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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Dakwah 

Komunikasi dakwah merupakan proses penyampaian pesan atau 

informasi yang ditujukan untuk seseoranng atau sekelompok orang, 

komunikasi dakwah merupakan bentuk penyampaian pesan berdasarkan Al 

Qur’an dan Hadist baik menggunakan lambang-lambang baik secara verbal 

maupun non verbal dengan tujuan untuk mengubah pendapat maupun 

perilaku seseorang yang lebih baik berdasarkan syari’at Islam (Maghfiroh, 

2016:35-36). Pendapat lain juga menyebutkan jika komunikasi dakwah 

merupakan ajakan yang dilakukan oleh komunikator dakwah dalam hal ini 

adalah da’I, yang bertujuan untuk mengajak komunikan untuk dakwah 

kepada orang lain, dalam hal ini adalah jamaahnya yang dilakukan dengan 

cara komunikasi verbal maupun non verbal namun dengan tujuan jelas yaitu 

mengajak kepada kebaikan dan melakukan aktifitas sesuai dengan syari’at 

islam (Wibowo. 2015:10). 

Dapat diilustrasikan bahwa dakwah dimulai dari sekumpulan fakta 

mengenai sesuatu yang disebut data (pengalaman keagamaan dalam sejarah 

kehidupan umat manusia yang empiris atau tekstual atau dektrional), 

kemudian membentuk informasi yaitu data yang dapat mengubah persepsi 

knowledge seeker (mad’u/sasaran dakwah) untuk kemudian memungkinkan 

terjadinya  perunahan keputusan dan perilaku (Ilaihi, 2010:19). 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

dakwah merupakan kegiatan penyampaian pesan yang dilakukan oleh 

komunikator atau da’I yang disampaikan kepada komunikan maupun suatu 

kelompok dengan tujuan jelas, yaitu mengajak kepada kebaikan sesuai 

dengan syari’at islam. 

2.1.1 Unsur-unsur Dakwah  

Dalam buku komunikasi dakwah yang ditulis oleh Wahyu 

Illaihi(2010) menjelaskan bahwa setiap aktivitas dakwah perlu diperhatikan 

unsur-unsur yang harus ada dalam setiap kegiatan dakwah. Berikut 

merupakan unsur-unsur dakwah yaitu : 

1. Da’i 

Da’i merupakan seseorang yang menyampaikan pesan dakwah 

kepada khalayak baik secara lisan maupun tulisan, da’I dapat juga 

dikatak sebagai komunikator. 

Dalam hal ini komunikator dakwah dikelompokkan menjadi : 

a. Secara umum adalah pada dasarnya, setiap muslim atau 

muslimat mempunyai tugas untuk menyampaikan dakwah, tidak 

terlepas dari misinya sebagai penganut islam, sesuai dengan 

perintah “sampaikanlah walau satu ayat” 

b. Secara khusus adalah seseorang yang mengambil keahlian 

khusus dalam bidang agama dikenal dengan sebutan ulama. 

Dakwah yang efektif adalah dakwah yang memiliki dua arah, 

artinya tidak hanya komunikator dakwah yang menyampaikan, 
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terdapat komunikan yang aktif dalam menanggapi apa yang 

disampaikan oleh komunikator. 

2. Mad’u 

Mad’u dapat dikatakan sebagai komunikan, yangmana komunikan 

merupakan sasaran dakwah atau seseorang yang menerima pesan 

dakwah dari komunikator, baik secara individu, kelompok. 

Muhammad abduh membagi mad’u menjadi tiga golongan : 

1. Golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat 

berpikir kritis, cepat menangkap persoalan. 

2. Golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang belum dapat 

berpikir secara kritis dan mendalam 

3. Golongan yang berbeda dengan golonngan diatas adalah mereka 

yang senang membahas sesuatu, tetapi hanya sebatas tertentu, 

tidak sanggup mendalami benar. 

