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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Komunikasi Dakwah 

2.1.1 Pengertian Komunikasi Dakwah 

 Bagi seorang muslim sejati, sebaik-baiknya komunikasi adalah berdakwah. 

Dakwah merupakan komunikasi yang berlandaskan pada kepercayaan dan memiliki tujuan 

mengajak untuk menjalankan ketentuan Allah agar memperoleh ridla-Nya. Dakwah harus 

dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan isi hati, pikiran, tenaga, uang dan 

bahkan harta yang dikemas dalam bentuk perencanaan strategi dakwah.  

Seorang Da‟i harus mengetahui siapa diriya dan mengetahui apa tujuan dakwahnya, 

dengan kata lain seorang da‟i sulit menjadi bijak kecuali dengan memahami sendi-sendi 

dakwah yang baik dan benar. Secara berurut, sendi atau rukun dakwah (Hamidi, 2010) 

sebagai berikut : 

1. Materi Dakwah 

Selain memahami islam, seorang da‟i juga dituntut untuk terlebih dahulu 

memahami tujuan islam yang terkandung dalam syariat islam, yaitu menghalau segala 

bentuk kerusakan di masa kini maupun dimasa yang akan datang. Secara garis besar, 

syariat islam terpusatkan oleh tiga kemaslahatan yakni : 

a. Memelihara kedamaian dan menolak kerusakan: agama, jiwa, akal, keturunan, 

kehormatan diri dan harta. 

b. Mendatangkan berbagai kemaslahatan 
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c. Al-qur‟an adalah pembawa kemaslahatan dan penangkal kerusakan. 

d. Menerapkan akhlak mulia, Al-Qur‟an menawarkan pemecah segala masalah 

yang sekiranya umat manusia tidak sanggup untuk mengatasi. Allah ini 

memberikan kaidah-kaidah yang paling bijak dan lurus. 

 

2. Da‟i 

Seorang da‟i harus mengetahui bahwa dirinya seorang da‟i. Artinya, sebelum ia 

menjadi da‟i, adakalanya perlu mengetahui apa tugas da‟i dan langkah-langkah apa saja 

yang harus dilakukan oleh seorang da‟i agar menjadi da‟i yang tetap berada dijalan-Nya.  

 

3. Akhlak Da‟i 

Seorang da‟i tentu saja juga harus memiliki akhlak yang baik, yakni akhlak islam 

dan menjauhkan dari segala perbuatan buruk sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al- 

Qur‟an. Sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang da‟i ialah jujur, ikhas, sabar, kasih 

sayang, pemaaf, rendah hati, cerdas, konsisten dengan islam, istiqomah, dan tentu saja 

selalu berada di jalan yang benar.  

 

 

4. Penerima Dakwah  

Seorang da‟i perlu menyadari hak-hak penerima dakwah yakni diberitahu oleh 

pemberi dakwah. Seorang da‟i juga perlu mengetahui keberagaman penerima dakwah 
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dari sudut ideologi, dan tanpa membedakan jenis kelamin, stratifikasi sosial, etnis, waktu, 

dan tempat tertentu karena dakwah bukan untuk waktu sementara melainkan sepanjang 

zaman hingga datangnya hari kiamat.  

 

5. Metode  

Seorang da‟i harus mempunyai sarana dakwah yang efektif sehingga bisa 

menyampaikan dakwahnya secara bijak dan arif sampai penerima dakwah memahami apa 

yang disampaikan oleh pendakwah. Metode dakwah yang dimaksud adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung dan 

mengatasi segala kendala yang terjadi selama dakwah. Sumber yang biasa dijadikan 

metode dakwah sebagai pegangan da‟i antara lain ialah Al-Qur‟an, As Sunnah, sejarah 

orang-orang shaleh dari kalangan sahabat, tabi‟in dan ahli ilmu serta keimanan yang 

dimiliki juga harus kuat dan konsisten.  

