

pandangan Islam.

Masyarakat modern dapat kita lihat dengan beberapa cirinya. Ciri-ciri

masayarakat modern antara lain:

1. Masyarakat Terbuka

Masyarakat modern umumnya lebih terbuka, lebih mudah menerima

pendapat orang lain, kebudayaan baru, dan teknologi yang baru. Sementara

golongan masyarakat dengan ekonomi rendah, akan berada di kelompok itu

selamanya. Orang yang tidak mempunyai anak akan dianggap rendah karena tidak

mepunyai keturunan yang mewarsisi segala sesuatu dari dirinya.

2. Heterogen
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Kondisi masyarakat yang sudah lebih terbuka dengan segala hal yang baru

menyebabkan segala sesuatu menjadi lebih heterogen atau beragam. Mata

pencaharian masyarakat ini lebih beragam dan tidak lagi tergantung pada kondisi

alam. Keturunan masyarakat menjadi lebih heterogen dengan adanya perkawinan

dengan masyarakat lain yang berbeda kebudayaan.

3. Ikatan atau Hubungan Dengan Sesama Longgar

Masyyarakat modern sudah tidak memiliki hubungan yang kuat antar

sesama. Ini disebabkan jumlah masyarakat sudah lebih banyak, sehingga mereka

tidak lagi saling kenal. Selain itu, masyarakat sudah tidak lagi homogen,

menjadikan rasa kebersamaan semakin berkurang.

4. Individualistis

Masyarakat modern umumnya bersifat individualistis. Artinnya mereka

menempatkan segala sesuatu tidak lagi mengutamakan kepentingan kelompok.

Kebanyakan masyarakat ini lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri dan

keluarganya terlebih dahulu dalam melakukan aktivitas.

5. Objektif

Masyarakat ini dapat mempertimbangkan segala seuatu dengan lebih

objektif. Membuat keputusan dengan berbagai pertimbangan. Tidak lagi hanya

untuk melestarikan nilai-nilai luhur. Mereka membuat keputusan dan

melaksanakannya berdasarkan perpaduan pertimbangan agama dan kepercayaan,

prestasi dan penghargaan, dan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.
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6. Percaya Pada Teknologi

Pada masyarakat modern, kepercayaan terhadap teknologi sangat besar.

Semua aktiviats yang dilakukan menggunakan teknologi modern dan serba

cepat. Masyarakat ini berpandangan bahwa menjaga, memelihara, dan

melaksanakan nilai-nilai merupakan satu upaya agar keharmonisan kehidupan

tetap terjaga.

7. Menghargai Prestasi dan Penghargaan

Dengan meningkatnya rasa individualistis pada masyarakat modern, maka

prestasi dan penghargaan menjadi tujuan hidup kebaanyakan orang. Apabila salah

satu saja nilai-nilai leluhur tidak lagi dilaksanakan, berarti sudah merusak

keharmonisan kehidupan.

8. Tidak Peduli Terhadap Lingkungan

Berkurangnya keterikatan terhadap alam dan meningkatnya individualitas

menyebabkan masyarakat ini tidak pedulu terhadap lingkungan. Mereka tidak

peduli terhadap orang-orang di sekelilingnya, bahkan tidak saling mengenal.

Mereka juga tidak peduli terhadap lingkungan alam. Teknologi yang meningkat

pesat membuat mereka melupakan akibatnya terhadap lingkungan. Pencemaran

air, udara, dan tanah terjadi di mana-mana.

9. Mobilitas Tinggi

Perpindahan dan perubahan masyarakat modern tinggi. Pikiran yang

semakin terbuka, membuat mereka selalu ingin mencari sesuatu yang baru.
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Teknologi transportasi dan komunikasi yang semakin berkembang memudahkan

orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dalam waktu yang singkat.

10. Orientasi Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang

Orientasi hidup masyarakat modern adalah masa kini dan masa yang akan

datang. Nilai-nilai tidak lagi diwariskan. Tetapi mereka berpegang pada nilai-nilai

baru yang lebih kekinian. Mereka lebih menerima nilai-nilai yang mengajarkan

bagaimana kehidupan di masa kini dan mempersiapkan kehidupan di masa yang

akan datang. Meskipun demikian, ada beberapa masyarakat modern yang masih

berpegang pada nilai-nilai leluhur yang mengikuti perkembangan zaman.

