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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komunikasi 

Secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, kata 

depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata units, kata bilangan 

yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communio, yang 

dalam bahasa Inggris disebut dengan communion, yang berarti kebersamaan, 

persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Karena untuk 

melakukan communion, diperlukan usaha dan kerja. Kata communion dibuat kata 

kerja communicate, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar 

menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, membicarakan sesuatu dengan 

orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar 

pikiran, berhubungan, berteman (Nurjaman dan Umam, 2012:35).  

Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner (Mulyana, 2013:68), 

bahwa komunikasi adalah trasnmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan 

sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figut, grafik, 

dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasa disebut 

komunikasi. Menurut Gerald R. Miller (Mulyana, 2013:68), bahwa komunikasi 

terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan 

niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima”.  

Sedangkan Joseph A. DeVito (2011:24) menyatakan bahwa komunikasi 

mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang mengirim dan menerima 

pesan yang terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi dalam suatu konteks tertentu, 
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mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan 

balik. 

Begitu banyak pengertian komunikasi yang diberikan oleh para pakar 

komunikasi. Dari pengertian komunikasi di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan yang 

terjadi antara sumber dan penerima lalu menghasilkan suatu pemahaman yang 

dapat mempengaruhi satu sama lain. Terkait dengan keberhasilan suatu 

perusahaan atau organisasi setiap proses komunikasi yang berlangsung antar 

individu akan menghasilkan pengaruh yang menunjang kinerja para karyawan. 

Berdasarkan pengamatan yang para pakar komunikasi lakukan, 

komunikasi mengemukakan fungsi-fungsi yang berbeda, meskinpun adakalanya 

terdapat kesamaan dan tumpang tindih diantara berbagai pendapat tersebut. 

Menurut William I Gorden bahwa komunikasi mempunyai 4 fungsi (Mulyana, 

2014:5-38), yaitu: 

1. Fungsi Komunikasi Sosial  

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya 

mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep-

konsep diri kita, aktualisasi-diri, untuk kelangsungan hidup, untuk 

memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan antara lain 

lewat komunikasi yang menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang 

lain. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan 

akan “tersesat,” karena tidak sempat menata dirinya dalam suatu lingkungan 

sosial.  
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Secara implisit dalam fungsi komunikasi sosial ini adalah fungsi 

komunikasi kultural. Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan 

komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik. Budaya menjadi bagian 

dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi juga menentukan, 

memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya.  

2. Fungsi Komunikasi Ekspresif  

Komunikasi ekspresif tidak langsung bertujuan mempengaruhi orang 

lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen 

untuk menyampaikan perasaan (emosi) kita. Perasaan-perasaan tersebut 

dikomunikasikan terutama melalui pesan non verbal. Perasaan sayang peduli, 

rindu, simpati, gembira, marah dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata, 

maupun terutama lewat perilaku nonverbal.  

3. Fungsi Komunikasi Ritual 

Komunikasi ritual bertujuan untuk komitmen mereka kepada tradisi 

keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama mereka. 

Komunikasi ritual sering juga bersifat ekspresif, menyatakan perasaan 

terdalam seseorang. Orang menziarahi makam Nabi Muhammad SAW, 

bahkan menangis di dekatnya, untuk menunjukkan kecintaannya kepadanya. 

Para siswa yang menjadi pasukan pengibar bendera Merah Putih, sering 

dengan berlinang air mata, dalam pelantikan mereka, untuk menunjukkan rasa 

cinta mereka kepada nusa dan bangsa, terlepas dari apakah kita setuju 

terhadap perilaku mereka atau  
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4. Fungsi Komunikasi Instrumental  

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum: 

menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, 

dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga menghibut. 

Bila diringkas, maka kesemua tujuan tersebut dapat disebut membujuk 

(bersifat persuasif). Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau 

menerangkan (to inform) mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa 

pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau 

informasi yang disampaikannya akurat dan layak diketahui.  

Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja kita gunakan untuk 

menciptakan dan membangun hubungan tersebut. Komunikasi berfungsi 

sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik 

tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, 

misalnya untuk memperoleh pujian, menumbuhkan kesan yang baik 

memperoleh keuntungan material, ekonomi, dan politik. Sementara itu, tujuan 

jangka panjang dapat diraih lewat keahlian komunikasi, misalnya keahlian 

berpidato, berunding, berbahasa asing ataupun keahlian menulis. Kedua 

tujuan itu tentu saja berkaitan dalam arti bahwa berbagai pengelolaan kesan 

itu secara kumulatif dapat digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang 

berupa keberhasilan karir.  

Dalam pendekatan dengan komunikasi juga terdiri dari beberapa unsur 

yang penting, menurut Harrold Lasswel (dalam Mulyana, 2014:69), yaitu: 
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1. Sumber (source), adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan 

untuk berkomunikasi. Sumber disini bisa jadi seorang individu, kelompok, 

organisasi, bahkan suatu negara.  

2. Pesan, adalah apa yang dikomunikasikan dari sumber kepada penerima. Pesan 

mempunyai 3 komponen yaitu makna, simbol yang digunakan untuk 

menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi dari pesan. 

3. Saluran atau media, adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesan kepada penerima. Dalam suatu peristiwa komunikasi 

sebenarnya banyak saluran yang dapat kita gunakan, meskipun ada yang satu 

yang dominan.  

4. Penerima (receiver), sering juga disebut sebagai sasaran atau tujuan, penyandi 

balik (decoder), ataupun khalayak (audience), yakni orang yang menerima 

pesan dari sumber.  

5. Efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan 

komunikasi tersebut. 

Menurut Arnold dan Bowers (Devito, 2011:30) bahwa motif atau tujuan 

dari komunikasi tidak perlu dikemukakan secara sadar, juga tidak perlu mereka 

yang terlibat menyepakati tujuan komunikasi mereka. Tujuan dapat disadari atau 

tidak. Dapat dikenali ataupun tidak. Meskipun teknologi komunikasi berubah 

dengan cepat pada dasarnya tujuan komunikasi tetap sama. Tujuan dari 

komunikasi menurut Joseph A Devito (2011:31-33) adalah sebagai berikut:  

1. Menemukan. Salah satu tujuan komunikasi adalah menyangkut penemuan 

diri. Dengan berkomunikasi, setiap individu dapat memahami secara lebih 

baik mengenai diri kita sendiri, dan orang lain.  
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2. Untuk berhubungan. Setiap individu memiliki keinginan untuk merasakan 

dicintai dan disukai begitupun menyukai dan mencintai. Salah satu motivasi 

yang paling kuat dalam melakukan komunikasi adalah membina hubungan 

dengan orang lain melalui komunikasi.  

