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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Komik dan Instagram Sebagai Media Komunikasi  

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

 Komunikasi dalam bahasa Inggris adalah “communication” berasal dari 

bahasa latin “communication”, bersumber dari komunis yang berarti “sama”. Artinya 

orang yang menyampaikan dan orang yang menerima mempunyai presepsi yang 

sama tentang apa yang disampaikan. Menurut D. Laswell (1960) yaitu komunikasi 

pada dasarnya merupakan suatu proses yang pada dasarnya siapa, mengatakan apa, 

denagn saluran apa, kepada siapa? dengan akibat apa atau hasil apa tetapi  menurut 

Hamidi (2010) komunikasi merupakan aktivitas penyampaian pesan (messages) baik 

berupa simbol maupun kode dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dalam 

kehidupan sehari-hari pesan dapat disampaikan bisa dalam bentuk bahasa tutur, 

tulisan, gambar atau gerakan bagian-bagian tubuh (verbal maupun non verbal) dan 

menurut Wahyu Ilahi, proses penyampaian pesan oleh komunikatir kedapa 

komunikan melalui media yang menimbulkan akibat tertentu.  

2.1.2 Komponen Komunikasi 

 Berdasarkan definisi Lawell ini dapat diturunkan lima komponen komunikasi 

yang saling bergantung satu sama lain, Mulyana (2010) yaitu : 

a. Sumber (source), sering disebut juga pengirim, komunikator, pembicara. 

Sumber adalah seorang individu, kelompok, organisasi pihak yang 
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mempunyai ide untu memberikan informasi. Kebutuhan bervariasi mulai dari 

ucapan „selamat pagi” untuk memelihara hubungan yang sudah dibangun dan 

menyapaikan apa yang ada didalam hatinya maupun dalam pikiranya. Sumber 

harus mengubah perasaan atau pikiran ke dalam seperangkat symbol verbal 

atau non verbal yang dipahami oleh penerima. 

b. pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan 

merupakan seperangkat symbol verbal atau non verbal yang mewakili 

perasaan dan pemikiran yang dimiliki sumber tadi. pesan mempunyai tiga 

komponen yaitu: makna, symbol yang digunakan untuk menyampaikan 

makna dan bentuk.  

c. Saluran atau media, alat yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesan 

kepada penerima. Pada dasarnya saluran komunikasi manusia terdiri dari  

cahaya dan suara. 

d. Penerima, sering juga disebut sasaran khalayak, pendengar yang merupakan 

orang yang menerima pesan dari sumber. 

e. Efek, yaitu yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan dari sumber 

tersebut, misalnya penambahan pengetahuan seperti dari tidak tahu menjadi 

tahu, terhibur, perubahan sikap dari tidak setuju menjadi setuju.  
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2.1.3 Macam-Macam Bidang Komunikasi  

 2.1.3.1 Komunikasi Publik  

 Proses komunikasi dimana pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara 

dalam situasi tatap muka didepan khalayak yang lebih besar dalam Cangara (2015). 

Pesan yang disampaikan itu tidak berlangsung secara spontanitas, tetapi terencana 

dan disiapkan lebih awal.  

 2.1.3.2 Komunikasi Politik  

 Menurut Dahlan, komunikasi politik diartikan sebagai suatu disiplin ilmu 

yang menelaah perilaku dan aktivitas komunikasi yang bermuatan politik, memilki 

akibat politk maupun memiliki pengaruh pada perilaku dan aktivitas politik. 

Komunikasi politik ini bisa didefinisikan sebagi proses komunikasi yang memiliki 

akibat kepada tindakan yang bersifat politik. 

 2.1.3.3 Komunikasi Kelompok 

 Komunikasi kelompok termasuk komunikasi tatap muka karena komunikator 

dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat, sama 

dengan komunikasi antap personal, komunikasi kelompok pun menimbulkan arus 

balik langsung. Komunikasi kelompok adalah komunikasi dengan sejumlah orang 

yang bergabung dalam sebuah kelompok dalam Muslimin (2010).   
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 2.3.4 Komunikasi Dakwah 

Komunikasi dakwah merupakan proses penyampaian informasi atau pesan dari 

seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lainya 

yang bersumber dari Al-Qur‟an dan hadist dengan menggunakan lambang-lambang 

baik secara verbal maupun nonverbal dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat 

atau perilaku orang lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam, baik langsung secara 

lisan maupun tidak langsung melalui media (Maghfiroh,2016). Kemudian dakwah 

dalam artian lain adalah seruan atau ajakan berbuat kebijakan untuk menaati perintah 

dan menjauhi larangan Allah SWT. Serta mengimani dan menjalankan tuntunan yang 

di contohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana yang terdapat dalam 

Al-Quran dan Hadits sehingga tindakan dakwah juga disebut dengan tindakan 

komunikasi (Hamidi,2010). 

