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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini perkembangan teknologi ini berkembang dengan sangat cepat salah 

satunya adalah internet. Internet adalah jaringan informasi komputer mancanegara 

yang berkembang sangat pesat dan pada saat ini. Internet bisa dikatakan  jaringan 

informasi terbesar di dunia. Saat ini untuk membuat halaman informasi yang berisi 

tentang kegiatan, profil, penjelasan, pesan, respon sosial tidak lagi dibutuhkan waktu 

yang panjang dan proses yang sulit. Seluruh informasi yang dibutuhkan publik dapat 

di akomodir melalui kehadiran website yang merupakan media online yang diolah 

oleh pemikiran kereatif. Merabaknya sistus online sangat menguntungkan bagi setiap 

orang dari berbagai dunia untuk berinteraksi.  

 Dampak positif bagi pengguna internet adalah percepatan penyebaran informasi, 

dan damapak negative pada media sosaial adalah  berkurangnya interaksi 

interpersonal secara bertatapan muka. Semakin berkembang secara signifikan internet 

mempunyai jejaring sosial yaitu, facebook, twitter, path, tubler, youtube dan   

instgram. Dari data yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia ( APJII ) pengguna internet adalah 88,1 juta pengguna internet di Indonesia 

pada tahun 2016, dari jumlah data yang disebut pengguna terbanyak adalah facebook 

mencapai 71,6 juta pengguna yang mencapai angka terbesar nomer dua diseluruh 
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dunia, pengguna instagram mencapai 19,9 juta angka terbesar di Indonesia setelah 

facebook. Dari sisi demografi pengguna instgram di Indonesia secara umum rata-rata 

berusia 19 tahun, dan sekitar 75,5 % didominasi  pada kategori remaja.  

Instagram berdiri pada tahun 2010 oleh Burbn.Inc, instgram merupakan jejaring 

sosial yang banyak di gandrungi setiap orang terutama bagi remaja, karena layanan 

aplikasi yang berbagi foto atau video dimana pengguna instagram lainya dapat 

melihat postingan foto dan video  yang telah diposting oleh pengguna lainya. 

Keistimewaan dari instagram tidak hanya untuk berbagi foto dan video namun dapat 

digunakan untuk menyunting sebuah foto melalui instagram, foto-foto tersebut juga 

dapat diunggah melalui jejaring sosial seperti facebook, twitter,  foursquare, flickr 

dan posterous. Karena banyaknya pengguna instagram, instagram dimanfaatkan 

untuk berbisnis dan saling berbagi informasi melalui postingan foto atau video. 

Berbagai informasi seperti halnya mengajak, melarang atau sekedar informasi yang 

diberikan oleh pemilik akun instgram tersebut . Didalam instagram tersebut terdapat 

banyak akun  seperti banyaknya akun online shop, video tentang dakwah, video 

hiburan, komik, meme, entertaint. Didalam akun instgram banyak sekali hiburan yang 

dapat membantu menghilangkan rasa bosan salah satunya adalah komik, banyak 

sekali pembuat komik (komikus) yang menggunakan media instagram sebagai ajang 

memamerkan kreatifitasnya, agar kreasi mereka dilihat oleh banyak orang. Komik 

merupakan suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak 

yang disusun sebagian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. 
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 Scott McCloud dalam buku understanding comic (1993) mendeskripsikan komik 

sebagai penyusun gambar-gambar dalam urutan yang disengaja, dimaksudkan untuk 

menyampaikan pesan dan menimbulkan suatu nilai estestis pada penampilanya.   

Menurut jenisnya komik dibagi menjadi dua, yaitu comic-strips dan comic book,  

comic-stips atau strips merupakan komik bersambung yang dimuat di surat kabar, 

comic-book  adalah kumpulan cerita bergambar yang terdiri dari satu atau lebih judul 

tema cerita, yang di Indonesia disebut komik atau buku komik. Dalam 

perkembanganya, ada pula komik strips yang disajikan secara mandiri, artinya tidak 

memiliki hubungan di antaranya edisi atau dengan yang lainya. Sebagai produk 

visual, komik juga memiliki fungsi sebagai media menyampaikan informasi, komik 

sebagai komunikasi, mempunyai kemampuan menyesuaikan diri yang luar biasa 

sehingga sering digunakan untuk berbagai macam tujuan melalui komik, menurut  

Mochtar Lubis (dalam boneff 1998) berpendapat bahwa komik adalah salah satu alat 

komunikasi massa yang memberi pendidikan, baik anak-anak  maupun orang dewasa. 

Dengan sasaran yang tersegmentasi, komik dapat merengkuh perhatian dan 

menghantarkan pesan dimilikinya. Seperti dijelaskan diatas akun instagram banyak 

sekali hiburan salah satu @komikin_ajah.  