3. Untuk meyakinkan. Di dalam komunikasi pada jaman modern ini manusia 

kerap kali bertindak sebagai konsumen dari penyampaian pesan yang 

dilakukan oleh media. Media massa sebagian besar meyakinkan setiap 

manusia untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku.  

4. Untuk Bermain. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu tidak terlepas 

dari hal yang menghibur, kini hiburan menjadi salah satu kebutuhan. Untuk 

melakukan hiburan atau bermain, komunikasi menjadi alat yang tepat dalam 

mengutarakan dan bertukar informasi-informasi yang menarik yang dapat 

menghibur. 

 

B. Dakwah dan Komunikasi 

Amin (2009:6) menyebutkan bahwa dakwah merupakan bagian yang 

sangat esensial dalam kehidupan seorang Muslim, dimana esensinya berada pada 

ajakan dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain 

untuk menerima ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran demi keuntungan 

dirinya dan bukan untuk kepentingan pengajaknya. Sementara menurut Saputra 

(2011:2) bahwa dakwah adalah menjadikan perilaku Muslim dalam menjalankan 

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh 

manusia. 
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Dakwah adalah suatu sistem kegiatan seseorang, sekelompok, segolongan 

umat Islam sebagai aktualisasi imaniah yang dimanifestasikan dalam bentuk 

seruan, ajakan, panggilan, undangan, dan do'a yang disampaikan dengan ikhlas 

dan menggunakan metode, sistem dan teknik tertentu, agar menyentuh qalbu dan 

fitrah seseorang, keluarga, kelompok, massa, dan masyarakat manusia supaya 

dapat mempengaruhi tingkah lakunya untuk mencapai suatu tujuan tertentu (An-

Nabiry, 2008:21). Adapun pengertian dakwah Islam adalah memerintahkan 

manusia untuk memeluk Islam dan mencintainya serta berjuang untuknya dengan 

seluruh sarana yang disyariatkan dan berbagai metode yang memungkinkan 

(Suhaimi, 2013:217). 

Dalam Ilmu Komunikasi, pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh 

sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau non 

verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Pesan 

mempunyai tiga komponen, makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan 

makna dan bentuk atau organisasi pesan. Simbol paling penting adalah kata- kata 

(bahasa) yang dapat merepresentasikan objek (benda), gagasan dan perasaan, baik 

ucapan (percakapan,diskusi, ceramah, dan lain-lain) ataupun tulisan (surat, essay, 

status jejaring sosial, artikel, novel, dan lain-lain). Pesan memungkinkan kita 

berbagi pikiran dengan orang lain (Ilahi, 2010). 

Kemudian pesan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengarah pada 

pesan dakwah. Dalam literatur bahasa Arab, pesan dakwah disebut maudlu’ al-

da’wah. Pada prinsipnya pesan yang digunakan tidak bertentangan dengan sumber 

utamanya, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist (Munir, 2009). Pesan yang dimaksud 

dalam komunikasi dakwah adalah yang disampaikan da’i kepada mad’u. Pesan 
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dalam komunikasi dakwah ini memiliki tujuan tertentu kemudian hal ini akan 

turut menentukan teknik yang dipergunakan. Teknik tersebut baik berupa teknik 

informasi, teknik persuasi ataupun teknik interuksi. 

Dalam membuat tema pesan dakwah, ajaran Islam menyebutkan tema 

materi dakwah diklasifikasikan menjadi beberapa pokok bahasan, yaitu: 

1. Pesan Akidah 

a. Iman kepada Allah SWT 

b. Iman kepada Malaikat-Nya 

c. Iman kepada Kitab-kitab-Nya 

d. Iman kepada Rasul-rasul-Nya 

e. Iman kepada Hari Akhir 

f. Iman kepada Qadha dan Qodar 

2. Pesan Syariah 

a. Ibadah: thaharah, sholat, zakat, puasa, dan haji 

b. Muamalah  

Sebenarnya syari’at Islam mengembangkan hukum bersifat komprehensif 

yang meliputi segenap kehidupan manusia. Kelengkapan ini mengalir dari 

konsepsi Islam tentang kehidupan manusia yang diciptakan untuk memenuhi 

ketentuan yang membentuk kehendak Ilahi. Materi dakwah yang menyajikan 

unsur syari’at harus dapat menggambarkan atau memberikan informasi yang jelas 

dalam bentuk status hukum yang bersifat wajib, mubbah (dibolehkan), dianjurkan 

(mandub), makhruh (dianjurkan supaya tidak dilakukan), dan haram (dilarang) 

(Munir, 2006:27). 
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C. Media Sosial Sebagai Media Dakwah 

Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 

dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan 

penciptaan dan pertukaran user-generated content (Kaplan dan Haenlein, 

2010:101). User-generated content adalah segala isi yang dibuat dan atau 

dipublikasikan oleh pengguna media siber antara lain, artikel, gambar, komentar, 

suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, 

seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain (Tea, 2015). 

Menurut Karjaluoto (2008:2) istilah media sosial menggambarkan sebuah 

media sehingga para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi dan memberi 

kontribusi di dalam media tersebut. Karakteristik umum yang dimiliki setiap 

media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Media sosial 

dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa 

situs tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu sosial media juga 

menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Seperti diketahui, 

sebelum muncul dan populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi 

dengan cara SMS atau telpon lewat handphone. Namun sekarang dengan adanya 

media sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (chat) atau 

berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial. 

Menurut Boyd & Ellison (2008) bahwa media sosial adalah alat perantara 

berbasis web yang memungkinkan individu membuat profil pribadi, melihat, dan 

memasuki profil orang-orang yang terdaftar dalam koneksi mereka. Menurut 

Mayfield (2008:4-5), media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. 

Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk 
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menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi 

teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, 

menggunakan media sosial menjadikan individu sebagai diri sendiri. Selain 

kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri 

dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang pesat. 

Adapun menurut Nasrullah (2016:11) bahwa media sosial adalah medium di 

internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun 

berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan 

membentuk ikatan sosial secara virtual.  