2.3.4.1 Pengertian Dakwah dan Unsur-Unsurnya  

 Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa arab adalah masdar dan 

kata da‟a yad‟u yang berarti panggilan, ajakan, seruan (Aziz 2004). Dakwah menurut 

arti istilah menagandung beberapa arti yang beraneka ragam. Banyak ahli ilmu 

dakwah dalam memberikan pengertian atau definisi terhadap istilah dakwah terdapat 

beraneka ragam pendapat. Hal ini tergantung pada sudut pandang mereka di dalam 

memberikan pengertian kepada istilah tersebut. Sehingga antara definisi menurut ahli 

yang satu dengan yang lainya senantiasa terdapat perbedaan dan kesamaan, untuk 

lebih  jelasnya ada beberapa definisi dakwah menurut para ahli. 
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 Sedangkan secara terminologi dakwah di artikan sebagai sisi positif dari 

ajakan untuk menuju keselamatan dunia akhirat. Seperti juga dikatakan oleh Syekh 

Muhammad Khidr Husain dalam bukunya al-Dakwah  ila ishlah, mengatakan dakwah 

adalah upaya memotivasi orang agar berbuat baik dan mengikuti jalan petunjuk, dan 

melakukan amar ma‟ruf nahi munkar dengan tujuan mendapatkan kesuksesan dan 

kebahagiaan dunia dan akhirat (Aziz Ali 2004).  

 Sedangkan secara terminologi menurut Toha Yahya Omar M.A (dalam Aziz 

Ali)  dakwah menurut islam adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada 

jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk kemashlahatan dan 

kebahagiaan mereka di dunia dan di akhira.  

 Dari definisi diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dakwah 

berfungsi : 

1. Dakwah berfungsi untuk menyebar agama Islam kepada manusia sebagai 

individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat Islam sebagai 

rahmatan lil‟alamin bagi seluruh makhluk Allah.  

2. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi 

kaum muslimin berikutnya sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta 

pemeluknya dan generasi ke generasi berikutnya tidak teputus.  

3. Dakwah berfungsi korektif artinya meluruskan akhlak yang bengkok 

mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani 
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2.3.4.2 Metode Dakwah 

 Pada surat An-Nahl ayat 12. 

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. 

Dalam ayat di atas disebut secara gamblang bahwa menyampaikan dakwah dan 

membantah pendapat lainnya harus menggunakan cara yang baik. Cara-cara yang 

baik umumnya tidak menyakitkan pihak yang lain sehingga kata tersebut sering 

diartikan sebagai diskusi. Segala hal (benar atau salah) diserahkan kepada Allah 

SWT. Berikut adalah metode-metode dakwah menurut Ali Musthafa dalam sejarah 

dan metode dakwah nabi (2008) :  

a. Metode Dakwah dengan Hikmah (Bil-Hikmah) 

Secara etimologi, hikmah digunakan untuk menunjuk kepada arti-arti keadilan, 

ilmu, kearifan, kenabian dan juga Al-Qur‟an . Hikmah berasal dari kata “hakim” yang 

berarti seorang yang berprofesi memutuskan perkara hukum. Hikmah juga dapat 

ditafsirkan sebagai integrasi antar ucapan dan perbuatan, ilmu yang bermanfaat dan 

amal saleh, takut kepada Allah dan sikap hati-hati dalam agama, ilmu beserta 

pengamalannya, hingga menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar. Kata hikmah 

juga seringkali diterjemahkan dalam pengertian bijaksana, yaitu suatu pendekatan 

sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan apa yang 

didakwahkan atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, konflik maupun 
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rasa tertekan. Dalam bahasa frame of reference, field of referene, field of experience 

yaitu situasi total yang mempengaruhi sikap pihak komunikan (objek dakwah). 

b. Metode Dakwah Mauidhoh Hasanah  

Menurut Fthul Bhari adalah memberikan nasihat yang baik kepada orang lain 

dengan cara yang baik, yaitu petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang 

baik, dapat diterima, berkenan dihati,lurus pikiran sehingga pihak yang menjadi objek 

dakwah dengan rela hati dan atas kesadarannya sendiri dapat mengikuti ajaran yang 

disampaikan. Jadi dakwah bukan propaganda.  