Dalam berdakwah seorang Da’I perlu mempelajari Ma’u atau 

komunikan yang akan menjadi sasarannya, hal tersebut baik dalam 

proses dakwahnya, karena dalam berdakwah harus menyesuaikan 

latar belakang atau suku dan ras dari komunikan, hal tersebut agar 

tercipta keselarasan antara seorang yang menyampaikan pesan 

dengan orang yang menerima pesan dakwah. 

3. Materi atau pesan dakwah 

Materi dakwah merupakan pesan yang disampaikan oleh da’I kepada 

mad’u. Yangmana materi dakwah adalah ajaran agama islam itu 
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sendriri, karena semua ajaran islam dapat dijadikan materi dakwah. 

Pada dasarnya materi dakwah dibagi menjadi tiga : 

1. Aqidah 

Aqidah merupakan inti dari kepercayaan yang wajib diyakini 

setiap umat Islam berdasarkan dalil aqli dan naqli, yang dapat 

juga disebut dengan tauhid. Dalam islam, aqidah merupakan 

I’tiqas bathiniyah yang mencakup masalah-masalah yang erat 

kaitannya dengan rukun iman.  

Hati merupakan alat ukur aqidah bagi setiap manusia. Aqidah 

yang dapat dipahami dan diterima oleh akal sehat manusia 

karena sesuai dengan fitrah manusi merupakan aqidah yang baik 

(Ulfatun, 2016:12-13). 

Sebagai umat muslim kita wajib beriman kepada Allah SWT, 

Malaikat-malaikatNya, Kitab-kitabNya, serta kebangkitan atau 

hidup kembali sesudah mati atau hari kiamat dan beriman 

kepada qadha dan qadhar. Jadi tujuan aqidah adalan untuk 

memberikan diidkan yang baik dalam menempuh kehidupan, 

mensucikan jiwa, lalu mengarahkan kejurusan yang tertentu 

untuk mencapai puncak dan sifat sifat yang tinggi dan utama 

(Rohanah, 2017:22) 

Pesan aqidah ini meliputi iman kepada Allah SWT, iman kepada 

Malaikat, Iman kepada Kitab-kitabNya, iman kepada RosulNya, 

iaman kepada hari akhir dan iman kepada Qodho dan Qhodar. 
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2. Syariat 

Syariat sendiri memiliki arti secara Bahasa dan juga istilah. 

Secara Bahasa berarti peraturan atau undang-undnag. Sedangkan 

menurut istilah syariat merupakan hukum-hukum yang harus 

dilakukan umat Islam karena itu merupakan perintah dari Allah 

SWT (Ulfatun, 2016:25). 

Syariat yang dimaksud adalah pesan-pesan dakwah yang 

menyangkut aktivitas manusia di dalam semua aspek hidup dan 

kehidupannya, baik buruk, halal haram, dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini juga menyangkut hubungan manusia dengan 

Allah SWT. Dari sisni, jelas bahwa syariat tidak membahas 

apapun kecuali apa-apa yang ditetapkannya. Hanya cakupannya 

tidak hanya hubungan manusia dengan Allah SWT, namun juga 

manusia kepada sesamanya, termasuk makhluk-makhluk lain, 

baik yang hidup maupun yang mati. Singkatnya pesan syariat 

merupakan pesan yang berkaitan dengan aturan agama yang 

akan berimplikasi pada pertanggungjawaban disisi Allah SWT 

(Rohanah, 2017:23). 

Pesan syari’ah ini meliputi ibadah thaharah, Sholat, zakat, 

puasa, haji dan  mu’amalah. 

