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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Media Sosial 

2.1.1 Komunikasi 

Komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata 

Latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. 

Sama disini maksudnya adalah suatu pikiran, makna atau pesan dianut secara 

sama. (Mulyana, 2007, hal. 46). 

Sebagaimana dikemukakan Thoha (Thoha, 2002, hal. 145), Komunikasi 

adalah proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari 

seseorang ke orang lain”. Pendapat lain mengenai pengertian komunikasi 

dikemukakan oleh Mangkunegara (Mangkunegara, 2002, hal. 145) , 

Komunikasi diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, 

pengertian dari seseorang kepada orang lain degan harapan orang lain tersebut 

dapat mengintrepetasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Lebih lanjut 

Tohardi (Tohardi, 2002, hal. 197) Komunikasi diartikan sebagai proses 

penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Pengertian ini 

memberikan pesan yang seimbang antara pengirim pesan, pesan yang 

disampaikan dan penerima pesan yang merupakan tiga komponen utama 

dalam proses komunikasi. Pesan dapat disimpulkan dengan berbagai media, 

namun pesan itu hanya punya arti jika pengirim dan penerima pesan berusaha 

menciptakan arti tersebut. 
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Dari definisi komunikasi para ahli, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

adalah suatu proses pengalihan informasi dari komunikator kepada komunikan 

sehingga nantinya diperoleh pemahaman tentang apa yang disampaikan. 

Joseph A. Devito (Devito, 1997, hal. 30-32) dalam bukunya “Komunikasi 

Antar Manusia” menuliskan empat tujuan utama komunikasi yang dilakukan, 

baik tujuan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar antara lain; 1) 

Menemukan : Menyangkut penemuan diri (personal discovery). pada saat 

berkomunikasi dengan orang lain, kita belajar mengenai diri kita sendiri selain 

juga tentang orang lain. 2) Untuk berhubungan : Salah satu motivasi kita yang 

paling kuat adalah berhubungan dengan orang lain. Membina dan memelihara 

hubungan dengan orang lain. 3) Untuk meyakinkan : Dapat dilihat dari diri 

kita menghabiskan banyak waktu untuk melakukan persuasi antar pribadi, baik 

sebagai sumber maupun sebagai penerima. Dalam perjumpaan antarpribadi 

sehari-hari kita berusaha mengubah sikap dan perilaku orang lain. 4) Untuk 

bermain : Menggunakan banyak perilaku komuikasi untuk bermain dan 

menghibur diri. Demikian pula banyak dari perilaku komunikasi kita 

dirancang untuk menghibur orang lain.  

Selain itu, (Effendi, 2002, hal. 143) juga mengemukakan tujuan 

komunikasi antara lain: 1) Mengubah sikap (to change the attitude), 2) 

Mengubah opini / pendapat / pandangan (to change the opinion), 3) 

Mengubah perilaku (to change the society) 

Unsur-unsur komunikasi menurut Hafied Cangara, (Cangara, 2008, hal. 

22-24) antara lain; Sumber adalah orang atau lembaga yang akan melinatkan 
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sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Pesan yang dimaksud 

dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada 

penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui 

media komunikasi. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Penerima adalah 

pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Efek atau 

pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, diraskan dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. 

Komunikasi memiliki beragam bentuk seperti dikelompokkan (Effendi, 

2002, hal. 95) sebagai berikut : 1) Komunikasi pribadi yang terdiri oleh 

komunikasi intrapribadi dan komunikasi antar pribadi, 2) Komunikasi 

kelompok yang terdiri dari komunikasi kelompok kecil (ceramah, diskusi 

panel, forum, seminar, dll) dan komunikasi kelompok besar, 3) Komunikasi 

massa (radio, tv, film, dll), 4) Komunikasi media (surat, telepon, poster, 

spanduk, media sosial, dll). 

Menurut Richard West dan Lynn H. Turner (West & Turner, 2009, hal. 34) 

konteks komunikasi mencakup; Komunikasi intrapersonal : Komunikasi 

dengan diri sendiri. Komunikasi interpersonal : Komunikasi yang terjadi 

secara langsung antara dua orang. Komunikasi kelompok kecil : Komunikasi 

dengan sekelompok orang. Komunikasi organisasi : Komunikasi dalam 

lingkungan yang besar dan luas. Komunikasi publik / retorika : Komunikasi 

kepada pendengar dalam jumlah besar. Komunikasi massa : komunikasi 

kepada pendengar atau penonton dalam jumlah besar melalui media. 
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Komunikasi lintas budaya : komunikasi antara orang-orang dengan latar 

belakang budaya yang berbeda. 