 

6. Sarana Dakwah 

Sarana atau media ialah hal-hal yang dapat mengantarkan kepada sesuatu. Sarana ini 

merupakan suatu hal yang dapat membantu da‟i menyampaikan dakwahnya agar dakwah 

berjalan dengan sangat lancar dan sesuai dengan harapannya. 

 

2.1.2 Strategi Dakwah 
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Seorang da‟i dikatakan berhasil dan mencapai keberhasilan apabila da‟i mampu 

menjalankan strategi dakwah dengan hikmah. Cara atau strategi dakwah tersebut antara lain 

sebagai berikut (Natsir, 1989): 

1. Memilih waktu kosong dan kegiatan terhadap kebutuhan penerima dakwah. Nabi 

Muhammad SAW tidak selalu monoton dalam memberikan nasihat sehingga orang 

yang dinasihati tidak akan merasa jenuh ataupun bosan.  

2. Jangan pernah melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah atau cemooh dari 

penerima dakwah..  

3. Menjinakkan hati dengan harta dan kedudukan. Seorang da‟i diibaratkan sebagai dokter 

dan audiensnya diibaratkan sebagai pasian. Dokter tentunya harus mengobati pasiennya 

sesuai dengan penyakitnya dan tidak boleh keliru ataupun terbalik dalam memberikan 

obatnya. Sebagai seorang da‟i mengetahui bahwa salah satu audiens nya memiliki iman 

yang masih lemah, maka disarankan untuk memberi sedikit hartanya terutama bagi 

yang muallaf dikarenakan Allah mensyariatkan untuk memberi zakat kepada orang 

muallaf.  

4. Menjinakkan hati dengan memberi maaf ketika dihina, berbuat baik ketika disakiti, 

bersikap lembut ketika dikasari, dan tetap bersabar ketika dizhalimin. Dengan cara 

seperti itulah Nabi Muhammad dapat menyatukan dan menghindari dari penyakit hati 

satu sama lain.  

5. Pada saat memberi nasihat, jangan langsung mengarah kepada seseorang yang dituju 

tetapi lebih mengarah kepada umum. Hal ini dilakukan agar terhindarnya dari kata 

ketersinggungan dan dapat menyebabkan sesuatu yang fatal. 

6. Memberikan sarana yang dapat mengantarkan seseorang pada tujuannya.  



 

13 
 

7. Seorang da‟i harus siap menjawab segala pertanyaan dengan rinci, jelas, dan detail 

sehingga audiens merasa puas.  

8. Memberikan peumpamaan-perumpamaan. Nabi membuat perumpamaan orang beriman 

seperti sebuah bangunan. Pada kesempatan lain, Nabi juga memberikan perumpamaan 

orang beriman dalam hal membagi cinta dan kasih sayang seperti satu tubuh yang 

anggotanya saling menyatu, jika anggota lain sakit maka anggota lain juga akan 

merasakan sakit. Sebagai solidaritas yang tinggi. 

2.1.3 Media Dakwah 

Alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan ajaran islam, Hamzah Ya‟qub (Ilahi, 

2010) membagi media dakwah itu menjadi lima:  

1. Lisan, inilah media dakwah yang yang paling sederhana yang menggunakan lidah 

dan juga menggunakan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, 

bimbingan dan sebagainya.  

2. Tulisan, media ini dapat berbentuk buku, majalah, surat kabar, dan spanduk, email, 

dan sebagainya.  

3. Lukisan, media ini dapat berbentuk gambar, karikatur, dan sebagainya. 

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

penglihatan. Media ini bisa berbentuk televisi, slide, dan juga internet (media sosial). 

5. Akhlak, yaitu perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran islam, yang dapat dinikmati 

dan juga didengarkan oleh mad‟u. 

2.1.4 Tujuan Dakwah 
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Pada dasarnya secara keseluruhan tujuan dari dakwah adalah mengajak setiap insani agar 

menegakan ajaran islam sehingga ajaran ajaran tersebut mampu mendorong perbuatan yang 

sesuai dengan ajaran islam dan juga agar dapat mengamalkannya dalam tataran pribadi 

kehidupan sehari-hari untuk memperoleh kebaikan di dunia yang fana ini maupun di akhirat 

yang kekal.  