3. Akhlaq 

Akhlaq berasal dari Bahasa arab dalam bentuk jama’ dan kata 

dasarnya yaitu Khuluq yang mempunyai banyak definisi salah 

satunya yaitu ciptaan. Sebuah perilaku atau perbuatan seseorang 
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kepada sesama manusia atau makhluk cipataan Allah SWT dan 

juga perilaku atau perbuatan sesorang kepada Allah SWT 

merupakan pengertian akhlaq secara garis besar. Akhlaq sendiri 

diorientasikan agar dapat menentukan baik dan buruk perbuatan 

seseorang (Ulfatun, 2016:27-29). 

Dalam menentukan baik buruknya akhlaq, islam telah 

meletakkan dasar dasar sebagai suatu pendidikan nilai, dimana 

ia tidak mendasarkan konsep al-ma’ruf (yang baik) dan al-

munkar (yang jelek) semata-mata pada rasio nafsu, intuisi dan 

pengalaman yang muncul pada panca indera yang sellau 

mengalami perubahan. Tetapi islam telah memberikan sumber 

yang tetap untuk menentukan tingkah laku moral yang tetap dan 

universal yaitu Al-Qur’an dan Al-Haddist (Rohanah. 2017:23) 

Pesan akhlak ini merupakan bentuk akhlak kepada Allah SWT, 

akhlak kepada diri sendiri, terhadap manusia lainnya, dan 

terhadap makhluk hidup lainnya. 

4. Media dakwah 

Media dakwah dapat dikatakan sebagai alat untuk memindahkan 

pesan dari sumber kepada penerima. Untuk itu komunikasi bermedia 

(mediated communication) adalah komunikasi yang menggunakan 

saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada 

komunikan dalam jangkauan luas atau dalam jumlah yang banyak. 

Media komunikasi sendiri memiliki banyak jumlahnya, tetapi pada 
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umumnya dappat diklasifikasikan menjadi media lisan, tulisan, 

lukisan, audio visual dan secara akhlak. 

5. Efek dakwah 

Efek merupakan bentuk tindakan yang diterima oleh mad’u atau 

komunikan yang mana setelah mendapatkan pesan dakwah akan 

berubah sesuai dakwah tersebut atau tidak. dengan kata lain efek 

merupakan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, 

sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat dari penerimaan pesan. 

Menurut Wahyu Ilaihi (2010) dalam buku komunikasi dakwah 

terdapat macam-macam efek dakwah meliputi : 

1.  Efek Kognitif 

Efek kognitif diartikan sebagai perubahan pada apa yang 

diketahui, dipahami, dan dipersepsikan oleh mad’u atau 

komunikan. Yangmana efek kognitif berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi. 

Sekaligus menjadi efek yang sangat menentukan aspek-aspek 

perubahan selanjutnya. Pada tahap ini mad’u setelah menerima 

pesan dakwah akan memiliki perbedaan pemikiran tentang 

pesan yang baru diterimanya. 

2. Efek Afektif 

Efek afektif merupakan efek yang memiliki perubahan pada apa 

yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak, yang meliputi 

segala yang berkaitan dengan emosi, sikap, serta nilai. Pada 

aspek ini pula mad’u dengan pemikirannya dan pengertiannya 
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terhadap pesan dakwah yang telah diterimanya akan membuat 

keputusan untuk menerima atau menolak pesan dalam dakwah. 

3. Efek Behavioral 

Efek behavioral merupakan perubahan pesan komunikasi yang 

menjadikan komunikan mengerti disertai perasaan tertentu, 

sehingga membuat komunikan atau mad’u melakukan 

perubahan tindakan. Efek behavioral juga berkenaan dengan 

pola tingkah laku mad’u dalam merealisasikan pesan dakwah 

yang telah diterima dalam kehidupannya. Dan muncul setelah 

melalui tahap efek kognitif dan efek afektif.  

6. Metode dakwah 

Metode dakwah merupakan cara yang digunakan da’i untuk 

menyampaikan pesan dakwah baik secara langsung maupun melalui 

tulisan. Dalam hal ini terdapat tiga metode yang menjadi dasar 

dakwah ; 

1. Hikmah 

Berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran 

dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, 

sehingga dalam menjalankan ajaran-ajaran islam selanjutnya 

mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. 