2.1.2 Media komunikasi 

Komunikasi melalui media ini diklasifikasikan menjadi media massa, 

media nirmassa dan media baru. Yaitu sebagai berikut: 

1. Komunikasi bermedia massa 

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikan berjumlah 

banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat kabar, radio, tv, dan film 

yang beroperasi dalam bidang informasi, edukasi, dan rekreasi atau dalam 

istilah lain : penerangan, pendidikan dan hiburan. 

2. Komunikasi bermedia nirmassa 

Media nirmassa umumnya digunakan dalam komunikasi untuk orang-orang 

tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Surat, telepon selular, wall to wall 

atau chat via antar dinding di facebook, dan lain-lain. Disebut media nirmassa 

karena tidak memiliki daya keserempakan dan komunikannya tidak bersifat 

massal. 

3. Komunikasi bermedia media baru 

Media baru mampu menghadirkan teknik dan tata cara baru dalam 

penyampaian dan pertukaran pesan. Media sosial adalah  medium di internet 

yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya mupun berinteraksi, 

bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk 

ikatan sosial secara virtual. (Nasrullah, 2015, hal. 11). 
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2.1.3 Media Sosial 

Media sosial didefinisikan sebagai alat elektronik yang tersedia untuk 

membantu mempercepat dan meningkaykan kemampuan kita dalam 

berhubungan, berkomunikasi dan berkolaborai dengan orang lain 

(Ikhrawansyah, 2015). konsep media pada dasarnya adalah alat untuk 

menyimpan informasi atau data untuk keperluan tertentu.  

Dengan demikian, menurut Kaplan dan Haenlin (Ikhrawansyah, 2015) 

media sosial adalah media yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan 

menggunakan teknik-teknik yang sangat memudahkan untuk diakses dan 

mempermudah publikasi kepada pengguna.  

2.1.4 LINE 

LINE adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk berkirim pesan 

(messenger / chatting) secara gratis pada smartphone berbasis transfer data. 

LINE juga bisa disebut sebagai aplikasi jejaring sosial karena terdapat fitur 

timeline sebagai wadah untuk berbagi status, pesan suara, video, foto, kontak 

dan informasi lokasi. Dengan aplikasi LINE dapat dilakukan video call dan 

voice call.  

Selain fitur free call dan voice call yang diunggulkan, LINE juga 

dilengkapi dengan fitur lainnya seperti game, timeline, emoticon dan sticker 

yang membuat LINE berbeda dari aplikasi chatting lainnya. Melalui sticker-

nya membuat percakapan menjadi jauh lebih ekspresif ketika mengirim kepada 

lawan bicara, karena akan mengekspresikan perasaan atau emosi dan terlihat 

lebih nyata.  
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2.1.4 Akun Dakwah Islam 

Dengan kemajuan teknologi, saat ini banyak akun-akun yang bernafaskan 

Islami. Salah satu akun tersebut adalah Dakwah Islam, perkembangan 

dakwah melalui media sosial LINE “Dakwah Islam” yang memiliki konsep 

memberikan informasi hingga perubahan perilaku bagi para pengguna media 

sosial LINE, baik dari sikap dan tingkah laku penggunanya. 

Penggunaan dakwah LINE “Dakwah Islam” memiliki kelebihan 

membantu mendapatkan informasi secara cepat. Disamping itu untuk 

membantu mencari informasi, juga berfungsi menyebar informasi. Sehingga 

efektifitas pesan dakwah dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan 

berbagai tema dan informasi seperti motivasi kehidupan, pernikahan, 

kebahagiaan, wanita sholehah, dan lain-lain. “Dakwah Islam” saat ini 

memiliki 1.888.528 followers dan 15.501 post (24/9) dengan intensitas 

memposting 1-3 kali tiap jam. Dengan feedback share kisaran >900 like dan 

>100 menshare tiap post. 