 Menurut data dari detik.com akun @komikin_ajah berdiri bulan Maret 2014 lalu, 

pendirinya adalah komikus-komikus di Indonesia yang tergabung dalam komunitas 

banggaber. Beberapa postingan-postingan tersebut adalah hasil kreasi komikus 

Indonesia, Rizal Fahmi sebagai Publik Relation menjelaskan di detik.com “Saat 

banyaknya komik-komik yang berkeliaran di instagram, komikin ajah menjadi akun 



4 
 

pertama me-repost dan merangkum komik-komik terbaik yang sudah dibuat oleh para 

komikus instagram”. Pada bulan febuari 2017, Followers yang dimiliki akun tersebut 

1,7 jt dan sudah memposting sebanyak 8,068.  Postingan tersebut segala bentuk 

komik yang berbentuk meme dan hiburan, ada beberapa postingan komik atau meme 

yang  mempunyai pesan pengetahuan secara umum  dan pesan dakwah. Karena setiap 

followers yang dimiliki @komikin_ajah tidak semua mengetahui apa pesan dakwah 

yang diberikan, jadi pesan dakwah yang terkandung dalam komik bersifat ajakan, 

seruan, larangan dan pengetahuan yang sesuai pada anjuran Al-Qur‟an dan hadist.  

Dakwah adalah penyampaian pesan dan ajakan terhadap masyarakat luas berbasis 

Agama Islam. Ada bebarapa macam definisi dakwah menurut ahli dalam buku ilmu 

dakwah (Ali aziz 2004) yaitu, menurut Masdar Helmy dakwah adalah suatu ajakan 

dan menggerakan manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah (Islam) termasuk amr 

ma‟ruf nahi munkar untuk bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, 

menurut Syekh Muhammad Khidr Husain dakwah adalah upaya untuk memotivasi 

orang agar berbuat baik dan mengikuti jalan petunjuk dan melakukan amr ma‟ruf  

nahi munkar dengan tujuan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.  

Hakikat dakwah sendiri adalah upaya untuk menumbuhkan kecenderungan dan 

ketertarikan menyuruh seseorang kepada ajaran agama islam pada apa yang di 

serukan. Di dalam Al-Quran terdapat perintah yang menyuruh kaum muslimin agar 

mendakwahi manusia supaya senantiasa berada di “jalan Allah SWT”. Salah satunya 

dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya:  
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125. 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 petunjuk . 

Secara umum dakwah dapat disampaikan menjadi tiga kategori yaitu bil hal 

dakwah menggunakan perbuatan nyata, perbuatan suatu tindakan yang secara 

sengaja, bil lisan dakwah menggunakan lisan atau  biasa disebut ceramah, bil qolam 

dakwah yang menggunkan tulisan dengan keahlian menulis di surat kabar, media 

cetak, buku dan media internet. Secara teknis dakwah sama halnya dengan 

komunikasi, apabila tidak ada komunikator maka komunikasi tidak akan berjalan, 

seperti halnya komunikator (da‟i)  tidak menemukan komunikan yang tepat (mad‟u) 

maka pesan yang akan disampaikan oleh da‟i tidak berjalan dengan baik.   

Menurut latar belakang diatas oleh sebab itu banyak sekali pengguna instgram 

untuk mendapatkan informasi, maka akun @komikin_ajah memberikan pesan yang 

sangat berguna bagi masyarakat, perkembngnya zaman, media internet yang 

menggunakan komik sebagai media untuk menyampaikan pesan dakwah, hal ini di 

tunjukan agar pembaca merasa terhibur karena gambaran-gambaran yang mendukung 

dan memahami pesan dakwah yang disampaikan.  

Berdasarkan paparan diatas, melihat postingan yang diberikan oleh 

@komikin_ajah yang semuanya tidak bertajuk tentang dakwah, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengkaji isi komik yang bertema dakwah Islam 

yang di post oleh @komikin_ajah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uruaian yang telah dijelaskan dilatar belakang, maka rumusan 

masalah pada peneliti ini adalah  

1. Bagaimana isi pesan dakwah dari komik yang bertema dakwah yang terkandung

pada akun instagram @komikin_aja? 

2. Berapa besaran kategorisasi setiap frekuensi kemunculan pesan dakwah yang

diposting oleh akun instagram @komikin_ajah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah mengetahui isi pesan 

dakwah yang didapat dalam konten instagram “@komikin_ajah”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk menambah refrensi bagi 

jurusan Ilmu Komunikasi pada umumnya Komunikasi Strategi Dakwah. Sebagai 

bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti sesudah dan sebelumnya dalam media 

sosial untuk menyampaikan pesan dakwah. 

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang isi pesan 

dakwah komik dari akun instagram “@komikin_ajah”.  