Media sosial mampu bersaing dengan berbagai komunikasi lainnya, 

bahkan memberi manfaat yang amat penting bagi penggunanya. Berikut ini 

beberapa manfaat media sosial (Puntoadi, 2011:5-21), yaitu:  

1. Personal branding is not only figure, it’s for everyone. Berbagai media sosial 

seperti Facebook, Twitter, YouTube dapat menjadi media untuk orang 

berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapatkan popularitas di sosial media. 

Keunggulan membangun personal branding melalui sosial media adalah tidak 

mengenal trik atau popularitas semu, karena audiensnyalah yang akan 

menentukan.  

2. Fantastic marketing result throught social media. People don’t watch TV’s 

anymore, they watch their mobile phones. Fenomena dimana cara hidup 

masyarakat saat ini cenderung lebih memanfaatkan telepon genggam mereka 

yang sudah terkenal dengan sebutan “smartphones”. Melalui smartphone, 

seseorang dapat melihat berbagai informasi.  
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3. Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan 

konsumen. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang lebih 

individual, personal dan dua arah. Melalui media sosial para pemasar dapat 

mengetahui kebiasaan konsumen mereka dan melakukan interaksi secara 

personal serta membangun keterikatan yang lebih dalam. 

4. Media sosial memiliki sifat viral. Viral artinya memiliki sifat seperti virus, 

yaitu menyebar dengan cepat. Informasi yang muncul dari suatu produk dapat 

tersebar dengan cepat karena para penghuni sosial media memliki karakter 

berbagi. 

Media sosial dipahami sebagai sekelompok jenis media online, yang 

terbagi atas lima karakteristik (Mayfield, 2008:5), yaitu:  

1. Partisipasi. Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap 

orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton.  

2. Keterbukaan. Media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Media 

sosial mendorong voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang ada 

hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten yang disukai.  

3. Percakapan. Apabila media tradisional adalah tentang “broadcast” (konten 

ditransmisikan atau didistribusikan kepada audiens) media sosial lebih baik 

dilihat sebagai percakapan dua arah.  

4. Komunitas. Media sosial memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan 

cepat dan berkomunikasi secara efektif. Komunitas berbagi kepentingan 

bersama, seperti cinta fotografi, masalah politik atau acara TV favorit.  
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5. Keterhubungan. Sebagian besar jenis media sosial berkembang pada 

keterhubungan mereka, memanfaatkan link ke situs lain, sumber daya dan 

orang-orang di dalamnya.  

Kaplan dan Haenlein (2010:68-69) membuat klasifikasi untuk berbagai 

jenis media sosial (medsos) yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya. Pada 

dasarnya medsos dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:  

1. Proyek kolaborasi website, dimana user-nya diizinkan untuk dapat 

mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di 

website tersebut, seperti Wikipedia.  

2. Blog dan microblog, dimana user mendapat kebebasan dalam 

mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, 

pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter.  

3. Konten atau isi, dimana para user di website ini saling membagikan konten-

konten multimedia, seperti e-book, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti 

Youtube.  

4. Situs jejaring sosial, dimana user memperoleh izin untuk terkoneksi dengan 

cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga 

dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook.  

5. Virtual game world, dimana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul 

dalam wujud avatar-avatar sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi 

dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia 

nyata, seperti online game.  

6. Virtual social world, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang 

memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual 
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untuk berinteraksi dengan yang lain. Virtual social world ini tidak jauh 

berbeda dengan virtual game world, namun lebih bebas terkait dengan 

berbagai aspek kehidupan, seperti Second Life. Adapun menurut Nasrullah 

(2016:11) 

Adapun menurut Nasrullah (2016:39-46) bahwa setidaknya ada enam 

kategori besar untuk melihat pembagian media sosial, yakni: 

1. Media jejaring sosial (social networking)  

Social networking atau jaringan sosial merpakan medium yang paling 

popular dalam kategori media sosial. Medium ini merupakan sarana yang bisa 

digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk 

konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut, di dunia virtual. 

Kehadiran situs jejaring sosial, seperti Facebook, merupakan media sosial 

yang dipergunakan untuk mempublikasikan konten, seperti profil, aktivitas, 

atau bahkan pendapat pengguna; juga sebagai media yang memberikan ruang 

bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang siber. 

2. Jurnal online (blog) 

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk 

mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi, baik 

tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Istilah blog berasal dari kata 

“weblog”, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger di tahun 1997 

yang merujuk pada jurnal pribadi online. Secara mekanis, jenis media sosial 

ini bisa menjadi dua: pertama, kategori personal homepages, yaitu pemilik 

menggunakan nama domain sendiri, seperti .com atau .net; kedua, dengan 
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menggunakan fasilitas penyedia halaman weblog gratis, seperti Wordpress 

(www.wordpress.com) atau Blogspot (www.blogspot.com). 

3. Jurnal online sederhana atau microblog (microblogging) 

Tidak berbeda dengan jurnal online (blog), microblogging merupakan 

jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan 

mempublikasikan aktivitas atau pendapatnya. Secara historis, kehadiran jenis 

media sosial ini merujuk pada munculnya Twitter yang hanya menyediakan 

ruang tertentu atau maksimal 140 karakter. 

4. Media berbagi (media sharing) 

Situs berbagi media (media sharing) merupakan jenis media sosial yang 

memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), 

video, audio, gambar, dan sebagainya. Beberapa contoh media berbagi ini 

adalah YouTube, Flickr, Photobucket, atau Snapfish. 

5. Penanda sosial (social bookmarking) 

Penanda sosial atau social bookmarking merupakan media sosial yang 

bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari 

informasi atau berita tertentu secara online. Beberapa situs social 

bookmarking yang popular adalah Delicious.com, StumbleUpon.com, 

Digg.com, Reddit.com, dan untuk di Indonesia ada LintasMe.  

6. Media konten bersama atau Wiki 

Media sosial selanjutnya adalah wiki atau media konten bersama. Media 

sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para 

penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan 

kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan 
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tentang satu kata. Dalam praktiknya, penjelasan-penjelasan tersebut 

dikerjakan oleh para pengunjung. Artinya, ada kolaborasi atau kerja bersama 

dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini. Kata “wiki” 

merujuk pada media sosial Wikipedia yang populer sebagai media kolaborasi 

konten bersama.  