Pesan dakwah dalam media sosial LINE akun “Dakwah Islam” masuk 

dalam konteks fungsi media dalam konteks persuasi. Fungsi persuasif media 

jika diperhatikan sekilas hanya berupa informasi, tetapi jika di perhatikan 

dengan jeli ternyata terdapat fungsi persuasi. Joseph A . Devito (Devito, 1997) 

dalam Nurudin (Nurudin, 2015) fungsi persuasi dianggap sebagai fungsi yang 

paling penting dari komunikasi. Persuasi bisa datang dari berbagai macam 

bentuk :  
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1. Pengukuhan atau memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai seseorang; 2. 

Mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang; 3. Menggerakkan 

seseorang untuk melakukan sesuatu; 4. Memperkenalkan etika atau 

menawarkan sisstem nilai tertentu. 

Dakwah melalui media LINE, fungsinya yakni bisa membuat post dan 

dibaca oleh publik (followers), bisa berdakwah dengan dua arah dengan cara 

share, serta dapat comen post. Dengan demikian bahwa dakwah di media sosial 

atau media komunikasi sangat memiliki fungsi yang sangat penting. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dakwah sebagai 

bentuk komunikasi persuasif merupakan tindakan persuasi yang bertujuan 

untuk mengubah dan memperkuat sikap, pandangan, kepercayaan dan perilaku 

secara sukarela.  

Proses persuasif bertujuan untuk merubah sikap, pendapat dan perilaku. 

Istilah persuasif berasal dari bahasa Latin “persuasio” memiliki kata kerja 

“persuadere” yang artinya membujuk, mengajak, merayu. Persuasif adalah 

suatu proses mempengaruhi pendapat dan tindakan orang dengan 

menggunakan manipulasi psikologis, sehingga orang tersebut bertindak atas 

kehendaknya sendiri. Akibat dari aktifitas persuasif adalah sebuah nilai 

kesadaran, kerelaan disertai perasaan senang. 

Komunikasi merupakan bagian dari salah satu tindakan mempengaruhi 

yang dapat menggunakan cara persuasif. Persuasif adalah komunikasi yang 

ditujukan untuk mempengaruhi pilihan komunikan, demikian menurut 

Brembeck and Wiliam S. Howell (Brembeck & Howel, 1976, hal. 19). 

Komunikasi persuasif dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan 
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mempengaruhi perilaku orang lain melalui pendekatan psikologis (Rakhmat J. , 

1995, hal. 34). Komunikasi persuasif adalah suatu teknik mempengaruhi 

manusia dengan memanfaatkan data dan fakta maupun sosiologis dari 

komunikasi yang hendak dipengaruhi. (Susanto, 1997, hal. 17). Komunikasi 

persuasif berfungsi untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginan 

komunikator.  

Maksudnya komunikasi persuasif dalam kerangka dakwah adalah 

komunikasi yang senantiasa berorientasi pada segi-segi psikologis mad’u  

dalam rangka membagkitkan kesadaran mereka untuk menerima dan 

melaksanakan ajaran Islam. (Illaihi, 2010, hal. 125-126). Persuasi memainkan 

peran penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Persuasi ada disekitar 

individu. Komunikasi dari semua jenis adalah persuasi. Ada banyak taktik 

persuasi yang berbeda untuk memanfaatkan pesan sebagai pesan persuasi. 

Dakwah dalam penelitian ini merupakan komunikasi persuasif yang 

menggunakan visual dalam bentuk gambar yang merupakan salah satu fitur 

dalam media sosial untuk menyampaian pesan melalui media sosial LINE. 

Efek Pesan dakwah yang disampaikan dalam aktivitas di media sosial LINE 

yang dikhususkan followers akun Dakwah Islam bisa membentuk pesan media 

secara persuasif. Secara jelas, media memiliki fungsi mempengaruhi audiens. 

Jalaluddin Rakhmat (2005 : 297) mengemukakan langkah-langkah dalam 

penyusunan pesan komunikasi agar lebih efektif dalam mempengaruhi orang 

lain antara lain; Attention (perhatian), Need (kebutuhan), Satisfaction 

(pemuasan), Visualisation (visualisasi), dan Action (tindakan). 



16 
 

Sedangkan H. A. W. Widjaja (2000 : 15) mengatakan bahwa Pesan yang 

mengena harus memenuhi syarat sebagai berikut : Pesan harus direncanakan / 

dipersiapkan secara baik, serta sesuai dengan kebutuhan kita. Pesan itu dapat 

menggunakan bahasa yang daoat dimengerti kedua belah pihak (komunikan 

dan komunikator). Pesan itu harus menarik minat dan kebutuhan pribadi 

penerima serta menimbulkan kepuasan. 