Sedangkan menurut Ali Musthafa Ya‟kub dalam Sejarah dan Metode Dakwah 

Nabi dikatakan bahwa mauizhah Hasanah adalah ucapan yang berisi nasihat yang 

baik dan bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya, atau argumen-argumen yang 

memuaskan sehingga pihak audiensi dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh 

subjek dakwah. 

c. Metode Dakwah dengan Mujadalah 

Mujadalah adalah berdiskusi dengan cara yang baik dari cara-cara berdiskusi 

yang sudah ada. Mujadalah merupakan cara terkahir yang digunakan untuk 

berdakwah dengan orang-orang yang memiliki daya intelektualitas dan cara berpikir 

yang maju. Seperti digunakan untuk berdakwah dengan ahli kitab. Oleh karena itu al 

Quran juga memberi  perhatian khusus tentang berdakwah dengan ahli kitab karena 

mereka memang telah dibekali pemahaman keagamaan dari utusan terdahulu. Al 

Quran juga melarang berdebat dengan mereka kecuali dengan jalan yang baik. 
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Unsur-unsur dakwah selalu ada dalam komponen-komponen dalam 

menyampaikan pesan dalam kegiatan dakwah antara lain: (Aziz,2004) 

2.3.4.3 Ciri-Ciri Komunikasi Dakwah  

Ada beberapa cara ciri-ciri penyampaian pesan dakwah, yatu :  

a. Dakwah bil-lisan  

Dakwah bil-lisan adalah menyampaikan pesan dakwah dengan cara 

ucapan kepada mad‟u, seperti ceramah atau komunikasi langsung dengan 

subjek dan objek dakwah. 

b. Dakwah bil-hal  

Menyampaikan pesan dakwah dengan cara tindakan atau perbuatan yang 

dimana dilakukan dengan tindakan amal nyata. 

c. Dakwah bil-Qalam     

Menyampaikan pesan dakwah dengan cara menggunakan keahlian 

menulis, menggambar atau kreasi yang berkonten isi tentang dakwah , 

seperti surat kabar, media cetak, media sosial. 

2.3.4.5  Fungsi Komunikasi Dakwah   

 Komunikasi dakwah pada dasarnya tidak hanya berkisar pada “how to 

communicates” tetapi yang terpenting adalah “how to communicate” agar menjadi 

perubahan sikap, pandangan dan perilaku. Tujuan dakwah secara luas menurut Ilahi 

Wahyu (2010) dalam buku komunikasi dakwah adalah menegakan ajaran Islam 

kepada setiap insani sehingga ajaran tersebut mampu mendorong perbuatan yang 
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sesuai dengan ajaran islam. Sedangkan secara sederhana, tujuan komunikasi dakwah 

secara umum adalah mengubah perilaku sasaran dakwah agar mau menerima ajaran 

islam dan mengamalkan dalam tataran pribadi kehidupan sehari-hari. 

2.1.4 Media Komunikasi Dakwah  

 Menurut Cangara dalam buku penghantar Ilmu komunikasi (2006) media 

adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator 

kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam 

komunikasi antarmanusia, maka media yang paling dominasi dalam berkomunikasi 

adalah pancaindera manusia seperti mata dan telinga. Pesan – pesan yang diterima 

selanjutnya oleh pancaindera selanjutnya diproses oleh pikiran manusia untuk 

mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam 

tindakan. Ada beberapa media komunikasi anara lain : 