2. Mauidhah hasanah 

Metode dakwah ini memberikan nasihat-nasihat atau 

menyampaikan ajaran islam dengan rasa kasih sayang, sehingga 

ajaran islam yang disampaikan dapat menyentuh hati. 
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3. Mujadalah 

Berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah 

dengan cara sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan 

dan tidak pula menjelekkan yang menjadi mitra dakwah. 

7. Prinsip dakwah 

Dalam buku komunikasi dakwah yang ditulis oleh Wahyu Ilaihi 

(2010) menjelaskan bahwa prinsip-psrinsip dakwah jika ditinjau dari 

Dai makna persepsi dari masyarakat secara jama’ adalah : 

1. Dakwah sebagai tabligh, wujudnya adalah ketika mubaligh 

menyampaikan ceramah atau pesan dakwah kepada masyarakat 

(mad’u). 

2. Dakwah sebagai ajakan. 

3. Dakwah sebagai pekerjaan menanam, dapat diartikan sebagai 

dakwah mengandung arti mendidik manusia agar mereka 

bertingkahlaku sesuai dengan hukum islam, karena 

bagaimanapun juga mendidik adalah pekerjaan nilai-nilai 

kedalam jiwa manusia. 

4. Dakwah sebagai akulturasi nilai. 

5. Dakwah sebagai pekerjaan membangun. 

2.1.2 Bentuk-Bentuk Media Dakwah 

Komunikasi dakwah dapat menggunakan berbagai media yang dapt 

merangsang indra-indra manusia serta dapat menimbulkan perhatian untuk 

penerima dakwah. Semakin tepat dan efektifnya media yang dipakai maka 

semakin efektif pula upaya pemahaman ajaran islam pada komunikan 
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dakwah. Berikut merupakan bentuk media dakwah menurut Wahyu Ilaihi 

(2010), yaitu : 

1. Komunikasi Media Massa 

Dalam komunikasi, media massa digunakan apabila komunikan 

berjumlah banayak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah 

surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop yang beroperasi dalam 

informasi dakwah. Keuntungan menggunakan media massa adalah 

bahwa media massa menimbulkan keserempakan, yang berarti suatu 

pesan dapat diterima oleh komunikan yang berjumlah relatif amat 

banyak. Sehingga untuk menyebarkan informasi melalui media 

massa dalam mengubah sikap, perilaku, pendapat komunikan dalam 

jumlah banyak (Ilaihi, 2010:105). 

Beberapa ciri pentingnya yaitu : Pertama, berlangsung satu arah. 

Ketikan menyampaikan ceramah keagamaan melaui televisi, da’I 

tidak akan mengetahui respon mad’u secara langsung, apakan 

mereka memperhatikan atau merasa jengkel dan  bahkan mematikan 

televisi. Kedua, komunikatornya bersifat melembaga. Sifat 

kelembagaan tersebut disebabkan oleh melembaganya media yang 

digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasinya. 

Berbeda dengan seorang da’i yang langsung berbicara diatas mimbar 

menghadap jemaah, dalam menyampaikan pesan-pesannya 

komunikator media massa bertindak atas nama lembaga atau 

organisasi. 
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Ketiga, pesan yang disampaikan bersifat umum. Dikatakan umum 

karena ditujukan kepada umum, serta mengenai persoalan yang 

bersifat umum. Media massa, baik cetak maupun elektronik tidak 

dapat memilih bahan berita atas petimbangan spesifikasi tema dan 

publik sasaran. Meskipun telah menetapkan segmen pembaca, tetap 

saja tidak ada larangan bagi publik di luar segmen tersebut ikut 

membaca. Artinya, ketika media massa menyajikan suatu program 

atau berita, hal itu tidak dimaksudkan hanya untuk sekeleompok 

orang tertentu, melainkan ditujukan untuk umum sehingga akan 

dikonsumsi oleh siapapun dan dimanapun. 

