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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1. Pengertian dan Tujuan Dakwah  

Menurut M. Natsir (dalam Amin, 2009:3) pengertian dakwah yaitu usaha-

usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh 

umat manusia konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia 

ini, dan yang meliputi al amar ma’ruf an nahyu an al munkar dengan berbagai 

macam cara dan media yang diperbolehkan akhlak dan membimbing 

pengalamannya dalam perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bernegara. 

Dakwah juga dapat diartikan dari beberapa unsur pokok yang menjadi makna 

dakwah (Aziz, 2004:10), yaitu : 

1. Dakwah adalah proses penyampaian agama Islam dari seseorang kepada 

orang lain. 

2. Dakwah adalah penyampaian ajaran Islam tersebut dapat berupa amar 

ma’ruf (ajaran kepada kebaikan) dan nah’i munkar atau mencegah 

kemunkaran. 

3. Usaha tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan terbentuknya suatu 

individu atau masyarakat yang taat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh 

ajaran Islam. 
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Tujuan umum dakwah merupakan segala sesuatu yang hendak dicapai dari 

seluruh aktivitas dakwah sesuai dengan nilai-nilai al amar ma’ruf an nahyu an al 

munkar. Hal ini juga tertuang dalam firman Allah QS. Al Maidah :67 

بِِّك َو إِن لَّْم تَْفعَلْ  سوُل بَِلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيك ِمن رَّ َ ال يَأَيَها الرَّ ُ يَْعِصُمك ِمَن النَّاِس إِنَّ َّللاَّ  فََما بَلَّْغت ِرسالَتَهُ َو َّللاَّ

 يْهِدى اْلقَْوَم اْلَكِفِرينَ 

Artinya : “Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu, dan jika kamu tidak melakukan berarti kamu tidak menyampaikan 

risalah-Nya. Allah menjagamu dari bahaya manusia, sesungguhnya Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir” 

Kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah titik kulminasi tujuan hidup 

manusia, sebab bahagia dunia dan akhirat tidaklah semudah yang diucapkan dan 

diinginkan, perlu di sertai oleh doa dan usaha. Segala macam bentuk dakwah al 

amar ma’ruf an nahyu an al munkar bertujuan tidak lain adalah terwujudnya 

kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah 

SWT.   

Tujuan khusus dalam dakwah juga merupakan perumusan dari penjabaran 

tujuan umum dakwah. Tujuan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan dan proses 

dakwah jelas diketahui ke arah mana jenis kegiatannya, apa yang akan dikerjakan, 

dengan cara apa, siapa da’i dan mad’unya serta menggunakan cara apa dalam 

berdakwah. Tujuan khusus dakwah sebagai terjemahan dari tujuan umum dakwah 

dapat disebutkan antara lain sebagai berikut (dalam Amin, 2009:62-64) 
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a. Mengajak umat manusia yang telah memeluk agama islam untuk selalu 

meningkatkan taqwanya kepada Allah. 

b. Membina mental agama Islam bagi kaum yang masih muallaf, karena 

penanganan terhadap masyarakat yang masih mu’allaf akan jauh berbeda 

dengan kaum yang sudah beriman kepada Allah SWT. 

c. Mengajak manusia agar beriman kepada Allah dan memeluk agama Islam. 

d. Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahNya, 

sebab anak-anak adalah penerus generasi bangsa jadi, harus ditingkatkan 

iman dan ketaqwaannya sejak dini.  

Adanya akun-akun dakwah Islam di Instagram dapat meningkatkan kualitas 

iman baik manusia. Postingan akun dakwah tersebut dapat menjadi sumber 

pengetahuan agar hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Melalui akun tersebut, 

manusia akan menjalankan hidupnya berlandaskan syariat Islami untuk mencapai 

target, salah satunya target auidience yang ingin dicapai oleh akun tersebut yaitu 

mahasiswa. Beberapa macam metode berdakwah tercipta guna meningkatkan 

kualitas diri menuju hal yang lebih mengedepankan unsur Islami. Jadi, postingan 

akun-akun dakwah Islam tersebut adalah salah satu cara berdakwah yang dilakukan 

individu atau kelompok untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik, baik tujuan 

perseorangan atau tujuan kelompok. 
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2.2 Komunikasi Dakwah 

Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi  atau pesan dari 

seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya 

yang bersumber pada Al-Qur’an dan hadits dengan menggunakan lambang-

lambang baik secara verbal maupun non verbal dengan tujuan untuk mengubah 

sikap, pendapat, atau perilaku orang lain yang lebih baik sesuai ajaran islam, baik 

secara lisan maupun tidak langsung melalui media (Ilaihi, 2010:26). Unsur-unsur 

komunikasi dakwah tidak lain adalah sama dengan unsur-unsur komunikasi, yang 

membedakan adalah hanya dalam isi pesan dakwah mengandung materi islami. 