2.1.5 Media Cetak (Komik) 

 Media cetak memiliki arti yaitu sebuah media  yang bertujuan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi. Unsur-unsur utama dari media cetak adalah teks 

dan gambar visualisasi. Pengertian media cetak menurut Eric Barnow adalah segala 

barang yang dicetak yang ditujukan untuk umum. Sehingga yang dimaksud media 

cetak yaitu majalah, surat kabar dan berbagai bentuk barang cetakan yang tujuannya 

dibuat untuk menyebarkan informasi atau pesan komunikasi. contoh dari media cetak 

adalah buku (komik), majalah , surat kabar . Dari berbagai macam contoh buku 

merupakan media  cetak dimana banyak jenisnya seperti buku ajar , buku cerita 



16 
 

(novel)  dan buku komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan 

gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk 

janlinan cerita. Komik berbentuk rangkaian gambar-gambar sedangkan masing-

masing dalam kotak keseluruhanya merupakan rentetan suatu cerita, gambar-gambar 

itu dilengkapi balon-balon ucapan (speak balloons) ada kalanya masih disertai narasi 

sebagai penjelasnya. Menurut Scoot McCloud dalam buku understanding comic 

bahwa komik merupakan gambar yang menyampaikan informasi atau menghasilkan 

respon estetik pada yang melihatnya. Hampir seluruh teks komik tersusun dalam 

hubungan antara gambar atau lambang visual dan kata-kata atau lambang verbal. 

2.1.5.1 Macam-Macam Komik  

 Komik memiliki beberapa jenis yang dapat dibedakan antara lain: 1) Komik 

kartun/karikatur, dimana komik yang isinya hanya berupa satu tampilan, komik ini 

didalamnya berisi beberapa gambar tokoh yang di gabungkan dengan tulisan-tulisan. 

Tujuan komik ini biasanya mengandung unsur kritikan, sindiran, dan humor,  

sehingga dari gambar (kartun/tokoh) dan tulisan tersebut mampu memberikan sebuah 

arti yang jelas sehingga pembaca dapat memahami maksud dan tujuannya dari komik 

tersebut. 2) Komik Potongan, komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar 

yang di gabungkan menjadi satu bagian/sebuah alur cerita pendek (cerpen), tetapi  isi 

dari ceritanya tidak harus selesai disitu bahkan ceritanya bisa di buat bersambung dan 

di buat sambungan ceritanya lagi. Komik ini biasanya terdiri dari 3-6 panel bahkan 

lebih, komik Potongan (Comic Strip) ini biasanya disodorkan dalan tampilan harian 

atau mingguan disebuah surat kabar, majalah maupun tabloid/bulletin, penyajian 
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komik potongan ini ceritanya  juga dapat berisi cerita yang humor, cerita yang serius 

dan asik untuk dibaca setiap epsisodenya hingga tamat ceritanya. 3) Komik Tahunan, 

komik ini biasanya terbit setiap satu bulan sekali bahkan bisa juga satu tahun sekali. 

Penerbit biasanya akan menerbitkan buku-buku komik baik itu cerita putus maupun 

serial putus. 4) Komik Onlinew (Web Online), selain media  luas daripada media 

cetak, komik Online lebih menguntungkan daripada komik media cetak, karena 

dengan biaya yang sangat relatif lebih murah kita bisa menyebar luaskan komik yang 

bisa dibaca siapa saja. 5)  Buku Komik, buku komik adalah suatu cerita yang 

berisikan gambar-gambar, tulisan dan cerita yang dikemas dalam sebuah buku. Buku 

komik ini sering kita jumpai bahkan mungkin sering kita baca, buku komik sering 

disebut sebagai komik cerita pendek, yang biasanya di dalam komik ini berisikan 32 

halaman tetapi ada juga komik yang berisi 48 halaman dan 64 halaman. Komik ini 

biasanya berisikan cerita lucu, cerita cinta (cerita remaja), superhero (pahlawan).  

2.1.6 Media Elektronik  

  Media elektronik , merupakan media yang penyebaran informasi berbeda 

dengan media cetak,yakni penyebaran menggunakan visualisasi, suara yang 

menggunakan alat elektronik seperti tv, radio , recording dan internetpun juga 

termasuk media elektronik . 

2.1.7 Media Online ( Media baru) 

 Komunikasi massa dapat diartikan sebagai jenis komunikasi kepada khalayak 

atau orang banyak, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik 
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sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Penggunaan 

media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha 

memenuhi kebutuhanya. Upaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan itu 

sangat bergantung pada tersedia tidaknya media dan kemudahan memanfaatkanya 

(Nurudin 2004).  

