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Berdakwah saat ini tidak hanya dapat dilakukan dengan cara
khutbah atau ceramah secara langsung di mimbar, namun dengan
terciptanya media komunikasi modern, dakwah dapat dilakukan
melalui radio, televisi, handphone, maupun internet. Dengan hadirnya
facebook sebagai media dakwah, maka dapat diharapkan mampu
memberikan manfaat perkembangan dakwah Islam dan media tersebut
dapat dimanfaatkan kearah yang positif.
Pemanfaatan facebook untuk kegiatan dakwah merupakan
sarana yang tepat, karena facebook merupakan sosial media yang
sangat menjangkau masyarakat luas (mad’u) secara merata dalam satu
kegiatan yang dikemas secara rapi dan mad’u tersebut akan mudah
menerimanya. Beraneka ragam postingan berita yang terdapat di
facebook untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan
informasi, selain itu pula untuk memberikan kontribusi terhadap
kegiatan dakwah Islam di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana metode dakwah yang
digunakan Ustadz Abdul Somad dalam pemanfaatannya pada program
media sosial facebook sebagai media dakwah? 2). Apa saja isi pesan
yang terdapat dalam dakwah Ustadz Abdul Somad pada akun
facebooknya ?
Dari kedua rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini
adalah: 1). Untuk mengetahui metode dakwah yang digunakan Ustadz
Abdul Somad dalam pemanfaatannya pada program media sosial
facebook sebagai media dakwah? 2). Untuk mengetahui apa saja isi
pesan yang terdapat dalam dakwah Ustadz Abdul Somad pada akun
facebooknya ?
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan deskrkiptif kualitatif. Sedangkan untuk
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, studi kepustakaan
dan dokumentasi.
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 1).
Metode dakwah yang digunakan adalah metode yang disasarkan
kepada masyarakat umum dengan menggunakan metode dakwah “Bil
Hikmah” yaitu dakwah keilmuan, metode dakwah “Bil maw’idzah
Hasanah” yaitu dakwah nasehat dan metode dakwah “Bil Mujadalah”
yaitu dakwah dialog(tanya-jawab). 2). Disimpulkan pula dari isi pesan
dakwah Ustadz Abdul Somad tersebut melalui aqidah, akhlak, dan
nasionalisme agar kita selaku warga negara Indonesia yang mayoritas
umat muslim, harus memiliki aqidah yang kuat, akhlak yang baik, dan
jiwa kebangsaan yang tinggi.
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