Pesan dakwah melalui media sosial LINE akun “Dakwah Islam” 

dimaksudkan untuk mempengaruhi tindakan followers. Akun Dakwah Islam 

secara psikologis mengimbau komunikan (Followers) untuk menerima dan 

melaksanakan gagasannya. demikian pula halnya dalam meningkatkan 

pemahaman dan mempraktikkan, maka akun “Dakwah Islam” dalam 

menyampaikan pesan kepada audiens telah menggunakan imbauan pesan yang 

sesuai dengan isi pesan.  Ketepatan cara pemilihan imbauan pesan akan 

membantu meningkatkan “Dakwah Islam” dalam mempengaruhi aktivitas atau 

tindakan followers. 

2.2 Respon  

Suatu kegiatan atau upaya komunikasi yang dilakukan oleh komunikatornya 

tentunya diharapkan akan menimbulkan suatu respon atau tanggapan pada 

komunikan. Dilihat dari kamus filsafat bahwa respon merupakan aksi atau 

jawaban terhadap suatu reaksi atau rangsangan  (Sudarsono, 1993, hal. 102). 

Tidak semua jawaban adalah “respon”, namun respon adalah lebih dari pada 

jawaban biasa. Respon adalah reaksi, artinya peng-iya-an ataupun penolakan 

ataupun sikap acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator 

dalam pesannya. 
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Menurut F. Patty, respon adalah setiap kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu 

stimuli atau rangsangan. Jadi, respon merupakan hasil penilaian individu terhadap 

objek tertentu berdasarkan rangsangan-rangsangan atau pesan yang diterima oleh 

komunikan yang mungkin ditolak atau diterima disaat komunikan telah melalui 

tahapan respon (Widjaja, 2000, hal. 114). 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap diantaranya; 

1) Faktor intern : faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. 

Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan 

mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Pilihan terhadap 

pengaruh dari luar itu biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap 

didalam diri manusia, terutama yang menjadi minat perhatiannya. 

2) Faktor ekstern : faktor yang terdapat diluar pribadi manusia. Faktor ini 

berupa interaksi sosial diluar kelompok. Misalnya, interaksi antara 

manusia yang dengan hasil kebudayaan manusia hingga sampai padaya, 

melalui alat-alat komunikasi seperti : surat kabar, radio, televisi. 

Respons (Pembentukan Sikap dan Perilaku) Mar’at, (1982: 87) mengutip 

pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan bahwa dalam teori S-O-R 

tiga variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan sikap yaitu perhatian, 

pengertian, dan penerimaan. Adapun tahap-tahap respon adalah: 
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Bagan 2.2 Operasional Respon 
 

 

 

 

 

Sumber : (Effendi, 2002) 

Proses pembentukan respon dimulai dengan penerimaan rangsangan dari 

berbagai sumber oleh alat indra yang dimiliki, setelah itu diberikan respon sesuai 

dengan penilaian dan pemberian arti terhadap rangsangan lain. Kemudian objek 

penerima menyeleksi dan memilih salah satu rangsangan tersebut untuk 

menghemat perhatian. Setelaah diseleksi, rangsangan diorganisasikan berdasarkan 

bentuk, sesuai dengan rangsangan yang diterimanya. Setelah rangsangan tersebut 

diseleksi dan diatur, proses selanjutnya adalah penafsiran. Dikatakan telah terjadu 

respon disaat data atau rangsangan yang diterima telah ditafsirkan oleh objek 

penerima. Sedangkan faktor-faktor fungsional yang menentukan respon seseorang 

berasal dari kebutuhan, pengalaman dan melakukan sebuah tindakan. 

Menurut Effendi dalam Dinamika Komunikasi (Effendi, 2002, hal. 117) secara 

umum respon muncul melalui tiga tingkatan yaitu; 

1. Kognitif  

Respon yang timbul pada komunikan yang menyebabkan menjadi tahu atau 

meningkat intelektualnya Disini pesan yang disampaikan komunikator 

ditujukan kepada pikiran komunikan. Sedangkan pesan atau informasi, 

Pengamatan 
langsung 

Pengamatan tidak langsung 

Stimulus  Individu  Pengetahuan 

Dipahami sesuai 
dengan tingkat 

intelektual 

Persepsi  Respon / 
tindakan 
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setelah dipahami selanjutnya dapat memandu jalan pikiran dan perilaku 

pembaca. 