Tujuan komunikasi dakwah secara khusus (dalam Ilaihi, 2010:39) dapat dibedakan 

menjadi beberapa segi, yaitu sebagai berikut : 

a. Segi Mitra Dakwah 

Beberapa tujuan yang dibahas dalam segi mitra dakwah, yaitu tujuan 

perorangan yang membentuk pribadi muslim dengan iman yang kuat, berperilaku 

sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT dan berakhlak mulia, kemudian 

membentuk keluarga bahagia, penuh ketentraman, dan cinta kasih antara anggota 

dikategorikan dalam tujuan keluarga, serta membentuk masyarakat sejahtera 

dengan suasana keislaman, dan bagi seluruh umat manusia adalah menciptakan 

kedamaian dan ketenangan, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, tidak adanya 

diskriminasi dan eksploitasi, saling tolong menolong antar sesama. 
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b. Segi Pesan 

Pesan yang disampaikan dalam tujuan dakwah adalah membentuk tujuan 

akidah, yaitu dapat memantapkan hati manusia sehingga keyakinan tentang ajaran 

Islam tidak dicampuri dengan keragu-raguan. Dalam aspek tujuan hukum, agar 

pesan dapat membentuk pribadi muslim yang luhur dengan sifat-sifat terpuji. 

Jalaluddin Rakhmat (dalam Ilaihi, 2010:39-40) mengungkapkan tujuan umum 

dakwah dalam konteks komunikasi, agar menambah pengetahuan pendengar 

(Informatif), dapat mempengaruhi (persuasif) seseorang dengan mempercayai 

sesuatu, melakukannya, dan antusiasme yang tinggi, dan mampu menghibur 

(rekreatif) seseorang dengan bahasa yang enteng, segar, mudah dicerna, sebab 

perhatian, humor, dan kesenangan adalah reaksi pendengar yang diinginkan. 

Segala macam tujuan dakwah adalah ingin mengubah masyarakat lebih baik 

untuk kehidupan dunia dan akhirat. Penggunaan dakwah menggunakan media 

Instagram akan semakin efektif apabila wasilah yang digunakan dapat merangsang 

indra-manusia yang menciptakan perhatian tersendiri dalam menerima dakwah. 

Dengan demikian, tujuan dakwah akan tersampaikan dan mengenai sasaran 

dakwah. Secara umum, tujuan dakwah di Instagram adalah menciptakan 

kedamaian, ketenangan, yaitu tidak adanya diskriminasi dan eksploitasi, namun 

secara khusus, tujuan adanya dakwah di Instagram adalah membentuk pribadi 

muslim dengan mengikuti aturan-aturan Allah dan mengamalinya. Maka, pesan 

dakwah di Instagram juga mempunyai tujuan-tujuan yang nyata seperti yang sudah 

terdeskripsikan di atas. Contohnya, beberapa unggahan akun dakwah lewat 
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postingan mengenai berhijab di akun @kartun.muslimah, selalu bersedakah kepada 

orang lain di akun @tausiyahcinta_, dan meyakinkan diri bahwa Allah selalu 

bersama kita di saat sedang senang dan susah di akun @sahabatsurga. 

2.3 Peran Komunikasi Dalam Dakwah  

Beberapa peran komunikasi dalam dakwah (Ilaihi, 2010:40-41) diantaranya adalah 

sebagai berikut ; 

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan memasukkan 

nilai-nilai persuasif Islam, sikap mental Islam, dan bentuk perilaku Islam. 

2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan pendidikan 

Islam. 

3. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya 

pengetahuan. 

4. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang dialami 

diri sendiri sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk 

menciptakan kepribadian Islam (al amar ma’ruf an nahyu an al munkar). 

5. Komunikasi dapat meningkatkan apresiasi yang merupakan perangsang 

untuk bertidak secara riil. 

6. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan Islam dan tentang 

pengetahuan Islam dalam mengatasi perubahan. 

7. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi 

dalam membuat keputusan di tengah kehidupan masyarakat. 
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8. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan masyarakat pada 

masyarakat yang awam kemasyarakatan yang memiliki pengetahuan dan 

wawasan kepada massa. 

9. Komunikasi dapat menciptakan umat menjadi loyal terhadap Islam. 

10. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program dan 

strategi dakwah. 

11. Komunikasi dapat membuat dakwah menjadi proses yang berlangsung 

secara mandiri. (self perpetuating). 

2.4 Media Dakwah 

Hamzah Ya’qub (dalam Aziz, 2004:120) membagi media dakwah menjadi lima, 

antara lain : 

1. Lisan, media dakwah yang paling sederhana menggunakan lidah dan suara. 

Bentuknya adalah dengan berpidato, ceramah, kuliah, penyuluhan, dan lain-

lain. 