 Definisi komunikasi massa yang sebelumnya sudah cukup jelas. Komunikasi 

massa bisa didefisinikan dalam tiga ciri :1) Komunikasi massa diarahkan kepada  

audiens yang relative besar, heterogen dan anonym. 2) Pesan-pesan yang disebarkan 

secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa mencapai sebanyak mungkin anggota 

audiens secara serempak dan sifatnya sementara.  

3) Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi yang 

kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar.  

Perkembangan media massa begitu banyak, dimulai dari abad ke 20 yang bersifat satu 

arah, arus yang serupa pada massa yang seragam. Semakin berkembangnya jaman, 

semakin banyak bermunculan media-media baru yang mempermudah proses 

komunikasi massa atau disebut dengan new media. 

Media baru adalah berbagai alat teknologi  yang berbagai ciri yang sama dimana 

selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaanya yang luas untuk 

menggunakan pribadi sebagai alat komunikasi. Media baru di definisikan sebagai 

produk dari komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan 

computer dgital. Definisi lain mengemukakan, media baru merupakan digitalisasi 
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yang mana sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai 

teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari 

semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Media baru yang disampaikan oleh 

Mondry dalam buku pemahaman baru dalam praktik jurnalistik, merupakan media 

yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, bekarakter fleksibel, 

berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat, maupun secara publik. 

 2.1.7.1 Instagram  

 Instagram adalah salah satu bagian dari facebook , yang memungkinkan teman 

facebook kita mem-follow akun instagram kita. Ryanjide menjelaskan bahwa 

instgram berdiri pada tahun 2010 oleh perusahaan Burbn.Inc. Setelah dilihat dari data 

PJII instagram merupakan jejaring sosial  nomer dua yang banyak digunakan di 

Indonesia terutama bagi remaja, semakin popular aku instagram yang digunakan, 

semakin banyak orang yang mencari informasi dan mendapatkan informasi melalui 

instagram. Instagram adalah media yang tepat untuk  memberikan pesan  melalui foto 

dan video, didalam foto tersebut beraneka ragam seperti meme, dan komik sederhana, 

yang mempunyai makna pesan yang terkandung didalamnya. 

 2.1.7.2 Fitur Instagram  

 Didalam instgram terdapat fitur-fitur instagram yang dijelaskan Wikipedia, 

agar masyarakat mudah  mengakses Instagram, antara lain:   

a) Followers (pengikut), system ini dalam instgram adalah dengan menjadi pengikut 

akun pengguna lainya, atau memiliki pengikut instagram. Dengan demikian 
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komunikasi antar pengguna instagram dapat berjalin, dengan menggunakan tanda 

suka dan mengomentari foto yang telah diposting oleh pengguna lainya. Pengikut 

juga salah satu unsur terpenting, dimana jumlah tanda suka sangat mempengaruhi 

apakah foto tersebut menjadi terpopuler atau tidak .b)  Upload  (unggah) kegunaan 

instgram adalah mengunggah dan berbagi  foto atau video. c) Re-post (Posting Ulang) 

mengulang postingan yang sudah di posting orang lain dan mencantumkan 

sumbernya. Misalnya, akun @komikin_ajah mengepst ulang ( repost) dari foto orang 

lain yang mengunggah foto komik di akun pribadinya.  d) Aroba, instagram juga 

memiliki fitur yang dimana penggunanya dapat memabagi informasi tersebut dengan 

menambah tanda  Aroba (@) dikolom komentar  dan memasukan akun instagram 

lainya yang ingin kita bagikan info. e) Like (Tanda suka) instagram juga memiliki 

fitur tanda suka, fungsinya sebagai penanda  bahwa menyukai foto yang  di posting, 

berdasarkan dengan jumlah suka pada sebuah foto di instgram. f) Exsplor (Popular) 

bila sebuah foto masuk dalam halaman popular , yang merupakan kumpulan foto-foto 

popular diseluruh dunia, secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal 

yang dikenal oleh masyarakat. 