2. Afektif  

Respon afektif lebih tinggi kadarnya dari respon kognitif disini tujuan dari 

komuikator bukan hanya sekedar supaya komunikan tahu, tetapi tergerak 

hatinya sehingga menimbulkan perasaaan tertentu. Misalnya perasaan iba, 

terharu, sedih, gembira, marah, paham dan sebagainya. Respon ini merupakan 

evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang secara emotif (aspek 

emosional) untuk menghasilkan suatu penilaian yang baik atau buruk. 

3. Konatif atau Behavioral  

Respon paling tinggi adalah respon behavioral yakni respon yang timbul pada 

komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. 

2.3 Konten Dakwah 

2.3.1 Dakwah 

Dakwah merupakan suatu bagian penting yang pasti ada dalam kehidupan 

umat beragama. Dalam ajaran Islam ia merupakan suatu kewajiban yang 

dibebankan oleh agama kepada pemeluknya, baik yang sudah menganutnya 

maupun yang belum, sehingga dakwah bukanlah semata-mata timbul dari 

pribadi atau golongan, walaupun setidak-tidaknya harus ada golongan, 

walaupun setidak-tidaknya harus ada segolongan (tha’ifah) yang 

melaksanakannya (Shihab, 1994, hal. 194). 

Dakwah menurut (Zaidallah, 2002) pengertiannya dibagi menjadi dua 

bagian yakni dakwah secara umum dan khusus. Pengertian dakwah secara 

umum adalah ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntutan bagaimana 
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seharusnya menarik perhatian manusia menganut, menyetujui, melaksanakan 

suatu ideologi pendapat pekerjaan tertentu. Pengertian dakwah secara khusus 

adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar 

sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di 

dunia dan di akhirat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah adalah 

suatu proses penyelenggaraan aktivitas atau usaha yang dilakukan secara sadar 

dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia 

dengan berlandaskan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW. 

Secara konvensional, dakwah dilakukan melalui Dakwah Bil Lisan, 

Dakwah Bil Hal, Dakwah Bil Hikmah, Dakwah Bil Kitab dan Dakwah 

melalui media sosial (elektronik). Dakwah dengan media elektronik  yakni 

dengan menggunakan alat elektronik, seperti radio, TV, komputer, Hape dan 

sebagainya yang berfungsi sebagai alat bantu (Jalil, Maman, & Rafi'udin, 

1997, hal. 49-51). 

Secara verbal, pengertian dakwah tidak berbeda jauh dengan makna 

komunikasi. Bahwa dalam pelaksanaann dakwah ada proses komunikasi. 

Namun dakwah adalah komunikasi yang terarah dan berorientasi spesifik 

yakni pada perubaahan sikap dan perilaku positif. Sedangkan komunikasi 

bersifat umum. Itulah yang membedakan antara dakwah dan komunikasi. 

Maka komunikasi dakwah memiliki dasar bangun dan tujuan tertentu sesuai 

ajaran Islam. 

Dari segi unsur atau komponennya, dakwah dan komunikasi ibarat sebagai 

saudara kembar yang hanya beda nama semata. Karena, baik dakwah maupun 

komunikasi bisa diartikan sebagai menyampaikan pesan dari komunikator atau 
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dai kepada komunikan atau mad’u melalui media dan menimbulkan efek dan 

umpan balik. Bahkan keduannya bisa menimbulkan nois atau gangguan dalam 

menyampaikan proses komunikasi atau dakwah kepada khalayak atau publik. 

Baik proses komunikasi maupun metodologi dakwah yang dilangsungkan 

fungsinya sama yaitu menyiarkan informasi (to inform), mendidik (to 

educated) dan menghibur (to entertain). Ketiga fungsi ini yang paling 

memiliki peran penting dan utama adalah fungsi menyebarkan informasi. 