2. Tulisan, seperti buku, majalah, surat kabar, korespondensi, spanduk, dan 

lain-lain. 

3. Lukisan, seperti gambar, karikatur, dan lain-lain. 

4. Audio visual, yaitu alat dakwah yang dapat merangsang indera pendengaran 

atau penglihatan, maupun keduanya, bentuknya seperti televisi, slide, ohp, 

internet, dan lain-lain. 

5. Akhlak, yaitu segala macam perbuatan yang nyata dengan mencerminkan 

ajaran Islam, yang dapat dinikmati dan didengarkan oleh Mad’u.     
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Instagram adalah bagian dari media dakwah audiovisual yang membentuk 

komunikan lewat indera pendengaran dan penglihatan. Sehingga, media dakwah 

dalam medium Instagram dapat meningkatkan kualitas diri manusia untuk lebih 

mengedepankan syariat agama Islam. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat 

seberapa besar media dakwah ini berpengaruh terhadap tingkat religiusitas 

seseorang. 

2.5 Instagram Sebagai Media Dakwah 

Teknologi pada era modernisasi telah mengalami kemajuan yang sangat 

meningkat, beragam macam media massa telah memberikan infomarsi tanpa batas. 

Salah satunya kehadiran internet yang mendunia saat ini. Fasilitas yang lengkap dan 

efisien memudahkan segala bentuk informasi masuk dengan mudah dan cepat. 

Berbagai macam inovasi-inovasi baru dalam bentuk penyampaian pesan dibuat 

sangat canggih sehingga memunculkan sosial media. Kemunculannya pada bidang 

informasi dapat menjangkau masyarakat luas serta mendunia. Sehingga segala 

macam keperluan dapat disampaikan dengan mudah. Instagram adalah salah satu 

sosial media yang sangat digemari di dunia media sosial saat ini. 

Hadirnya sosial media sangat menguntungkan, selain untuk hiburan, sosial 

media juga memberikan informasi yang mendidik. Metode berdakwahpun saat ini 

juga diinovasikan dengan menggunakan sosial media. Penyebaran pengetahuan 

agama dengan memakai sosial media sangat diperlukan mengingat kondisi 

masyarakat Indonesia mayoritas adalah pengguna sosial media. Media sosial 

dijadikan wadah baru untuk lebih berkembang lagi dalam metode dakwah. 
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Beberapa hal yang mendukung munculnya dakwah lewat sosial media adalah 

karena banyaknya masyarakat yang masih awam tentang pengetahuan agama, 

sehingga para ulama berinisiatif untuk menggunakan sosial media sebagai media 

berdakwah.  

Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk lebih memanfaatkan internet 

sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan (http://www.kompasiana.com). 

Selain dakwah menguntungkan untuk para pendakwah, keuntungan lainnya juga 

dirasakan oleh pengguna media sosial yang dapat mengaksesnya tanpa ada batasan 

ruang dan waktu.  

Banyaknya akun dakwah yang tersedia di Instagram akan memudahkan 

masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan agama. Sosial media tidak akan 

hanya digunakan semata-mata sebagai hiburan saja, namun tetap mendidik. Akun 

dakwah adalah akun-akun yang memiliki postingan gambar/video berupa hal-hal 

mengenai pengetahuan agama, konten-konten islami yang berisikan nasehat atau 

pengingat kebaikan. Akun dakwah biasanya mempunyai segmentasi dan karakter 

konten berbeda-beda secara kemasan. Akun dakwah mempunyai banyak pengikut 

dari akun-akun Instagram dan diakui oleh semua orang sebagai akun dakwah yang 

selalu meposting hal-hala berkaitan dengan pengetahuan Islam. Beberapa akun 

dakwah adalah @negeriakhirat, @beraniberhijrah, @tausiyahcinta_, @sahabatsurga, 

@dakwahjomblo, @kartun.muslimah, @inspirasialquran, @baperpositif, @jendelaislam, 

@hanan_attaki, dan masih banyak lagi akun dakwah yang memotivasi serta 

memberikan pengetahuan agama secara ringan dan menghibur. Sebagian besar 

http://www.kompasiana.com/
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akun tersebut memposting sebuah gambar yang cocok dengan tulisan motivasi yang 

disampaikan. Ada juga cuplikan video salah satu ustad ternama di Indonesia sedang 

berdakwah di salah satu kajiannya yang kemudian di potong pada bagian yang akan 

menarik perhatian khalayak. Berbagai macam metode-metode dakwah dilakukan 

oleh pendakwah dalam mempublikasikan postingannya agar mengena di hati 

pengguna. Jadi, dakwah menggunakan sosial media merupakan suatu inovasi 

terbaru dalam syi’ar agama, sehingga tidak hanya hal-hal negatif saja yang masuk 

ke dunia internet, namun manfaatnya yang seharusnya terjadi adalah, bahwa 

internet dimanfaatkan sebagai wadah dalam mendapatkan pengetahuan. 