Contohnya masyarakat Jepang.53

Adapun masyarakat modern yang peneliti maksudkan dalam penulisan

penelitian ini adalah  seluruh lapisan masyarakat yang aktif menggunakan

jaringan internet baik itu dalam pemenuhan komunikasi melalui media sosial atau

masyarakat yang menggunakan internet sebagai media ilmu pengetahuan.

Internet, sebagaimana yang kita ketahui bahwa telah membuka kases termudah

dalam mencari sebuah informasi baru atau sekedar memperjelas informasi yang

sudah didapatkan oleh netter sebelumnya. Masyarakat modern yang menjadi

kajian dipenelitian ini tidakterbatas oleh usia dan jenis kelamin.

53 https://materiips.com/ciri-ciri-masyarakat-tradisional diakses tanggal 20 Februari 2018
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E. Penelitian yang Relevan

Penelitan terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasil penelitian dari

peneliti sebelumnya dalam kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu

yang diambil dalam penelitian ini adalah:

Muhammad Syariffudin mahasiswa jurusan Komuikasi& Penyiaran Islam

Fakultas Dakwah & Komunikasi Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta dengan penelitian berjudul “Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Rubik

Tusiyah Pada Republika Online”, dalam penelitian ini menggunakan metode

Analisis isi dengan pendekatan Kualitatif-kuantitatif. Dengan menganalisis setiap

paragraf kemudian dimasukan dalam beberapa sub kategori dan menganalisis isi

pesan yang terkandung didalamnya. Dalam penelitian ini menemukan isi pesan

dakwah yang terdapat dalam rubik tausyiah pada Republika Online yakni pesan

akhlak, pesan syariah dan akidah. Kemudian mendapatkan hasil pesan akhlak

yang paling dominan, diikuti dengan pesan syariah dan pesan akidah.

Dicky Renaldi mahasiswa jurusan Komuikasi& Penyiaran Islam Fakultas

Dakwah & Komunikasi Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

dengan judul penelitian “Analisis Isi Tentang Sedekah Dalam Twitter Ustad

Yusuf Mansur”. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan

pendekatan kuantitatif yang mengungkapkan ketetapan dan mengidentifikasi isi

pesan seperti perhitungan dan penyebutan berulang dari kata tertentu, konsep,

tema atau penyajian suatu informasi. Hasil penelitian menunjukan kategori konsep

sedekah dalam tweet Ustad Yusuf Mansur, isi tweet yang paling dominan ialah

sedekah perkataan yakni 75,62% dibandingkan katagori sedekah harta sebesar
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14,38% dan yang paling rendah adalah sedekah perbuatan sebesar 21,4%.

Kemudian tiga kategori tersebut dibuat turunannya untuk sedekah perkataan

mendapat dua sub yakni ucapan yang baik sebesar 52,89% dan berzdikir sebesar

47,11%. Sedekah harta ada tiga sub kategori yakni sedekah makanan dengan nilai

sebesar 8,70%, sedekah uang dengan nilai sebesar 56,52% dan sedekah barang

sebesar 34,78%. Untuk sedekah perbuatan ada empat sub yakni bersikap adil

6,25%, membantu orang 37,5%, berjalan menuju tempat ibadah sebesar 56,25%,

dan membersihkan gangguan di jalan sebsar 0%.

Penelitian-penelitian diatas hanya memfokuskan pada penelitian

bagaimana metode analisis isi digunakan dalam mencari data di tulisan saja, pada

penelitian yang akan saya lakukan tidak hanya memfokuskan kepada analisis isi

tulisan namun juga vidio-vidio ceramah Yufid.com. perbedaan selanjutnya juga

terletak di objek penelitian yang pada penelitian ini hanya akan difokuskan pada

website Yufid.com sebagai mesin pencari ilmu keislaman.