Salah satu jenis media sosial yang cukup populer adalah jejaring sosial 

(social networking). Situs jejaring sosial juga terdapat beberapa macam, seperti 

Facebook, BBM, Wechat, Kakao Talk, Be Talk, LINE, dan sebagainya. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan LINE sebagai objek penelitian dikarenakan di 

antara situs jejaring sosial lainnya, LINE memiliki popularitas dan pengguna aktif 

bulanan yang banyak yakni 90 juta orang, dan angkat tersebut mendekati jumlah 

pengguna aktif bulanan Facebook. 

Line adalah bentuk baru dari instant messenger (pesan instan) yang 

berfungsi untuk berkomunikasi dimana setiap penggunaannya tidak menggunakan 

pulsa, melainkan jaringan atau koneksi internet. Line sendiri hadir sebagai bentuk 

penyempurnaan dari aplikasi instant messenger sebelumnya, yaitu Whatsapp dan 

BBM. Beberapa fitur yang tidak ada pada dua aplikasi sebelumnya dimunculkan 

dalam Line, antara lain free call, sticker, permainan, hingga fitur video call 

(Fitrianur, 2016:241). Line adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone dan 

personal computer (PC). Selain untuk melakukan kirim pesan teks, Line juga bisa 

mengirim gambar, video, pesan suara dan melakukan panggilan suara secara 

gratis. Line diluncurkan pada tanggal 23 Juni 2011 oleh NHN Jepang setelah 

gempa Tohoku (Fitrianur, 2016:246). 
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Sejak hadirnya Line sebagai platform messaging tersebut ke Indonesia 

pada tahun 2013, pengguna Line kini telah mencapai angka 90 juta pengguna. 

Indonesia merupakan salah satu negara fokus utama Line, dan aplikasi ini terus 

tumbuh. Sejak tahun 2014 hingga 2016, pengguna Line di Indonesia naik 200 

persen. Jumlah pengguna berdasarkan jenis kelamin tidak berbeda jauh. Dari total 

pengguna, 55 persen adalah wanita dan sisanya 45 persen laki-laki. Sementara 

berdasarkan rentang usia, pengguna di bawah usia 17 tahun sebanyak 18 persen, 

usia 18 hingga 22 tahun mencapai 41 persen, 23 hingga 32 tahun sekitar 21 

persen, 33 hingga 43 tahun sebanyak 8 persen,  dan di atas 43 tahun hanya 3 

persen. Sebanyak 80 persen adalah aktif user setiap hari. Line punya layanan 

utama, di antaranya, Line Official Account, Line Business Connect, Line 

Shopping, Line@, Line Creators Market, Line Webtoon, Line Games, dan Line 

Today (Ernawati dan Angelia, 2016). 

Aplikasi instant messenger LINE terus memperluas jumlah penggunanya 

di tahun 2016. Tercatat, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan 

Makassar menjadi wilayah yang penyebaran penggunanya mengalami 

penambahan dengan rentang usia yang lebih lebar. Pertumbuhan terbanyak 

pengguna LINE terdapat di tiga kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya dan 

Medan yang mencapai 3,3 kali lipat. Namun secara keseluruhan dari total empat 

kota di atas, jumlah penetrasi mencapai 2,8 kali lipat. Sementara dari rentang usia, 

jumlah pertumbuhan terbanyak berada di usia 15 hingga 30 tahun (Fauzi, 2017). 

Berkaitan dengan dakwah di dunia maya, Islam sebagai agama yang  

responsif terhadap segala perubahan dan keadaan, sudah selayaknya melakukan 

evaluasi terhadap “dakwah konvensional” yang dilakukan selama ini. Dakwah 
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dalam arti yang luas (bukan sekedar tabligh atau ceramah) dituntut untuk mampu 

menembus dunia cyber dalam rangka menebarkan benih-benih Al Islam. Amar 

Ahmad (013) menjelaskan 5 alasan mengapa dakwah dipandang penting untuk 

dihadirkan di dunia maya, khususnya di media sosial, yaitu:   

1. Setiap orang berhak untuk menerima dakwah 

Dakwah bukanlah terbatas hanya untuk sebagian kalangan dan melupakan 

kalangan yang lain. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan para 

sahabatnya dan juga kita umatnya untuk berdakwah bukan hanya ditujukan 

kepada sesama Muslim, tapi juga harus menyentuh sisi-sisi di luar kaum 

muslimin. Oleh sebab itu upaya untuk berdakwah kepada para pengguna 

internet dipandang penting untuk dilakukan. Dari beberapa referensi yang ada, 

tidak sedikit pengguna internet yang awalnya nonmuslim menjadi tertarik 

kepada Islam. Bahkan dari sekian banyak yang tertarik itu, di antaranya telah 

berhasil menemukan kesucian dan kebenaran Islam melebihi orang-orang yang 

lebih dahulu memeluk Islam. Ini menjadi bukti otentik tentang dampak positif 

dakwah yang dilakukan di internet.  

2. Dakwah dilakukan untuk mengenalkan ajaran Islam  

Sebuah proses pengenalan terhadap Islam mutlak diperlukan dalam rangka 

menyebarkan agama Islam. Pengenalan ini sangat penting, karena akan 

menentukan apakah pemahaman seseorang terhadap Islam sudah baik dan 

benar. Dakwah dapat diibaratkan sebagai pengenalan sebuah produk kepada 

seseorang. Keberhasilan menarik audiens tergantung pada bagaimana dan 

pendekatan apa yang digunakan untuk memperkenalkan produk. Pengenalan 

Islam melalui dakwah menjadi sangat urgen di internet. Hal ini didasari pada 
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fakta bahwa saat ini manusia yang menjalani “kehidupan” dalam dunia maya 

sudah mencapai angka puluhan juta.  

3. Dakwah memiliki arti yang sangat luas 

Pemahaman umum di masyarakat saat banyak yang mendefinikan dakwah 

hanya sebatas pada acara-acara tabligh ataupun ceramah-ceramah yang 

dilakukan oleh mubaligh di atas podium. Padahal segala upaya yang ditujukan 

untuk menyeru dan mendekatkan diri ke kepada Allah adalah termasuk dalam 

kategori dakwah. Sementara itu, dakwah merupakan manifestasi ibadah 

seseorang hamba terhadap Tuhannya jika dilakukan dengan niat karena Allah 

dan dengan syariat yang benar. Sehingga dengan demikian menyebarkan Islam 

melalui media internet juga adalah sebuah dakwah sekaligus bernilai ibadah di 

hadapan Allah SWT.  