2.6 Efek Komunikasi Dakwah 

Efek komunikasi disebut dengan feedback yaitu umpan balik dari reaksi proses 

dakwah. Menurut Rakhmat (dalam Ilaihi, 2010:21) efek dapat terjadi pada tataran 

yaitu, 

1. Efek kognitif, yaitu terjadi jika ada perubahan pada apa yang dipahami, 

diketahui, dan dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. 

2. Efek afektif, yaitu timbul jika ada perubahan pada apa yang dirasakan, 

disenangi, atau dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berkaitan 

dengan emosi, sikap, serta nilai. 

3. Efek behavioral, yaitu merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, 

yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan tindakan 

berperilaku. 
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Efek yang ditimbulkan dari Instagram sudah mencapai tingkat perubahan 

perilaku pada seseorang. Banyak penelitian yang sudah ditemukan oleh peneliti 

mengenai perubahan perilaku yang disebabkan dari Instagram, baik itu perilaku 

positif ataupun perilaku negatif. Penelitian ini lebih mengutamakan perilaku 

religius yang ditimbulkan akibat terpaan pesan dakwah Islam pada media 

Instagram. 

2.7 Dimesi-Dimensi Religiusitas Keberagamaan  

Menurut R.Stark dan C.Y Glock (dalam Ancok, 2004:77) terdapat lima 

dimensi keberagamaan, yaitu dimensi keyakinan, peribadatan atau praktek agama, 

penghayatan, pengamalan, pengetahuan agama. Namun, yang cocok dalam 

perspektif Islam hanya ada tiga dimensi religiusitas menurut Ancok, sebagaimana 

ungkapan Anshari (1980) (dalam Ancok, 2004:79-80),bahwa pada dasarnya Islam 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu akidah, syariah, akhlak, dimana tiga bagian tadi 

satu sama lain saling berhubungan. Akidah adalah sistem kepercayaan dan dasar 

bagi syariah serta akhlak. Maka, tiga dimensi itu adalah dimensi keyakinan yang 

disejajarkan dengan akidah, dimensi praktik agama disejajarkan dengan syariah, 

dan dimensi pengalaman disejajarkan dengan akhlak.  

1. Dimensi Keyakinan atau Akidah Islam 

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan Muslim terhadap kebenaran 

ajaran-ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental 

dan dogmatik. Di dalam keberislaman, isi dimensi keimanan menyangkut 

keyakinan tentang Allah, para malaikat, Nabi dan Rasul, kitab-kitab Allah, adanya 

surga dan neraka, serta qadha dan qadar. 
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2. Dimensi Peribadatan /Praktek Agama atau Syariah 

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan Muslim dalam 

mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana disuruh dan dianjurkan oleh 

agamanya. Dalam keberislaman, dimensi peribadatan menyangkut pelaksanaan 

sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Qur’an, do’a, dzikir, ibadah kurban, ikhtikaf 

di masjid pada bulan puasa, dan sebagainya. 

3. Dimensi Pengalaman atau Akhlak 

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkatan Muslim berperilaku dimotivasi oleh 

ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, 

terutama dengan manusia lainnya. Dalam keberislaman, dimensi ini meliputi 

perilaku suka menolong, berjasama, menyejahterakan dan menumbuh kembangkan 

orang lain, menegakkan keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, 

menjaga lingkungan hidup, menjaga amanat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak 

menipu, tidak berjudi, dan mematuhi norma-norma Islam dalam perilaku seksual, 

berjuang untuk hidup sukses menurut ukuran Islam, dan sebagainya.  

2.8 Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Keberagamaan  

Menurut Thouless (Thouless,1995:34) ada empat faktor yang bisa 

memainkan peranan dalam pembentukan dan mempengaruhi sikap religiusitas yang 

harus dianggap tentative (bisa berubah), faktor-faktor tersebut yaitu: 

a. Pengaruh Pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial (faktor 

sosial). 

b. Berbagai pengalaman yang membentuk sikap keagamaan, terutama 

pengalaman-pengalaman mengenai : a. Keindahan, keselarasan, dan 
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kebaikan di dunia luar (faktor alami) b. Konflik moral (faktor moral), dan 

c. Pengalaman emosional keagamaan (faktor efektif) 

c. Faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian timbul dari kebutuhan-

kebutuhan yang tidak terpenuhi, terutama kebutuhan-kebutuhan terhadap 

keamanan, cinta kasih, harga diri, ancaman kematian. 

d. Berbagai proses pemikiran verbal (faktor intelektual) 

2.9 Efek Terpaan Media 

Menurut pendapat Rosengren (dalam Rakhmat,2012:66), penggunaan 

media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai jenis media, jenis 

isi media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen 

dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Menurut 

peneliti, penggunaan media dalam hal ini diukur dari frekuensi seseorang dalam 

mengakses akun dakwah di Instagram. 

Beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa terpaan media 

adalah dari seberapa banyaknya informasi diperoleh dari media dengan cara 

melihat, mendengarkan, dan membaca pesan atau memiliki pengalaman dan 

perhatian terhadap informasi tersebut yang berhubungan dengan frekuensi, atensi, 

dan durasi dalam mendapatkan informasi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan, 

bahwa indikator dari terpaan media digolongkan menjadi tiga aspek, yaitu : 

a. Durasi atau kualitas kedalaman penggunaan media. 

b. Frekuensi atau tingkat keseringan mengakses media. 

c. Intensitas dalam mengakses media. 
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2.10 Teori Hierarki Efek 

Kehadiran media massa dapat mempengaruhi seseorang dalam perubahan 

pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Menurut Mc Luhan (dalam Rakhmat, 

2007:219) bahwa bentuk media sudah mempengaruhi manusia. Maka, pesan yang 

diberikan dari media akan menimbulkan beberapa efek, diantaranya efek kognitif, 

efek afektif, dan efek behavioral. 

1. Efek Kognitif 

Efek ini terjadi pada pembentukan dan perubahan citra. Sebagaimana fungsi dari 

media massa adalah menyampaikan informasi untuk khalayak, sehingga informasi 

itu dapat membentuk, mempertahankan, atau meredifinisikan citra, karena citra 

terbentuk berdasarkan informasi yang diterima seseorang (Rakhmat,2007:224).  

Media massa membuat kita mengetahui informasi berupa benda, orang, atau segala 

sesuatu yang berkaitan pula dengan sosial atau politik. Efek ini hanya membentuk 

pengetahuan dari yang tidak diketahui menjadi diketahui atau dari pengetahuan 

yang lama ke baru. 

2. Efek Afektif 

Efek ini terjadi pada pembentukan dan perubahan sikap. Efek kognitif erat 

hubungannya dengan efek afektif. Menurut Asch (dalam Rakhmat,2007:233), 

semua sikap bersumber pada organisasi kognitif yaitu pada informasi dan 

pengetahuan yang kita miliki, “There cannot therefore be a theory of attitudes or 

of social action that is not grounded in an examination of their cognitive 

foundation” (tidak akan ada teori sikap atau aksi-sosial yang tidak didasarkan pada 

penyelidikan tentang dasar-dasar kognitifnya). Beberapa penelitian bidang 
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komunikasi politik, khususnya peranan media massa dalam sosialisasi politik, 

sudah menunjukkan berungkali korelasi antara terpaan media massa dengan sikap-

sikap politik. Maka, pengaruh terpaan media sangat berpengaruh dalam perubahan 

sikap pada efek afektif. 

3. Efek Behavioral 

Efek media massa selanjutnya adalah efek yang akan menimbulkan perilaku sosial 

yang diterima (efek prososial behavioral) dan pada perilaku agresif. Efek prososial 

behavioral memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. 

Teori psikologi yang dapat menjelaskan efek prososial media massa adalah teori 

belajar sosial dari Bandura. Menurutnya, (dalam Rakhmat,2007:240) kita belajar 

bukan dari pengalaman langsung, tetapi dari peniruan atau peneladanan, sebab 

perilaku merupakan hasil faktor-faktor kognitif dan lingkungan. Hal tersebut 

diartikan, apabila kita mampu memiliki keterampilan yang baik, jika ada 

keterkaitan yang positif antara stimuli yang kita lihat dengan karakteristik diri kita. 

Tidak hanya efek prososial behavioral yang akan muncul akibat media massa, yaitu 

perilaku agresif. Seperti yang dikatan oleh Bandura, bahwa orang akan meniru apa 

yang dilihatnya/didengarnya. Sehingga, apabila media massa menunjukkan segala 

macam perilaku negatif yang kemudian diamati oleh khalayak, maka segala macam 

perilaku agresif juga akan timbul.  

1.11 Teori Kesadaran Beragama 

Kesadaran beragama adalah bagian atau segi yang hadir (terasa) dalam pikiran dan 

dapat diuji melalui introspeksi yaitu pada aspek mental dan aktivitas. Menurut 

Jalaluddin (Rakhmat,2007:106) menyatakan bahwa kesadaran orang untuk 
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beragama merupakan kemantapan jiwa seseorang untuk memberikan gambaran 

tentang bagaimana sikap keberagamaan mereka. Kesadaran beragama tidak hanya 

meliputi rasa keagamaan dan pengalaman keTuhanan, namun juga keimanan dalam 

bertingkah laku serta terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian yang 

rohani. Karena itu, kesadaran dalam beragama meliputi seluruh aspek fungsi jiwa 

raga manusia, maka semua itu mencakup aspek-aspek afektif, kognitif, dan 

behaviour. Seseorang yang memiliki kesadaran beragama cenderung memiliki 

kepribadian yang mantap dan matang. Kematangan kepribadian yang dilandasi 

dengan kehidupan agama akan menunjukka kematangan sikap dalam menghadai 

masalah, norma, dan nilai-nilai sosial dan mempunyai arah tujuan yang jelas dalam 

menentukan hidup. 