 2.1.7.3 Proses Komunikasi Dakwah  

 Dalam proses komunikasi dakwah dapat dilakukan melalui dua acara yaitu 

verbal dan non verbal. Dalam penyampaian pesan verbal komunikasi dakwah itu bisa 

bersifat satu arah ataupun dua arah. Dalam komunikasi atau dakwah non verbal 

kegiatan ini bisa dilakukan memalui berbagai kegiatan atau yang tujuannya 

perubahan sikap dan tingkah laku.  
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 Menurut Jalaludin Rakhmat(2010), dalam menyampaikan pesan dakwahnya 

menggunkan dua bentuk penyampaian pesan dakwah. Pertama verbal, dimana pesan 

komunikasi dakwah yang dilakukan menggunakan lisan atau ucapan. Kedua non 

verbal, yaitu pesan dakwah yang disampaikan melalui tulisan. Dalam melakukan 

pendekatan kepada audiens, menggunkan beberapa pendekatan. Yaitu, persuasive dan 

koersif. Perubahan tingkah laku akibat proses dari komunikasi atau dakwah tersebut 

adalah respon dari objek. Respon yang ditanggapi secara positif akan melahirkan 

tingkah laku atau sikap sesuai dengan yang direncanakan oleh komunikator ataupun 

Da‟i. adapun respon negative adalah proses perlawanan sikap komunikan atau Mad‟u 

terhadap tujuan yang akan dicapai. Secara sederhana respon merupakan proses reaksi 

dari aksi yang disampaikan oleh seseorang yang dilakukan baik secara sadar atau 

tidak sadar.  

 2.1.7.4 Bentuk-Bentuk Komik di Instagram 

Menurut jenisnya komik dalam buku understanding comic (McCloud 1993) 

dikelompokan menjadi dua, yaitu comic strips dan comic book, comic strips 

merupakan komik bersambung yang dimuat di surat kabar yang dimana gambar pada 

komik sedikit namun dilihat dari segi isi telah menggunakan gagasan yang utuh.  

Comic book atau buku komik menampilkan cerita yang utuh, yang menampilkan 

cerita berkelanjutan yang ber-seri. Akun @komikin_ajah dalam instagram 

menggunakan jenis comic strips, memberi pesan singkat melalui komik cerita 

bersambung.  
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2.2 Pesan Komunikasi Dalam Instagram 

 2.2.1 Pengertian Pesan 

Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan non verbal yang dapat 

mewakili perasaan. Menurut Onong Effendy menyatakan bahwa pesan adalah suatu 

komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan 

seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa/lambang-lambang lainnya 

disampaikan kepada orang lain (Effendy, 1989). Sedangkan Abdul Hanafi 

menjelaskan  bahwa pesan itu adalah produk fiktif yang nyata yang di hasilkan oleh 

sumber– encoder (Siahaan,1991). Kalau berbicara maka “pembicara” itulah pesan, 

ketika menulis surat maka “tulisan surat” itulah yang dinamakan pesan. 

 2.3.2 Macam-Macam Sifat Pesan   

 Pesan verbal adalah jenis pesan yang penyampaianya menggunakan kata-kata 

dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa yang dituliskan atau 

didengar. Sedangkan pesan non verbal adalah jenis pesan yang menyampaianya tidak 

menggunkan kata-kata secara langsung, dan dapat dipahami isinya oleh penerima 

berdasarkan gerak-gerik, tingkah laku, mimik wajah atau ekspresi muka pengirim 

pesan. 

 Pada pesan non verbal mengandalkan indera penglihatan sebagai penangkap 

stimulu yang ditangkap, pesan non verbal dari pesan tulisan yaitu disampaikan 

melalui gambaran yang mengandung pesan didalamnya yang dapat diterima oleh 

masyarakat maksut dari pesan tersebut.     
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2.3 Jenis-Jenis Pesan Dakwah  

2.3.1 Pesan Aqidah  

Ketentuan atau ketepatan kepada Allah yang fitrah, selalu bersandar kepada 

kebenaran (haq), sah selamanya (tidak pernah berubah) dan terikat kedalam hati 

manusia. Misalnya: Keyakinan manusia akan wujud (adanya) Sang Pencipta. 