4. Setiap muslim wajib mencegah kemungkaran 

Kelebihan cyber yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk 

berpikir dan mengakses segala hal kapanpun dan dimanapun, ternyata di satu 

sisi justru memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Belum 

ditemukannya mekanisme yang tepat untuk membatasi kebebasan tanpa batas 

yang dimaksud semakin memperkeruh keadaan. Sehingga jadilah internet 

sebagai lahan subur bagi tumbuhnya kemaksiatan-kemaksiatan seperti 

pornografi dan perjudian yang dilakukan secara online. Melihat realitas yang 

seperti itu, kehadiran Al Haq sebagai antitesa sejati Al Bathil di dunia maya 

adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.  
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5. Dakwah cyber akan meningkatkan profesionalisme para aktivis dakwah  

Sebuah kebenaran yang tidak tertata dengan baik akan dikalahkan oleh 

kebathilan yang tertata dengan baik. Itulah pesan yang disampaikan oleh 

Sahabat Rasul yang mulia Ali bin Abi Thalib ra, yang bila kita mencoba 

memahaminya lebih jauh sebuah dakwah yang tidak dilakukan secara 

professional akan ditumbangkan oleh kemaksiatan yang dikerjakan dengan 

penuh profesionalisme. Berkaitan dengan pembentukan sikap ihsan tersebut, 

maka profesionalisme aktivis dakwah akan terus terpupuk melalui dakwah 

cyber seiring dengan teknologi yang akan terus berkembang. 

 

D. Terpaan Media Sosial dan Perilaku Keagamaan 

Menurut Mahmud (1990:41) terpaan adalah proses penerimaan stimulus-

stimulus melalui alat indera seperti perasaan, penglihatan, dan pendengaran. 

Menurut McQuail (1994:430) terpaan media adalah tingkat konsumsi khalayak 

terhadap program televisi yang diteliti dan dapat melihat melalui durasi yaitu 

berapa lama konsumsi yang dilakukan oleh pemirsa, frekuensi yaitu berapa kali 

pemirsa mengkonsumsi serta pengetahuan pemirsa akan isi dari program yang 

diteliti. Menurut Effendy (2009:124) terpaan media adalah keadaan terkena pada 

khalayak oleh pesan-pesan yang disebarkan oleh media massa.  

Adapun menurut Rakhmat (2004:66) terpaan media adalah banyaknya 

informasi yang diperoleh melalui media, yang meliputi frekuensi, atensi dan 

durasi penggunaan pada setiap jenis media yang digunakan. Sementara menurut 

Rosengren terpaan dapat dioperasionalkan menjadi jumlah waktu yang digunakan 

dalam berbagai jenis media, isi program yang dikonsumsi dan hubungan antara 
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individu konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media 

keseluruhan (Kriyantono, 2008:207).  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa terpaan media adalah suatu keadaan dimana khalayak sasaran terkena 

pesan yang telah dikomunikasikan oleh suatu media massa. 

Menurut Ardianto dan Erdinaya (2007:168) bahwa yang disebut terpaan 

media dalam teori media exposure berbicara mengenai khalayak dalam 

penggunaan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan (frequency), maupun 

durasi penggunaan (longevity). Penggunaan jenis media meliputi media audio, 

audiovisual, media cetak, ataupun kombinasi beberapa media. Dalam teori terpaan 

media juga terdapat faktor yang sangat dibutuhkan yaitu perhatian (attention). 

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan untuk mengukur terpaan media 

adalah dengan melihat frekuensi, durasi dan intensitas seseorang dalam menyimak 

suatu rubrik di media cetak dalam bentuk majalah. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Rakhmat (2004:66) bahwa terpaan media 

adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, yang meliputi 

frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis media yang digunakan. 

Maka dalam penelitian ini yang dijadikan indikator terpaan media dengan melihat 

frekuensi, durasi dan perhatian membaca seseorang. Dalam penelitian ini terpaan 

media yang dimaksud adalah terpaan Dakwah Islam di media sosial Line. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara mengukur sejauhmana frekuensi, durasi, dan 

perhatian para follower atas postingan-postingan akun Dakwah Islam di media 

sosial Line. 
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Terpaan Dakwah Islam dapat mempengaruhi perilaku keagamaan dari 

khalayak. Keterkaitan ini dapat dilihat dari teori S-O-R. Teori S-O-R sebagai 

singkatan dari Stimulus-Organism–Response ini semula berasal dari psikologi. 

Kalau kemudian juga menjadi teori komunikasi, tidaklah mengherankan karena 

objek material dari psikologi dan komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang 

jiwanya meliputi komponen-komponen: sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan 

konasi (Effendy, 2009:254). 

Menurut teori ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap 

stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan 

kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Selain itu, teori ini menjelaskan 

tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima sebagai akibat dari ilmu 

komunikasi (McQuail, 1994:234). Akibat atau pengaruh yang terjadi merupakan 

suatu reaksi tertentu dari rangsangan tertentu, artinya stimulus dan dalam bentuk 

apa pengaruh atau stimulus tersebut tergantung dari isi pesan yang ditampilkan 

(Sendjaja, 1999:71). 

Unsur-unsur dalam model ini adalah: 

1. Pesan (Stimulus), merupakan pesan yang disampaikan komunikator kepada 

komunikan. Pesan yang disampaikan tersebut dapat berupa tanda dan lambang. 

2. Komunikan (Organism), merupakan keadaan komunikan disaat menerima 

pesan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator diterima sebagai informasi, 

dan komunikan akan memperhatikan informasi yang disampaikan oleh 

komunikator. Perhatian disini diartikan bahwa komunikan akan memperhatikan 

setiap pesan yang disampaikan melalui tanda dan lambang. Selanjutnya, 
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komunikan mencoba untuk mengartikan dan memahami setiap pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. 

3. Efek (Response), merupakan dampak dari efek komunikasi. Efek dari 

komunikasi adalah perubahan sikap afektif, kognitif, konatif. Efek kognitif 

merupakan efek yang ditimbulkan setelah adanya komunikasi, efek kognitif 

berarti bahwa setiap informasi menjadi bahan pengetahuan bagi komunikan 

(Effendy, 2009:255). 