1.12 Teori Minat 

Minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap satu obyek tertentu yang 

membuat individu itu sendiri merasa senang dengan obyek tersebut. Menurut 

Sukardi (Sukardi,1994:83) minat merupakan salah satu unsur kepribadian yang 

memegang peranan penting dalam mengambil keputusan masa depan. Minat 

mengarahkan individu terhadap suatu obyek atas dasar rasa senang atau rasa tidak 

senang. Perasaan senang atau tidak senang merupakan dasar suatu minat. Minat 

seseorang dapat diketahui dari pernyataan senang atau tidak senang terhadap suatu 

obyek tertentu. Dari pendapat para ahli, diasumsikan bahwa timbulnya minat 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, rasa ketertarikan atau rasa senang, sehingga 

memunculkan suatu perhatian dan kebutuhan. 
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1.13 Teori Perkembangan Remaja Akhir dalam Beragama 

Teori ini berkaitan dengan kesadaran beragama yaitu dimana ada kemantapan 

hati untuk mendekatkan diri lebih kepada Tuhannya. Namun, ada perkembangan 

yang dilalui dalam fase remaja. Pada masa remaja akhir, menurut Zakiah (Daradjat, 

1996:69) Masa remaja akhir adalah waktu itu dikatakan telah mencapai 

kesempurnaan dalam segi jasmani dan rohaninya. Remaja pada saat itu sedang 

berusaha mencapai titik peningkatan pribadi, mengembangkan agama, dan 

mengikuti perkembangan dan alur jiwanya yang sedang bertumbuh pesat. 

1.14 Teori Pemahaman 

Definisi dari pemahaman diungkapkan oleh para ahli, yaitu Benjamin S. Bloom 

(Sudijono, 2009:50) pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti 

atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Menurut Winkel 

dan Mukhtar (Sudaryono,2012:44) pemahaman adalah kemampuan seseorang 

untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan 

dngan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan 

dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Maka, pemahaman adalah dapat 

mengerti sesuatu dana dapat melihatnya dari berbagai segi. Menurut Daryanto 

(Daryanto,2008:106) kemampuan dlam memahami sesuatu berdasarkan tingkat 

kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, 

yaitu menerjemahkan, menafsirkan yaitu kemampuan untuk mengenal dan 

memahami, dan mengekstrapolasi yaitu menuntut kemampuan intelektual yang 

lebih tinggi karenan seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang 

tertulis. 
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2.15 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel yang akan diukur, diteliti dan akan digali datanya. Berikut 

adalah uraian daripada definisi konseptual yang ingin diteliti oleh peneliti sesuai 

dengan ukuran teori/konsep. 

2.15.1 Terpaan  

 Sesuai dengan dengan kajian teori, terpaan adalah penggunaan media secara 

berkala yang disesuaikan dengan jumlah waktu yang digunakan dalam mengakses 

postingan akun dakwah di Instagram, jenis isi postingan pesan dakwah di 

Instagram, dan pengaruhnya antara individu dengan postingan akun dakwah di 

Instagram. 

2.15.2 Pesan Dakwah  

Dakwah menurut M.Natsir (dalam Amin, 2009:3) adalah usaha menyerukan 

dan menyampaikan kepada seluruh manusia baik perorangan atau publik tentang 

pandangan Islam untuk hidup di dunia ini, dengan al amar ma’ruf an nahyu an al 

munkar. Tujuannya adalah membentuk akidah yang dapat memantapkan hati 

manusia tentang keyakinan Islam tanpa adanya keraguan. Aspek tujuan hukum 

adalah membentuk pribadi muslim yang baik dengan segala sifat terpuji. Dengan 

begitu, pesan dakwah yang disampaikan bersumber pada Al-Qur’an dan hadits. 

Pesan dakwah yang disampaikan pada akun dakwah di Instagram sudah 

memenuhi kriterianya yang bersumber pada Al Qur’an dan hadits. Materi yang 

disajikan bertujuan untuk membentuk akidah yang memantapkan hati dengan 
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berbagai kalimat-kalimat motivasi dari beberapa tokoh agama, perintah-perintah 

dalam ayat-ayat Al Qur’an dan hadits. 