Kekayaan ilmu yang dimiliki-Nya, pertuan dengan dengan Allah saat sudah mati, 

adanya hari pembalasan. Manusia meyakini bahwa nafas yang dihirup berada 

ditangan-Nya. Menurut Abu Bakar Jabir (1978) semua persoalan yang mereka 

hadapi, pasrah dan tawakal kepada Allah. Meminjam sistematika Hasan al-Buana 

maka ruang lingkup pembahasan Aqidah adalah : 

a. Ilahiyat : Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

Ilahi (Tuhan,Allah) seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, 

af‟al Allah dan lain-lain.  

b. Nubuwat: Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, 

mukzizat, keramat dan lain-lain.  

c. Ruhaniyat : Yaitu pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam 

metafisik seperti Malaikat, Jin, Iblis, Syaitan, Ruh, dan lain-lain. 

d. Sam‟iyyat : Yaitu pembahasan tentang  segala sesuatu yang hanya bisa 

diketahui melalui sam‟I, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-

tanda kiamat, surga, neraka dan lainya. 
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2.3.2 Pesan Ibadah  

Syariat, sebagai mana dijelaskan dalam kamus adalah : Sesuatu yang 

ditetapkan atau yang diturunkan Allah kepada hambanya, berupa aturan atau tuntunan 

agama atau sesuatu yang diperintahkan Allah yang berkaitan dengan masalah-

masalah agama, seperti: Shalat, puasa, haji, zakat dan seluruh perbuatan baik, 

sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18 artinya:“Kemudian kami 

jadikan kamu berada diatas suatu syariat( (peraturan) dari urusan (agama) itu “ 

(Al-Qhardawi,1997). 

Barang siapa yang membaca dan mengamati hukum-hukum yang tertuang 

dalam syariat islam dan memikirkan sesuatu yang di ta‟lil (dicari alasan) dalam Al-

Qur‟an dan Hadist, maka akan menemukan penjelasan bahwa syariat Islam bertujuan 

untuk menegakan kemaslahatan semua makhluk, terutama di bidang-bidang ibadah 

(Al-Qhardawi,1997) .  

Ibadah bisa dibagi berdasarkan pada ruang lingkup umum („ammah) dan 

khusus (khashashah) (Syakir Jamaluddin 2011)  

a. Ibadah khashashahi (khusus) yalah ibadah yang ketentuanya telah 

ditetapkan oleh nash, seperti sholat, zakat, puasa dan haji. 

b. Ibadah „ammah (umum) iyalah segala amal yang diizinkan oleh Allah, 

belajar, dzikir, dakwah, tolong menolong dan lain sebagai dengan niat 

melaksanakan perbuatan itu untuk menjaga badan jasmaniah dalam rangka 

agar dapat beribadah kepada Allah. Prinsip dalam ibadah ini ada empat, 
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yaitu: a) Keberadaanya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang 

selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini 

boleh di selenggarakan. b) Tata pelaksanaanya tidak perlu berpola kepada 

contih Rosul. c) Selama itu ada manfaatnya, maka perbuatan itu boleh 

dilakukan. d) Bersifat rasional, ibadah ini baik buruknya dapat di tentukan 

oleh akal logika. Kesimpulan dalam ibadah umum yang sangat luas adalah  

ibadah yang mencukupi atau merangkumi seluruh perkara yang berkaitan 

kehidupan sehari-hari manusia.  

 

2.3.3 Pesan Akhlak 

Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam dalam jiwa yang dari padanya 

timbul perbuatan-perbutan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan. Maka bila sifat itu memunculkan perbuatan baik dan terpuji 

menurut akal dan syariat maka sifat itu disebut akhlak yang baik, dan apabila yang 

keluar sifat itu perbuatan yang buruk, maka sifat itu disebut akhlak yang buruk. 

Akhlak mempunyai tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup umat manusia 

dalam kehidupanya, baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu konsep akhlak islam 

mengatur pola kehidupan manusia yang meliputi: a) Hubungan anatara manusia  

dengan Allah seperti akhlak terhadap Tuhan. Bentuk sikap yang memenuhi segala 

perintahnya dan menjahui segala laranganya. b) Hubungan manusia dengan 

sesamanya meliputi: hubungan seseorang terhadap keluarganya maupun masyarakat. 

c) Akhlak terhadap keluarga yang meliputi: akhlak terhdap orangtua, istri, suami, 
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anak dan sanak saudara. d) Akhlak terhadap manusia meliputi : aklah terhadap 

tetangga, tamu,rekan kerja, dan lingkungan kerja. e) Akhlak terhadap manusia dan 

lingkunya meliputi : akhlak terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan dana lam sekitar. f) 

Akhlak terhadap diri sendiri (Khoiri, dkk, 2005). 