Gordon I. Zimmerman (Ilahi, 2010) membagi tujuan dari komunikasi menjadi dua 

kateogeri besar. Pertama, untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memenuhi kebutuhan seperti 

makan, pakaian pada diri sendiri dan memuaskan kepenasaran pada manusia dan sekitarnya. 

Kedua, tujuan komunikasi adalah untuk menjalin hubungan terutama hubungan yang baik 

dengan orang lain.  

Menurut Jalaludi Rakhmat (Ilahi, 2010), adapun tujuan dakwah secara umum adalah: 

a. Memberitahukan, untuk menambah informasi dan pengetahuan pendengar. 

b. Mempengaruhi, ditujukan agar orang mempercayai sesuatu dan mau melakukan ajakan 

tersebut. 

c. Menghibur, bahasa yang digunakan ringan dan mengandung unsur harmonis sehingga 

dapat mudah dicerna dan dimengerti.  

Sedangkan menurut Ilahi dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Dakwah (2010) secara 

khusus, tujuan dakwah itu dapat dibedakan menjadi beberapa segi yaitu: 

1. Segi mitra dakwah 

a. Tujuan perseorangan yang terbentuk dengan iman dan akhlak yang kuat 

b. Tujuan untuk keluarga yaitu keluarga yang bahagia penuh ketentraman dan cinta kasih 

c. Tujuan untuk masyarakat yaitu yang penuh dengan suasana islam 
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d. Tujuan umat manusia diseluruh dunia yaitu tebentuknya masyarakat dunia yang penuh 

dengan kedamaian  tanpa adanya eksploitasi dan menimbulkan rasa tolong-menolong 

serta menghormati. 

2. Dari segi pesan 

a. Tujuan akidah yaitu tertanamnya akidah yang mantap di setiap hati manusia sehingga 

jeyakinan tentang ajaran-ajaran islam tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan. 

b. Tujuan hukum terbentuknya pribadi yang luhur dengan sifat-sifat terpuji. 

2.1.5 Efek Dakwah 

Efek dalam komunikasi biasa disebut dengan feedback yang merupakan umpan balik dari 

reaksi proses dakwah. Dalam bahasa sederhananya adalah reaksi dakwah yang ditimbulkan oleh 

aksi dakwah. Menurut Jalaludin Rahmat (Ilahi, 2010) efek yang terjadi pada tataran yaitu: 

1. Efek Kognitif yaitu terjadi jika ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan 

dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, 

kepercayaan. Artinya, seseorang menjadi lebih mengetahui tentang apa yang baru ia 

ketahui. 

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. 

Artinya, sesorang akan lebih memperhatikan tatanan emosi yang dirasa setelah 

mendapatkan dakwah. 

3. Efek Behavioral, yaitu merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, meliputi pola 

tindakan , kegiatan, atau kebiasaan tindakan berperilaku. Artinya, seseorang akan 
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merubah secara langsung sikap dan etika setelah mendapatkan efek dari dakwah 

tersebut. 

2.1.6 Dakwah yang Persuasif 

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang pesan-pesannya dapat dipahami, 

menyenangkan dan dapat diterima secara logika dan rasional atau masuk akal sehingga 

komunikan atau penerima pesan berperilaku seperti yang diharapkan oleh komunikator pemberi 

pesan kepada komunikan pemberi pesan.  

Dalam ajaran islam, dakwah yang persuasif merupakan dakwah dengan menggunakan 

hikmah, pelajaran yang baik, dan juga bertukar pikiran dengan cara yang paling baik juga 

tentunya. Muhammad Natsir (1989) memberikan ilustrasi atau gambaran peristiwa dakwah 

dengan menggunakan hikmah yang berasal dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para 

sahabatnya.  

“Serulah, (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran (nasihat) yang 

baik dan bertukar fikiranlah dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk”. (An-Nahl : 125). 