2.15.3 Instagram 

Internet adalah salah satu alat yang memudahkan dalam menyampaikan 

sebuah informasi,selain cepat, internet dapat dijangkau dengan mudah. Salah satu 

alat dakwah yang mengikuti proses teknologi adalah Instagram. Instagram adalah 

sosial media yang menampilkan banyak postingan foto berisikan informasi,berita, 

atau memori pribadi. Hadirnya metode dakwah di Internet menjadi inovasi terbaru 

dalam syi’ar agama, sehingga internet dimanfaatkan lebih baik sebagai wadah 

dalam penyampaian ilmu pengetahuan Islam.  

Berbagai macam akun-akun yang berbau dakwah seperti di Instagram, 

seperti @negeriakhirat, @beraniberhijrah, @tausiyahcinta_, @sahabatsurga, 

@dakwahjomblo, @kartun.muslimah, @inspirasialquran, @baperpositif, @jendelaislam, 

@hanan_attaki. Akun-akun ini memberikan pengetahuan tentang Islam dengan 

mencantumkan ayat Al-Qura’n dan hadits, kebenaran dalam agama Islam lewat 

beberapa hadits, serta motivasi-motivasi hangat menghadapi kehidupan untuk 

mencapai tujuan yang lebih baik. 
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2.15.4 Hierarki Efek Komunikasi Dakwah 

Media massa dapat mempengaruhi seseorang dalam perubahan 

pengetahuan, sikap, maupun perilaku, sebab menurut Mc Luhan (dalam Rakhmat, 

2007:219) bahwa bentuk media sudah mempengaruhi manusia. Beberapa efek yang 

ditimbulkan adalah tiga, diantaranya : 

1. Efek kognitif yaitu perubahan citra atau pembentukan pengetahuan baru. 

Jadi, segala macam postingan yang disuguhkan dalam akun dakwah di 

Instagram, dapat menambah pengetahuan baru bagi khalayak yang 

menerimanya, sehingga informasi tersebut dapat terbentuk dan 

dipertahankan dalam benak khalayak.  

2. Efek Afektif yaitu pembentukan dan perubahan sikap. Setelah mendapatkan 

pengetahuan secara terus menerus dari postingan akun dakwah di 

Instagram, kemudian, khalayak melakukan sebuah proses pembentukan 

sikap baru yang diadopsi dari pengetahuan baru tersebut.  

3. Efek Behavioral yaitu efek yang menimbulkan perubahan perilaku. Proses 

pembentukan sikap terbentuk dari efek afektif sebab pengetahuan yang 

didapatkan terus menerus dari akun dakwah di Instagram akan menciptakan 

sebuah perilaku baru dan susah untuk kembali ke perilaku yang lama, sebab 

pembentukan sebuah pengetahuan-pengetahuan secara terus menerus serta 

continyu dari informasi akun dakwah di Instagram. Efek behavioral yang 

terjadi dari pengetahuan akun dakwah di Instagram, secara tidak langsung 

mempengaruhi religiusitas seseorang, misalnya, dalam dimensi peribadatan 
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dan dimensi pengalaman. Hal tersebut sangat terlihat secara signifikan, 

bagaimana seseorang akan berperilaku lebih baik dari sebelumnya sebab 

postingan akun dakwah di Instagram tersebut.  

Berikut dimensi religiusitas yang didefinisikan oleh R.Stark dan C.Y Glock 

(dalam Ancok, 2004:77), yaitu : 

a. Akidah yaitu keyakinan/kepercayaan 

b. Syariah yaitu ukuran peribadatan 

c. Akhlak yaitu muamalah/perilaku yang berhubungan dengan sosial. 

2.16 Kerangka Teori 

 Kerangka teori merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dngan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting (Sugiyono, 2000:47). Berdasarkan pendapat diatas, peneliti dapat 

mengetahui bahwa kerangka berfikir sangat diperlukan dalam membentuk model 

konseptual yang akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel satu 

dengan variabel lainnya dalam penelitian ini. Tujuan instruksional khusus dengan 

adanya kerangka berfikir adalah untuk menyusun hipotesis penelitian sesuai dengan 

variabel yang telah dipilih peneliti. Berdasarkan beberapa teori yang telah 

dipaparkan diatas, maka model kerangka berfikir pada penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17 Model Hipotesis Penelitian 

 Dari model konsepsi diatas kemudia dijabarkan ke dalam variabel penelitian 

berdasarkan pada teori-teori yang mendukung. Sehingga dari konsepsi yang 

disusun dapat diamati dan kemudian diukur. Agar terlihat lebih operasional, maka 

variabel juga perlu dijabarkan ke dalam indikator-indikatornya. Berikut adalah 

model hipotesis pada penelitian ini yang digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Model Hipotesis 

 

Media Sosial Instagram Sebagai Alat Dakwah 

Pesan-Pesan Dakwah Islam 

 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah Malang  

 

Terpaan Pesan Dakwah Islam pada Postingan Akun dakwah 

Islam di Instagram 

 

Perubahan Kognitif,Afektif,Dan Behavioral Dalam Religiusitas 

Terpaan Pesan Dakwah Islam di 

Instagram (X) 

Tingkat Religiusitas 

(Y) 
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Dari gambar tersebut dapat terbentuk sebuah hipotesis yang merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan permasalahan sesuai dengan jawaban pada 

teori yang relevan dan didasari pada fakta-fakta empiris dari pengumpulan data. 