Keempat, media yang digunakan menimbulkan keserempakan. 

Audiens dapat menikmati pesan yang disebar luaskan  lewat media 

massa secara serempak, tanpa harus menunggu waktu secara 

bergiliran. Tidak ada antrian untuk mendapatkan giliran menerima 

pesan-pesan yang disajikan media massa. 

Kelima,komunikannya bersifat heterogen. Khalayak atau audiens 

yang terlibat, disamping secara geografis tersebar diberbagai daerah 

serta tidak terjadi kontak pribadi antara satu dengan yang lainnya, 

mereka juga memiliki karakteristik masing-masing : usia, jenis 

kelamin, agama, tingkat pendidikan, kultur, dll. Penentuan segmen 

pembaca atau pendengar dilakukan hanya untuk memperkecil 

perbedaan yang melekat pada audiens. Dengan menggunakan cara 

itupun tetap saja tidak dapat dihindari adanya keterlibatan publik 

diluar garis segmen tersebut. Untuk menyiasatinya media massa 
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biasanya melakukan langkah-langkah penting, seperti menyuguhkan 

rubrik acara tertentu bagi kelompok kembaca, pendengar atau 

pemirsa tertentu pula (Muhtadi, 2012:69-71). 

2. Komunikasi Media Nirmassa 

Media nirmassa biasanya digunakan dalam komunikasi untuk orang-

orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Seperti surat, 

telepon, sms, telegram, faks, poster, papan pengumuman, kaset 

audio, CD, email dan lain-lain. Semua itu dikategorikan karena tidak 

mengandung niali keserempakan dana komunikannya tidak bersifat 

massal. 

Meskipun intensitas media nirmassa kurang baik dibandingkan 

dengan media massa, akan tetap efektif karena itu masih banyak 

dipergunakan. Sebagai contoh berkomunikasi dengan menggunakan 

surat cukup efektif untuk menyampaikan pesan pada orang tertentu 

yang bertempat tinggal jauh. Demikian halnya berkomunikasi 

dengan menggunakan media telepon, juga akan efektif untuk 

meyakinkan suatu hal kepada seorang yang betempat tinggal sangat 

jauh. Semua jenis media nirmassa akan memiliki keunggulannya 

masing-masing untuk hal-hal tertentu dan kelompok-kelompok 

tertentu (Ilaihi, 2010:106). 

2.2 Media Internet dalam Dakwah 

Internet termasuk dalam kategori audio visual yang bisa merangkap 

antara visual dan tulisan yaitu media internet. Internet merupakan jaringan 

longgar dari ribuan jaringan komponen yang menjangkau jutaan orang 
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seluruh dunia. Misi awalnya yaitu menyediakan sarana bagi para peneliti 

untuk mengakses data dari sumber daya perangkat lunak komputer. Dan 

sekarang, internet telah berkembang menjadi ajang komunikasi yang sangat 

cepat dan efektif. 

Internet sebagai salah satu media massa yang memiliki jangkauan 

yang luas dan dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu yang sama dan 

dengan tempat yang berbeda-beda. Interbet dapat dikatakan telah mendunia 

dan dapat digunakan sebagai media penyampaian pesan yang cepat dan 

efektif (Zaini, 2013:102). Internet memiliki kelebihan- kelebihan yang 

meliputi :  

1. Internet memiliki kecepatan mengirim dan memperoleh informasi 

sekaligus sebagai penyedia data yang shopiscated.  

2. Internet sebagai penyedia media informasi surat kabar (electronic 

newspaper), program film, TV, buku baru, serta lagu-lagu mulai dari 

yang bernuansa klasik sampai lagu-lagu kontemporer.  