Jika unsur stimulus berupa pesan, unsur organism berupa perhatian, 

pengertian dan penerimaan komunikan, dan unsur response berupa efek maka 

sangat tepat jika peneliti menggunakan teori S-O-R untuk dipakai sebagai pijakan 

teori dalam penelitian. Teori S-O-R dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1 

Model Teori S-O-R (Effendy, 2009:255) 

 

Menurut model pada gambar 1 menunjukkan bahwa stimulus atau pesan 

yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan berupa terpaan akun 

Dakwah Islam di media sosial Line mungkin diterima atau mungkin saja terjadi 

penolakan. Dalam tahapan berikutnya bila komunikan menerima stimulus atau 

pesan yang disampaikan maka akan memperhatikan. Proses selanjutnya, 

komunikan tersebut mengerti pesan yang telah disampaikan, dan proses akhir 

adalah kesediaan dari komunikan untuk mengubah sikap yang menandakan 

keberhasilan dalam proses komunikasi (Effendy, 2009:256). 
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Keterkaitan model teori S-O-R dalam penelitian ini adalah: (a) Stimulus 

yang dimaksud adalah terpaan official account Dakwah Islam di media sosial 

Line; (b) Organism yang dimaksud adalah mahasiswa yang membaca postingan 

akun Dakwah Islam di media sosial Line; (c) Response yang dimaksud adalah 

perilaku keagamaan pada mahasiswa yang menerima terpaan postingan akun 

Dakwah Islam di media sosial Line tersebut. 

Perilaku keagamaan adalah pemahaman para penganut agama terhadap 

doktrin, kepercayaan, atau ajaran Tuhan, yang tentu saja menjadi bersifat relatif 

dan sudah pasti kebenarannya pun menjadi bernilai relatif (Ghazaly, 2004:11). 

Adapun menurut Suryani (2016:83) perilaku keagamaan adalah tindakan atau 

aktifitas manusia yang diperoleh melalui proses belajar, pengalaman atau interaksi 

dengan lingkungannya dalam melaksanakan ibadah dan kaidah yang sesuai 

dengan keyakinan yang dianutnya. 

Perilaku keagamaan adalah segala aktivitas manusia dalam kehidupan 

didasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya. Tingkah laku keagamaan 

tersebut merupakan perwujudan dari rasa jiwa keaagamaan berdasarkan kesadaran 

dan pengalaman beragama pada diri sendiri (Ramayulis, 2002:83). 

Menurut Ancok dan Suroso (2011:76-77), dimensi keagamaan meliputi 

dimensi keyakinan (akidah), peribadatan (syariah), dan pengamalan (akhlak).  

1. Dimensi keyakinan atau akidah Islam  

Dimensi ini merujuk pada seberapa jauh tingkat keyakinan seorang 

Muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama terhadap 

ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Di dalam Islam, 

dimensi ini menyangkut keyakinan tentang Allah, para Malaikat, Nabi/Rasul, 
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kitab-kitab Allah, surga dan neraka dan lain-lain (Ancok dan Suroso, 

2011:76-77). Sedangkan menurut Anshari (1990:27) bahwa akidah Islam 

umumnya berkisar pada arkanul iman (rukun Iman yang enam), yaitu: iman 

kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-

Nya, iman kepada rasul-rasul-Nya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada 

Qadha dan Qadar. 

2. Dimensi peribadatan (praktek agama) atau syariah 

Dimensi ini merujuk pada seberapa jauh tingkat kepatuhan seorang 

Muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana 

diperintahkan dan dianjurkan oleh agamanya. Dalam Islam dimensi 

peribadatan menyangkut pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, membaca Al-

Qur’an, berdoa, zikir, ibadah kurban, iktikaf di masjid di bulan puasa dan 

sebagainya (Ancok dan Suroso, 2011:80). Sedangkan menurut Kaelani 

(2000:57) bahwa dimensi syariah dibagi menjadi dua, yaitu:  

a. Ibadah yang meliputi, sholat, zakat, puasa, haji, dan hal yang berhubungan 

dengan di atas seperti thaharah.  

b. Muamalah yang meliputi, hukum, kemasyarakatan, kesehatan, 

pemerintahan, pendidikan, sosbud, ekonomi, politik, dan lain-lain. 

3. Dimensi pengamalan atau akhlak 

Dimensi ini merujuk pada seberapa jauh tingkat pengamalan seorang 

Muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya yaitu bagaimana 

seorang manusia berinteraksi dengan alam dan manusia lain. Dalam Islam, 

dimensi ini meliputi suka menolong, bekerjasama, derma, menyejahterakan 

dan menumbuhkembangkan orang lain, menegakkan keadilan, berlaku jujur, 
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bersikap sopan santun, memaafkan, tidak mencuri, menjaga lingkungan hidup 

menjaga amanat dan sebagainya (Ancok dan Suroso, 2011:81). Adapun 

menurut Kaelani (2000:53-55) akhlak dibagi menjadi empat, yaitu:  

c. Akhlak kepada Allah meliputi, mencintai Allah dengan mentauhidkan-Nya 

serta menyembah dan berdo’a, bertakwa, bersyukur, bersabar, berzikir, 

dan bertawakal.  

d. Akhlak kepada diri sendiri meliputi, menjaga diri dari kehinaan, 

mempertahankan dan meningkatkan kehormatan pribadi, berupaya berlatih 

agar tetap mempunyai sifat-sifat terpuji seperti jujur, menepati janji, 

ramah, sabar, rendah hati, ikhlas, pemaaf dan sebagainya.  

e. Akhlak terhadap orang lain, terhadap keluarga meliputi: berbakti kepada 

ibu bapak, hormat dan sayang terhadap saudara dan family, mendidik dan 

membina keluarga, menjalin silaturahim. Terhadap tetangga dan 

masyarakat meliputi: saling membantu dalam kebaikan (gotong royong), 

saling mengunjungi, saling memberi, saling menghormati, saling 

menghindari pertengkaran dan permusuhan, bermusyawarah.  

f. Akhlak terhadap alam semesta (lingkungan) meliputi: memperhatikan dan 

merenungkan penciptaan alam untuk mendekati Allah, menyelidiki dan 

memanfaatkan alam sebaik-baiknya, melestarikan alam dengan 

memanfaatkan secara hemat dan menghindari pengrusakan lingkungan, 

sayang kepada hewan, tumbuhan dan sesama makhluk lainnya 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dimensi-dimensi keagamaan 

dalam hal ini terdiri dari dimensi keyakinan atau akidah Islam, Dimensi 

peribadatan atau (praktek agama) atau syariah, dan Dimensi pengamalan atau 
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akhlak. Ketiga dimensi keagamaan tersebut dapat menunjukkan perilaku 

keagamaan seseorang. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan religiusitas atau 

perilaku keagamaan (Thouless, 2000:34), adalah: 

1. Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial (faktor 

sosial).  