Elemen dakwah dalam Komunikasi Dakwah (Illaihi, 2010, hal. 19) yaitu 1) 

Dai yaitu orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan 

secara individu, kelompok, organisasi atau lembaga, 2) Mad’u yaitu penerima 

dakwah baik secara individu, kelompok, baik secara beragama Islam maupun 

tidak, dengan kata lain manusia secara keseluruhan, 3) Maddah yaitu Isi pesan 

yang disampaikan dai kepada mad’u, 4) Wasilah yaitu Alat-alat yang dipakai 

untuk menyampaikan ajaran Islam. Hamzah Yaqub dalam Komunikasi 

dakwah, 5) Thariqah yaitu Cara-cara yang dipergunakan da’i untuk 

menyampaikan pesan dakwah atau serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan 

dakwah yakni; Bil Hikmah, Mauidhah hasanah, Mujadalah, 6) Atsar yaitu 

Umpan balik dari reaksi proses dakwah. 

2.3.2 Materi Dalam Dakwah 

Dalam kegiatan dakwah, materi yang dimaksud adalah tema pesan dakwah 

meliputi pokok-pokok ajaran Islam antara lain; 

1. Aqidah  

Secara bahasa (etimologi) diambil dari kata dasar “al-aqdu” yaitu ar rabth 

(ikatan). Secara istilah (terminologi), aqidah adalah apa yang telah menjadi 
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kepercayaan kuat seseorang. Menurut A. Hasan dalam kitabnya yang 

bernama “At Tauhid” mengatakan bahwa aqidah itu artinya : simpulan, yaitu 

kepercayaan yang tersimpul di dalas hati. Sedangkan menurut M. Hasbi Ash-

Shiddiq mengatakan aqidah adalah susatu yang dipegang teguh dan tertanam 

kuat didalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih daripadanya (Zaini, 1998, hal. 

51). Dari definisi tersebut , maka aqidah adalah suatu kepercayaan yang 

dimiliki seseorang dan diyakini secara mantap dan ada rasa bimbang dan ragu. 

Aqidah kita sebagai umat muslim yaitu wajib beriman kepada Allah SWT, 

Malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, serta kebangkitan atau hidup kembali 

sesudah mati atau hari kiamat dan beriman kepada qadar baik dan qadar 

buruk. Jadi, tujuan aqidah Islam adalah sebagai berikut ; aqidah itu untuk 

memberikan didikan yang baik dalam menempuh kehidupan, mensucikan 

jiwa, lalu mengarahkan kejurusan yang tertentu untuk mencapai puncak dan 

sifat sifat yang tinggi dan utama (Anshari, 1983, hal. 96). 

Aqidah dalam penelitian ini kaitanya dengan keyakinan (keimanan) 

meliputi Iman kepada Allah SWT, Iman kepada Kitab-Kitab Allah SWT, 

Iman kepada Malaikat Iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT, Iman kepada 

Qadla dan Qodar, dan juga Iman kepada hari akhir. Aqidah seseorang dapat 

ditingkatkan dengan banyak muhasabah (menghitung-hitung) terhadap amal 

perbuatan yang telah dilakukan. Aqidah tidak banyak ditunjukkan oleh raga, 

karena merupakan wilayah hato. Namun akan nampak bila kita hayati, 

bilamana seseorang itu mampu menunjukkan hati yang suci walaupun tidak 

secara langsung (Aziz, 2004, hal. 332).  

2. Akhlak  
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Secara etimologi, Akhlak berasal dari kata “khuluqun” yang diartikan budi 

pekerti, perangai, tingkah laku, watak dasar, atau tabiat (Abudin, 2006, hal. 2). 

Abudin Nata megartikan akhlak adalah sebagai perbuatan yang dilakukan 

dengan mendalam tanpa pemikiran. Namun perbuatan itu telah mendarah 

daging dan melekat dalam jiwa, sehingga saat melakukan perbuatan tidak lagi 

memerlukan pertimbangan dan pemikiran (Abudin, 2006, hal. 5). 

Dalam menentukan baik buruknya akhlak, Islam telah meletakkan dasar-

dasar sebagai suatu pendidikan nilai, dimana ia tidak mendasarkan konsep al-

ma’ruf ( yang baik) dan al-munkar (yang jelek) semata-mata pada rasio nafsu, 

intuisi dan pengalaman yang muncul pada panca indera yang selalu 

mengalami perubahan. Tetapi Islam telah memberikan sumber yang tetap 

untuk menentukan tingkah laku moral yang tetap dan universal yaitu Al-

Qur’an dan Al-Haddist (Sahal, 1994, hal. 180-181). 