Terdapat dua situasi yang akan menjadi jawaban pada penelitian ini, situasi tersebut 

adalah ;  

1. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara terpaan pesan dakwah 

di Instagram terhadap tingkat religiusitas. 

2. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara terpaan pesan dakwah di 

Instagram terhadap tingkat religiusitas.  

2.18 Definisi Operasional 

 Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas berdasarkan pemaparan dari teori-teori yang telah ditetapkan dan harus 

dijelaskan secara terperinci serta operasional. Menurut Sugiyono (2002:31) 

variabel penelitian pada dasarnya dalah suatu hal yang berbentuk apa yang telah 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga informasi tentang hal tersebut 

dapat ditarik kesimpulannya. Setelah variabel diidentifikasi, variabel dapat 

didefinisikan secara operasional. 

2.18.1 Terpaan Pesan Dakwah di Instagram (Variabel X) 

Terpaan media adalah seberapa besar banyaknya informasi diperoleh dari media 

dengan cara melihat, mendengarkan, dan membaca pesan berdasarkan jumlah 

waktu yang digunakan seperti berapa lama penggunaan media tersebut, intensitas 
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penggunaan media tersebut dan jenis isi media yang dikonsumsi. Ada beberapa 

indikator dalam terpaan pesan dakwah yaitu terdiri dari, frekuensi dan intensitas. 

3. Tingkat Religiusitas (Variabel Y) 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaitkan tingkat religiusitas dengan hierarki 

efek komunikasi. Dimana, terdapat perubahan secara kognitif, afektif, dan 

behaviour seseorang. Efek kognitif ditimbulkan dengan adanya pembentukan dan 

perubahan citra terhadap pesan dakwah tersebut, sehingga seseorang akan 

mengetahui mana yang akan diketahui dan menjadi mengeahui. Efek afektif 

ditimbulkan dengan adanya pembentukan dan perubahan sikap, dimana setelah 

adanya pengetahuan baru mengenai pesan dakwah tersebut, seseorang akan 

mengiadopsi dan merubah sikap tersebut. Kemudian efek behaviour, efek ini 

dikaitkan dengan dimensi religiusitas peribadatan dan pengalaman. Perubahan ini 

menimbulkan perilaku sosial, sehingga jika memasuki rana perilaku, maka secara 

tidak langsung, efek ini sudah mengenai efek kognitif, afektif, dan behaviour. 

Dalam hal ini, peneliti mengaitkan dengan perilaku yang sudah dijalankan 

berdasarkan pesan dakwah di Instagram. 
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 Tabel 2.1 Matriks Variabel 

Variabel Indikator Item Variabel Skala Data Sumber 

X  

Terpaan pesan 

dakwah pada 

akun-akun 

dakwah di 

Instgaram 

Frekuensi Tingkat keseringan dalam 

mengakses akun dakwah Islam 

di Instagram.  

Skala 

Likert 

Angket 

Intensitas 

 

Tingkat keseringan dalam 

memperhatikan konten 

postingan akun dakwah Islam 

di Instagram.  

Tingkat keseringan dalam 

memberikan like atau 

komentar positif pada 

postingan akun dakwah Islam 

di Instagram. 

 

Tingkat keseringan dalam 

menyimpan postingan akun 

dakwah di akun pribadinya. 

Y 

Tingkat 

Religiusitas 

Perubahan 

Kognitif 

Tingkat pemahaman isi pesan 

dakwah pada postingan akun 

dakwah Islam di Instagram. 

Skala 

Likert 

Angket 

Perubahan 

Afektif 

Ketertarikan pada postingan 

akun dakwah Islam di 

Instagram. 
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Tingkat setujunya terhadap isi 

postingan akun dakwah Islam 

di Instagram. 

Perubahan 

Behavioral  

Tingkat keseringan dalam 

melakukan ajaran agama 

seperti yang telah di posting 

oleh akun dakwah Islam di 

Instagram. 

Perubahan 

Behavioral 

dalam 

dimensi 

peribadata

n dan 

pengalama

n. 

Perilaku yang telah 

dilaksanakan seperti yang 

dijelaskan dalam postingan 

akun dakwah Islam di 

Instagram.  

 

 

 

 