2. Berbagai pengalaman yang membantu sikap keagamaan, terutama 

pengalaman pengalaman mengenai:  

a. Keindahan, keselarasan, dan kebaikan di dunia lain. 

b. Konflik moral (faktor moral)  

c. Pengalaman emosional keagamaan (faktor afektif)  

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

kebutuhan yang tidak terpenuhi, terutama kebutuhan-kebutuhan terhadap: 

keamanan, cinta kasih, harga diri, dan ancaman kematian. 

4. Berbagai proses pemikiran verbal (faktor intelektual). 

Adapun menurut Arifin (2008:79-85) bahwa faktor yang mempengaruhi 

perilaku keagamaan remaja antara lain:  

1. Faktor Intern  

Perkembangan jiwa keagamaan selain oleh faktor ekstern juga ada faktor 

intern seseorang. Adapun yang termasuk dalam faktor intern ini adalah: 

a. Faktor hereditas  

Sejak penemuan sifat kebakaan pada tanaman oleh Johan Gregot 

Mendel (1822 – 1884) telah dilakukan sejumlah kajian terhadap hewan 

dan manusia. Jiwa keagaamaan atau perilaku beragama memang bukan 
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secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun 

temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang 

mencangkup kognitif, afektif dan kognitif. Akan tetapi dalam penelitian 

terhadap janin terungkap bahwa makan dan perasaan ibu berpengaruh 

terhadap kondisi janin yang dikandungnya.  

Demikan pula, Margareth Mead menemukan dalam penelitiannya 

terhadap suku Mundugumor dan Arapeseh bahwa terdapat hubungan 

antara cara menyusui dengan sikap bayi. Bayi yang disusukan secara 

tergesa-gesa (suku Arapesh) menampilkan sosok yang agresif dan yang 

disusukan secara wajar dan tenang (suku Mundugumor) akan 

menampilkan perilaku yang toleran di masa remajanya. Selain itu, 

Rasulullah SAW juga mengajurkan untuk memilih pasangan hidup yang 

baik dalam membina rumah tangga, sebab menurut beliau keturunan itu 

berpengaruh bagi perkembangan jiwa keagamaan seseorang yang akan 

berdampak pada perilaku keagamaan yang mereka jalani di masa yang 

akan datang.  

a. Tingkat usia  

Ernest Harms mengungkapkan bahwa perkembangan agama pada 

masa anak-anak ditentukan oleh tingkat usia mereka. Perkembangan 

tersebut dipengaruhi pula oleh perkembangan berbagai aspek kejiwaan, 

termasuk perkembangan berfikir. Ternyata, anak yang menginjak usia 

berfikir kritis lebih kritis pula dalam memahami ajaran agama. Tingkat 

perkembangan usia dan kondisi yang dialami para remaja menimbulkan 
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konfilk kejiwaan yang cenderung memengaruhi terjadinya konversi 

agama. 

b. Kepribadian  

Kepribadian menurut pandangan psikologi terdiri dari dua unsur yaitu 

unsur hereditas dan pengaruh lingkungan. Hubungan antara unsur 

hereditas dan pengaruh lingkungan inilah yang membentuk keperibadian. 

Dan adanya dua unsur tersebut akan menyebabkan munculnya konsep 

tipologi dan karakter. 

c. Kondisi kejiwaan  

Menurut pendekatan-pendekatan psiokologi jelas bahwa antara 

keperibadian dan kejiwaan maka akan menghasilkan perilaku yang normal 

ataupun perilaku abnormal  

2. Faktor Ekstern  

Manusia sering disebut dengan homoreligius (makhluk beragama) faktor 

ekstern yang mempengarui keagamaan remaja adalah:  

1. Lingkungan Keluarga  

Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan kejiwaan 

keagamaan yang berdampak pula perilaku keagamaan remaja. Oleh karena 

itu, sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa keagamaan 

perkembangan jiwa keagamaan pada remaja.  

2. Institusi  

Sekolah juga ikut mempengaruhi perilaku keagamaan remaja dari segi 

meteri pengajaran, sikap dan keteladanan guru sebagai pendidik serta 
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pergaulan antar teman di sekolah berperan dalam menanamkan kebiasaan 

yang baik pula. 

3. Masyarakat  

Kehidupan bermasyarakat dibatasi oleh berbagai norma dan nilai-nilai 

yang didukung warganya, oleh karena itu, setiap warga berusaha untuk 

menyesuaikan sikap dan tingkah laku dengan norma dan nilai-nilai yang 

ada. 

 

E. Definisi Konseptual  

Berikut ini terdapat beberapa definisi konsep yang dipergunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Terpaan media adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, 

yang meliputi frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis 

media yang digunakan (Rakhmat, 2004:66).  

2. Media sosial adalah adalah media (medium) di internet yang memungkinkan 

pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, 

berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial 

secara virtual (Nasrullah, 2016:11). 

3. Line adalah bentuk baru dari instant messenger (pesan instan) yang berfungsi 

untuk berkomunikasi dimana setiap penggunaannya tidak menggunakan 

pulsa, melainkan jaringan atau koneksi internet (Fitrianur, 2016:241). Line 

adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone dan personal computer (PC). 

Selain untuk melakukan kirim pesan teks, Line juga bisa mengirim gambar, 
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video, pesan suara dan melakukan panggilan suara secara gratis (Fitrianur, 

2016:246). 

4. Dakwah Islam dalam penelitian ini sebenarnya adalah nama akun yang ada di 

media sosial Line yang mem-posting (menuliskan pesan instan) tentang 

berbagai ajaran Islam kepada para follower-nya. Dakwah adalah suatu sistem 

kegiatan seseorang, sekelompok, segolongan umat Islam sebagai aktualisasi 

imaniah yang dimanifestasikan dalam bentuk seruan, ajakan, panggilan, 

undangan, dan do'a yang disampaikan dengan ikhlas dan menggunakan 

metode, sistem dan teknik tertentu, agar menyentuh qalbu dan fitrah 

seseorang, keluarga, kelompok, massa, dan masyarakat manusia supaya dapat 

mempengaruhi tingkah lakunya untuk mencapai suatu tujuan tertentu (An-

Nabiry, 2008:21).  