3. Syariat (Ibadah) 

Syariat yang dimaksud adalah pesan-pesan dakwah yang menyangkut 

aktivitas mannusia musli didalam semua aspek hidup dan kehidupannya, baik 

buruk, halal haram, dan lain sebagainya. Dalam hal ini juga menyangkut 

hubungan manusia dengan Allah. Dari sini, jelas bahwa syariat tidak 

membahasan apapun kecuali apa-apa yang ditetapkannya. Hanya saja 

cakupannya tidak hanya hubungan manusia dengan allah swt, namun juga 

manusia kepada sesamanya, termasuk makhluk-makhluk lain, baik yang 

hidup maupun yang mati. Singkatnya, pesan syariat merupakan pesan yang 

berkaitan dengan aturan agama yang akan berimplikasi pada 

pertanggungjawaban disisi allah swt (Aziz, 2004, hal. 332). 
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2.3.3 Desain Grafis 

Menurut Oktoria dalam (Passante, 2008, hal. 2) desain grafis merupakan 

pekerjaan yang menghasilkan beragam karya visual yang disusun oleh 

penggabungan sejumlah elemen rupa (gambar, teks, garis, ruang, dan warna) 

untuk menyampaikan sejumlah pesan. Dalam buku The Complete Ideal’s 

Guides : Journalism  (Passante, 2008, hal. 58) mengatakan bahwa penggunaan 

warna, font, grafis, dan layout yang tepat adalah prinsip dari desain yang 

bagus. Desain grafis dalam pandangan ilmu komunikasi adalah metode 

menyampaikan pesan visual berwujud teks dan gambar dari komunikator 

kepada komunikan. Dalam mendesain konten dakwah misalnya, desainer 

grafis memerlukan pengetahuan tentang kebiasaan sang pembaca media agar 

dengan mudah mendesain tata letak dan visual yang menarik dan tepat. Motif 

ini dilakukan agar pesan yang hendak disampaikan oleh media tersebut dapat 

diterima dan sampai kepada pembaca. 

Prinsip dasar desain merupakan pengorganisasian unsur-unsur dasar 

desain dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam menciptakan dan 

mengaplikasikan kreativitas. Frank Jefkins (Frank, 1996, hal. 245) 

mengelompokkan prinsip-prinsip desain menjadi: kesatuan, keberagaman, 

keseimbangan, ritme, keserasian, proporsi, skala, dan penekanan.  

1. Kesatuan (unity)  

Kesatuan merupakan sebuah upaya untuk menggabungkan unsur-unsr 

desain menjadi suatu bentuk yang proporsional dan menyatu satu sama 

lain ke dalam sebuah media. Kesatuan desain merupakan hal yang penting 

dalam sebuah desain, tanpa ada kesatuan unsur-unsur desain akan terpecah 
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berdiri sendiri-sendiri tidak memiliki keseimbangan dan keharmonisan 

yang utuh.  

2. Keberagaman (variety)  

Keberagaman dalam desain bertujuan untuk menghindari suatu desain 

yang monoton. Untuk itu diperlukan sebuah perubahan dan pengkontrasan 

yang sesuai. Adanya perbedaan besar kecil, tebal tipis pada huruf, 

pemanfaatan pada gambar, perbedaan warna yang serasi, dan keragaman 

unsur-unsur lain yang serasi akan menimbulkan variasi yang harmonis.  

3. Keseimbangan (balance)  

Keseimbangan adalah bagaimana cara mengatur unsur-unsur yang ada 

menjadi sebuah komposisi yang tidak berat sebelah. Keseimbangan dapat 

tercapai dari dua bagian, yaitu secara simetris yang terkesan resmi/formal 

yang tercipta dari sebuah paduan bentuk dan ukuran tata letak yang sama, 

sedangkan keseimbangan asimetris memberi kesan informal, tapi dapat 

terlihat lebih dinamis yang terbentuk dari paduan garis, bentuk, ukuran, 

maupun tata letak yang tidak sama namun tetap seimbang.  

4. Ritme/irama (rhythm)  

Aliran secara keseluruhan terhadap desain selalu menyiratkan irama yang 

nyaman. Suatu gerak yang dijadikan sebagai dasar suatu irama dan ciri 

khasnya terletak pada pengulangan-pengulangan yang dilakukan secara 

teratur yang diberi tekanan atau aksen. Ritme membuat adanya kesan 

gerak yang menyiratkan mata pada tampilan yang nyaman dan berirama.  