3. Internet sebagai media antarpribadi dengan pengiriman pesan dalam 

bentuk electronic mail (e-mail). Surat yang mau dikirim tidak perlu 

melalui kantor pos yang bisa berminggu-minggu baru sampai, apalagi 

jika tujuannya di luar negeri. Namun, dengan email melalui komputer 

yang berbasis internet, pesan yang dikirim itu dapat diterima pada 

detik yang sama tanpa mengenal jarak, ruang, dan waktu.  

4. Internet bagi kalangan muda, dapat dikatakan sudah menjadi bagian 

budaya mereka, Karena internet selain bisa menyediakan informasi 

yang serbaragam, juga mereka bisa jadikan sebagai saluran ajang gaul 
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untuk berkenalan dengan siapa saja di atas bumi ini tanpa pernah 

bertatap muka, bahkan ia dapat tercatat sebagai mahasiswa universitas 

terkenal di suatu negara tanpa pernah mengunjungi negara di mana 

universitas itu berdiri. 

Terkait dengan penggunaan media dakwah, internet akan diadopsi 

untuk aktivitas dakwah, Menurut Bambang S. Ma’arif dalam jurnal yang 

ditulis oleh Zaini, internet dapat digunakan sebagai media komunikasi 

dakwah dengan alasan-alasan berikut ini: 

1. Mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan 

biaya dan energi yang relatif terjangkau.  

2. Pengguna jasa internet setiap tahunnya meningkat drastis, hal ini 

berpengaruh pada jumlah penyerap misi dakwah.  

3. Para pakar dan ulama yang berada di balik media dakwah melalui 

internet bisa konsentrasi dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa 

yang menuntut status hukum syar’i.  

4. Dakwah melalui internet telah menjadi salah satu pilihan masyarakat. 

Mereka bebas memilih materi dakwah yang mereka sukai. Dengan 

demikian, pemaksaan kehendak bisa dihindari.  

5. Cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiah 

melalui internet bisa menjangkau segmen yang luas. Sejatinya, tak 

hanya konsep dakwah konvensional yang dapat diberikan melalui 

internet. (Zaini, 2013: 103). 
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2.2.1 Instagram sebagai Media Dakwah 

Instagram menurut bahasa adalah insta yang berarti instan dan Gram  

yang berasal dari kata telegram yang berarti memiliki cara kerja untuk 

mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Jadi instagram 

merupakan sebuah aplikasi dari salah satu media soasial yang dimaksudkan 

untuk mengirimkan pesan dengan cepat dengan berbentuk visual atau 

gambar. Instagram (Deslima, 2018:18).  

Dewasa ini seseorang menggunakan instagram sebagai kebutuhan 

primer, karena jika dilihat mayoritas orang sekarang memiliki instagram 

baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Terlihat dari data terakhir 

pada Januari 2019 mengenai banyaknya pengguna Instagram mencapai 

894,9 juta (Anonym, 2019). Deslima (2018:29-31) dalam hal ini intragram 

bukan semata sebagai penyampaian pesan dalam bentuk gambar, namun 

instagram memiliki fungsi : 

1. Mendapatkan informasi 

Banyak informasi yang bisa di dapat dari instagram baik berupa 

Agama, politik maupun hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan. 

2. Menjalin silaturrahmi 

Karena dalam media sosial instagram terdapat fitur tambah teman, 

artinya kita dapat menambah teman salah satu tujuannya yaitu untuk 

bersilaturrahmi 

3. Membentuk komunitas 
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Mengelompokkan sesuai minat atau hobby seperti travelling. Pada 

dasarnya media sosial ini dapat dijadikan sebagai sharing kepada 

yang sama-sama memiliki hoby yang sama. 

4. Branding 

Branding merupakan kegiatan perusahaan untuk mengenalkan 

produk terbaik atau jasa terbaik agar brand mereka dikenal sebagai 

produk yang baik atau lainnya, amun pada masa belakang ini 

perkembangan media sosial indtagram bukan hanya dilakukan oleh 

perusahaan namun juga personal atau diri sendiri. 