5. Perilaku keagamaan adalah tindakan atau aktifitas manusia yang diperoleh 

melalui proses belajar, pengalaman atau interaksi dengan lingkungannya 

dalam melaksanakan ibadah dan kaidah yang sesuai dengan keyakinan yang 

dianutnya (Suryani, 2016:83). 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur 

(Hamidi, 2010:142). 

Variabel bebas (X) : Terpaan Dakwah Islam di Line, adalah banyaknya 

informasi dan pengetahuan yang diterima oleh mahasiswa dari akun Dakwah 

Islam di media sosial Line. Indikatornya adalah: 
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1. Frekuensi, yaitu intensitas mahasiswa dalam membaca postingan akun 

Dakwah Islam di Line. Indikator ini diukur dengan pernyataan di kuesioner 

tentang intensitas (sangat sering, sering, jarang, jarang sekali) terpaan akun 

Dakwah Islam di Line terhadap mahasiswa dalam hal:  

a. Frekuensi membaca postingan Islami dari akun Dakwah Islam di Line 

pada bulan Februari 2018. 

b. Frekuensi mempelajari postingan Islami dari akun Dakwah Islam di Line. 

c. Frekuensi tengingat kembali isi dalam postingan Islami dari akun Dakwah 

Islam di Line. 

2. Perhatian, yaitu atensi mahasiswa terhadap postingan akun Dakwah Islam di 

Line. Indikator ini diukur dengan kecenderungan persetujuan (sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju) mahasiswa terkait terpaan akun 

Dakwah Islam di Line mengenai pernyataan di kuesioner dalam hal: 

a. Tertarik memperhatikan gambar-gambar Islami dalam akun Dakwah Islam 

di Line. 

b. Membaca dengan seksama setiap kata dari postingan Islami akun Dakwah 

Islam di Line. 

c. Sering membagikan (men-share) postingan Islami dari akun Dakwah 

Islam di Line pada Timeline akun Line responden. 

3. Durasi, yaitu lama waktu yang digunakan mahasiswa dalam membaca 

postingan akun Dakwah Islam di Line. Indikator ini diukur dengan 

kecenderungan persetujuan (sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak 

setuju) mahasiswa terkait terpaan akun Dakwah Islam di Line mengenai 

pernyataan di kuesioner dalam hal: 
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a. Dalam sehari membaca postingan Islami dari akun Dakwah Islam selama 

lebih dari 1 jam. 

b. Hanya butuh waktu paling lambat 30 menit untuk memahami isi dari 

setiap postingan Islami dari akun Dakwah Islam di media sosial Line. 

Variabel terikat (Y) :  Perilaku keagamaan, adalah tindakan atau aktivitas 

mahasiswa yang diperoleh melalui proses belajar, pengalaman atau interaksi 

dengan akun Dakwah Islam di Line dalam melaksanakan ibadah dan kaidah yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam. Indikatornya adalah: 

1. Dimensi keyakinan (akidah), yaitu perilaku keagamaan yang merujuk pada 

seberapa jauh tingkat keyakinan seorang Muslim terhadap kebenaran ajaran-

ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental 

dan dogmatik. Indikator ini diukur dengan pernyataan di kuesioner tentang 

intensitas (sangat sering, sering, jarang, jarang sekali) perilaku mahasiswa 

dalam hal: 

a. Tunduk dan patuh kepada Allah selama hidup saya karena saya yakin 

Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. 

b. Mencontoh perbuatan baik para Nabi dan Rasul Allah dalam kehidupan 

saya sehari-hari karena saya yakin akan keberadaan mereka. 

c. Meniru ketaatan para Malaikat kepada Allah karena saya yakin akan 

keberadaan para Malaikat tersebut. 

d. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam perilaku saya sehari-

hari karena saya meyakininya sebagai wahyu dari Allah SWT. 
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e. Mengumpulkan bekal amal ibadah sebanyak-banyaknya karena saya yakin 

Kiamat Besar (Hari Akhir) dan Kiamat Kecil (Kematian) pasti akan 

datang. 

f. Menjalani hidup sebaik-baiknya sesuai kehendak Allah karena saya yakin 

akan adanya ketentuan Allah SWT yang telah tertulis dan telah terjadi 

(qadha dan qadhar). 

2. Dimensi peribadatan atau praktek agama (syariah), yaitu perilaku keagamaan 

yang merujuk pada seberapa jauh tingkat kepatuhan seorang Muslim dalam 

mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana diperintahkan dan 

dianjurkan oleh agamanya. Indikator ini diukur dengan pernyataan di 

kuesioner tentang intensitas (sangat sering, sering, jarang, jarang sekali) 

perilaku mahasiswa dalam hal: 

a. Menunaikan kewajiban sholat lima waktu. 

b. Melaksanakan ibadah Puasa Ramadhan secara penuh dalam 5 tahun 

terakhir. 

c. Membayar zakat Fitrah setiap tahun. 

d. Membaca kitab suci Al-Qur’an (mengaji) dalam seminggu. 

3. Dimensi pengamalan (akhlak), yaitu perilaku keagamaan yang merujuk pada 

seberapa jauh tingkat pengamalan seorang Muslim berperilaku dimotivasi 

oleh ajaran-ajaran agamanya yaitu bagaimana seorang manusia berinteraksi 

dengan alam dan manusia lain. Indikator ini diukur dengan pernyataan di 

kuesioner tentang intensitas (sangat sering, sering, jarang, jarang sekali) 

perilaku mahasiswa dalam hal: 
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a. Menjalankan perintah agama untuk berbuat kebaikan kepada makhluk 

hidup dan alam sekitarnya. 

b. Menjauhi larangan agama dengan menghindari perbuatan maksiat. 

c. Mematuhi nasihat dari orang tua meskipun bertentangan dengan kehendak 

sendiri. 

d. Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan tanpa pamrih 

apapun. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara terpaan official account 

Dakwah Islam di Line terhadap perilaku keagamaan pada follower. 

Hi : Ada pengaruh yang signifikan antara terpaan official account Dakwah 

Islam di media sosial LINE terhadap perilaku keagamaan pada 

mahasiswa. 

 