5. Keserasian (harmony)  
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Keserasian sebagai usaha dari berbagai macam bentuk, bangun, warna, 

tekstur, dan elemen lain yang disusun secara seimbang dalam suatu 

komposisi utuh agar nikmat untuk dipandang. Keserasian adalah 

keteraturan di antara bagian-bagian suatu karya.  

6. Proporsi (proportion)  

Proporsi merupakan perbandingan antara suatu bilangan dari suatu obyek 

atau komposisi (Kusmiati, 1999, hal. 19). Bisa dikatakan bahwa proporsi 

merupakan kesesuaian ukuran dan bentuk hingga tercipta keselarasan 

dalam sebuah bidang. Terdapat tiga hal yang berkaitan dengan masalah 

proporsi, yaitu penempatan susunan yang menarik, penentuan ukuran dan 

bentuk yang tepat, dan penentuan ukuran sehingga dapat diukur atau 

disusun sebaik mungkin.  

7. Skala (scale)  

Skala adalah ukuran relatif dari suatu obyek, jika dibandingkan terhadap 

obyek atau elemen lain yang telah diketahui ukurannya (Kusmiati, 1999, 

hal. 14). Skala berhubungan dengan jarak pandang atau penglihatan 

dengan unsur-unsur yang telah dimunculkan (faktor keterbacaan). Skala 

juga sangat berguna bagi terciptanya kesesuaian bentuk atau objek dalam 

suatu desain.  

8. Penekanan (emphasis)  

Frank Jeffkin (Frank, 1996, hal. 246) menyebutkan bahwa: “Dalam 

penekanan, all emphasis is no emphasis, bila semua ditonjolkan, maka 

yang terjadi adalah tidak ada hal yang ditonjolkan. Adanya penekanan 

dalam desain merupakan hal yang penting untuk menghindari kesan 
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monoton. Penekanan dapat dilakukan pada jenis huruf, ruang kosong, 

warna, maupun yang lainnya akan menjadikan desain menjadi menarik 

bila dilakukan dalam proporsi yang cukup dan tidak berlebihan. 

2.4 Definisi Konsep dan Operasional Variabel 

2.4.1 Definisi Konseptual 

1) Frekuensi Akses Akun Dakwah Islam 

Kekerapan akses akun dakwah Islam yang dimaksud adalah keseringan 

membaca konten dakwah Islam setiap hari. 

2) Respon Pada Layout Konten Akun Dakwah Islam 

Layout dalam penelitian ini dinyatakan dengan tingkat pemilihan typografi, 

tata warna, dan karikatur atau gambar  pada konten akun Dakwah Islam. 

3) Respon Pada (Isi Pesan) Konten Akun Dakwah Islam 

Isi pesan konten dakwah yang dimaksud adalah sikap atau perilaku dari 

individu ketika menerima suatu pesan yang ditujukan (kognitif, afektif, 

konatif) dari topik akhlak, aqidah dan syariah. 



28 
 

2.4.2 Operasional Variabel 

Tabel 2.1 
Indikator Variabel 

 

Jenis 
variabel 

Indikator  Items  Skala  

Frekuensi 
akses 

Kekerapan akses  Membaca  Likert 

Respon 
Layout 
Pesan 

Menyukai atau 
menyetujui  

1. Typografi 
2. Tata warna 
3. Karikatur atau gambar 

 

Likert 

 

Respon Isi 
Pesan 

(Konten) 

Kognitif    1. Tertarik tentang isi pesan tema 
aqidah 

2. Tertarik tentang isi pesan tema 
akhlak 

3. Tertarik tentang isi pesan tema 
syariah 

Likert 

Afektif   1. Paham tentang isi pesan tema 
aqidah 

2. Paham tentang isi pesan tema 
akhlak 

3. Paham tentang isi pesan tema 
syariah 

Konatif  1. Mempraktikkan tindakan dari 
konten yang bertema aqidah 

2. Mempraktikkan tindakan dari 
konten yang bertema akhlak 

3. Mempraktikkan tindakan dari 
konten yang bertema syariah 

4. Melakukan aktifitas like, share 
dan komen pada pesan 
Dakwah Islam 

 
Sumber : data primer diolah peneliti 
 