Berdasarkan penjelasan diatas, penyusun mendefinisikan yang disebut 

dakwah adalah pesan yang mengandung segala pernyataan yang berupa seperangkat 

lambang yang bersumber dari Al-Quran dan hadist berupa ajaran Aqidah, Syariat dan 

Akhlak yang disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai macam cara agar 

mengikuti ajaran islam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang baik untuk 

dunia dan akhirat.  

2.5 Penelian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan 

penelitian ini yaitu  mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mumtaz Afif Saleh  

mahasiswa Komunikasi pendidikan Islam Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, dengan mengambil pembahasan “Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam 

Akun Twiter Felix Siauw” . Pembahasan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu 

yaitu fokus pada menganalisis postingan dakwah oleh Felix Siauw pada akun twitter.  

 Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin 

dipaparkan oleh peneliti yaitu terletak pada media yang digumakan twitter dan 

instagram. Penelitian ini memnggunakan postingan komik yang mempunyai pesan 

dakwah di dalam akun instagram. Konstribusi penelitian terdahulu dalam penelitian 
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ini yaitu sebegai rujukan penelitian., serta memberikan gambaran tentang isi pesan 

dakwah yang diposting oleh akun twitter milik Felix Siauw. 

 

2.6 Definisi Konseptual   

2.6.1 Dakwah . 

Dakwah sebagai salah satu bentuk komunikasi yang khas juga memiliki 

beberapa komponen komunikasi yaitu adanya: idea – pesan – mubaligh 

(komunikator) - media serta adanya komunikan (penerima pesan). Dakwah adalah 

usaha penyebaran pemerataan ajaran agama disamping amar ma‟ruf dan nahi munkar, 

Allah memberi mereka predikat sebagai umat yang berbahagia atau umat yang 

menang. Pesan dalam akun @komikin_ajah memiliki pesan dakwah  sesuai dengan 

kategori yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu :  

2.6.2 Pesan Aqidah 

 Keyakinan manusia karna adanya Sang Pencipta, pertemuan dengan Allah saat 

sudah mati,  percaya adanya hari pembalasan dan hidup dan mati ada ditangan-

Nya. Menurut Abu Bakar Jabir (1978) semua persoalan yang mereka hadapi, 

pasrah dan tawakal kepada Allah. Ruang lingkup Aqidah menurut Hasan Al-

Buana: 

a. Ilahiyat: Pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan Ilahi 

(Allah) seperti wujud Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah.  
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b. Nubuwat: Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, 

mukzizat, keramat dan lain-lain. 

c. Ruhaniyat: Yaitu pembahasan segala sesuatu yang berhubngan dengan 

alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, ruh dan lain-lain. 

d. Sam‟iyyat: Yaitu pembahasan seperti  akhirat, azab kubur, tanda-tanda 

kiamat, surga dan neraka. 

2.6.3 Ibadah  

a. Ibadah Umum: Segala amal yang diizinkan oleh Allah, seperti belajar, 

dzikir, dakwah, tolong menolong. 

b. Ibadah Khusus: Ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim yang telah 

ditetapkan oleh nash seperti sholat, zakat, puasa dan haji. 

2.6.4  Akhlak  

Sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang timbul dengan perbuatan-

perbuatan.  

a. Akhlak kepada Allah: Rasa patuh kepada Tuhan, seperti memenuhi segala 

perintahnya dan menjauhi segala laranganya. 

b. Akhlak kepada sesama manusia: Hubungan manusia dengan sesamanya 

meliputi hubungan seseorang terhadap keluarga maupun masyarakat, 

seperti menghormati orangtua berbicara dengan sopan santun, menjaga tali 

silaturahmi. 
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c. Akhlak kepada alam lingkungan: Akhlak terhadap binatang dan tumbuh-

tumbuhan, seperti menjaga kebersihan dilingkungan menyangi binatang

dan menjaga kelestarian alam