5. Promosi 

Promosi merupakan kegiatan penjualan untuk menghasilkan 

keuntungan bagi pihak tertentu. 

6. Kegiatan sosial 

7. Dalam kegiatan sosial ini terdapat macam-macam, salah satunya 

adalah untuk kegiatan dakwah. 

Dakwah merupakan seruan atau ajakan berbuat kebajikan untuk 

menaati perintah Allah SWT dan ajaran Nabi Muhammad SAW yangmana 

sesuai dengan Al Qu’an dan Al Hadist (Hamidi. 2010 : 6) dan jika dilihat 

dari masa modern ini banyak jenis media dakwah yang digunakan oleh 

komunikator dakwah atau Da’I kepada khalayak atau komunikator. Jenis-

jenis media dakwah meliputi : 

1. Lisan 

2. Tulisan 

3. Lukisan 
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4. Audio Visual 

5. Akhlak 

Hakekatnya dakwah adalah mengajak pada kebaikan dan melarang 

kepada keburukan dengan bersumber pada Al Qur’an dan Al Hadist. Terkait 

dengan penggunaan media dakwah, media internet akan menjadi efektif 

karena jangkauan dan macam-macam informasi yang mengalir begitu pesat 

yang menembus batas ruang dan waktu. Untuk itu tidak heran jika masa 

modern ini perkembangan dakwah melalui media khususnya instagram 

cukup kuat dibanding dengan dahulu yang masih terbatas ruang dan waktu. 

Kelebihan instagram sebagai media dakwah bagi masyarakat adalah : 

1. Mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan 

biaya dan energi yang cukup relatif dijangkau. 

2. Pengguna jasa internet setiap tahunnya meningkat drastis 

3. Para ulama yang berada dibalik media dakwah melalui internet dapat 

menyikapi setiap wacana yang menuntut status hukum syar’i 

4. Dakwah melalui internet telah menjadi salah satu pilihan masyarakat 

5. Cara penyampaian yang variatif telah membuat dahwah islamiah 

melalui internet bisa menjangkau segmen yang luas 

Dengan demikian jelas dikatakan, jika instagram sebagai media 

dakwah yang berupa audio visual untuk memberikan informasi dan respon 

audien sehingga dakwah dalam instagram cenderung tidak membosankan 

dan lebih variatif (Deslima. 2018:29-49). 



25 

2.3 Teori Perencanaan 

Teori perencanaan dikemukakan oleh Charles Berger dimana dalam 

teori ini dijelaskan bahwa rencana-rencana dari perilaku komunikasi adalah 

repesentative kognitif hierarki dari rangkaian tindakan mencapai tujuan. 

Dengan kata lain, rencana-rencana merupakan gambaran mental dari 

langkah-langkah yang akan diambil seseorang untuk memenuhi sebuah 

tujuan. Pada dasarnya teori ini juga menjelaskan tentang proses-proses yang 

berlangsung dalam diri manusia dalam proses komunikasi yaitu ketika 

proses memahami pesan. Manusia ketika dalam proses menghasilkan suatu 

pesan maka akan melibatkan proses yang berlangsung secara internal dalam 

diri manusia seperti proses berfikir, pembuatan keputusan, sampai dengan 

proses pembuatan simbol sebelum memproduksi pesan (Puspitaningrum, 

2013:11-12). 

Perkembangan peradaban manusia berpengaruh terhadap kompleksitas 

permasalahan yang dihadapi di dalam perencanaan. Semenntara perkembangan 

teknologi berperan besar di dalam menentukan pola pendekatan perencanaan 

yang hendak diterapkan. Sejalan dengan perkembangan peradaban dan 

teknologi tersebut maka berkembang pula perencanaan dan praktek-praktek 

perencanaan yang terjadi pada kurun jaman tertentu. 