 

2.2 Pemahaman Akidah 

2.2.1 Pengertian Pemahaman 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan 

memahami atau memahamkan. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian: 



 

17 
 

pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) mengerti benar 

(akan); tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar, apabila terdapat imbuhan me-i menjadi 

memahami, berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan 

(mempelajari baik-baik supaya paham)  (Depdikbud, 1994: 74) sehingga dapat diartikan bahwa 

pemahaman merupakan suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham 

dan mengetahui banyak.  

Sedangkan menurut Benjamin S. Bloom dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan 

(Anas Sudijono, 2009:50) mmengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah 

kemampuan sesorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

diingat. Dengan kata lain memahami berarti mengetahui-mengetahui tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai segi.  

2.2.2 Pengertian Akidah 

Secara etimologis (lughatan), akidah berakar dari kata ‘aqada-ya’qidu-‘aqdan-‘aqidatan. 

‘Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi ‘akidah berati 

keyaikinan (Al-Munawir, 1984, hal 1023). Relevansi antara arti kata „aqdan dan „akidah adalah 

keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung 

perjanjian.  

Menurut Hasan Al-Banna, Aqa‟id (bentuk jamak dari akidah) adalah beberapa perkara 

yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi 

keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keragua-keraguan (Al-Banna: 465). 

Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy, Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat 

diterima secara umum (axioma) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu 
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dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti 

da ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu (Al-Jazairy, 1978:21)  

Menurut sistematika Hasan Al-Banna, maka ruang lingkup pembahasan akidah 

mencakup hal sebagai berikut: 

1) Ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Ilah (Tuhan, 

Allah). 

2) Nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan 

Rasul. 

3) Ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam 

metafisik.  

4) Sam‟iyyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat 

sam‟o (dalil naqli berupa Al-Qur‟an dan Sunnah). 

2.2.3 Fungsi Akidah  

Akidah adalah dasar, fondasi untuk mendirikan bangunan. Jika fondasinya lemah maka 

bangunan tersebut akan mudah hancur. Seseorang yang memliki akidah yang kuat, pasti akan 

melaksanakan ibadah yang penting, memiliki akhlak yang mulia dan bermu‟amalat dengan baik. 

Ibadah seseorang tidak akan di terima oleh Allah Subhanallahu Wa Ta‟ala  kalau tidak dilandasi 

degan akidah yang benar. Artinya, tanpa akidah amalan dan perbuatan yang dilakukan tidak akan 

diterima. Seseorang bisa saja merekayasa  untuk terhindar dari kewajiban formal seperti zakat, 

tetapi tidak bisa menghindar dari akidah. Selain itu, seseorang bisa saja berpura-pura 

melaksanakian ajaran formal islam, tetapi Allah SWT tidak akan memberi nilai jika tidak 

dilandasi dengan akidah yang benar (iman). 
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2.3 Media Sosial sebagai Media Baru 

2.3.1 Pengertian Media Sosial sebagai Media Baru 

 Media sosial disebut juga media online. Pada dasarnya media sosial ini  sebagai 

manifestasi yang dihadirkan dari dunia perkembangan teknologi. Menurut Andreas Kaplan dan 

Michael Haenlein (2010:59) dalam buku Users of The World, unite! The Challenges and 

Opportunities of Social Media, media sosial berarti sekelompok aplikasi berbasis internet yang 

membangun di atas dasar idelogi dan teknologi web 2.0 serta memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated conten. Menurut Urban Dictionary, media sosial juga berarti 

kehidupan manusia di alam teknologi elektronik. Media sosial pada dasarnya sebagai sarana 

untuk mendongkrak eksistensi diri atas isu-isu dan lain sebagainnya. Selain itu, media sosial juga 

berguna sebagai sarana tempat berbagi berbagai aktifitas di dunia maya kepada khalayak yang 

tentunya juga menggunakan media sosial.  

 Sebagai salah satu bentuk dari media komnikasi, fungsi media sosial juga tidak berbeda 

jauh dengan fungsi media komunikasi lainnya yakni sebagai sarana berkomunikasi atau 

terhubuhng dengan orang banyak, sebagai sarana penyebar informasi, sebagai sarana untuk 

berbisnis atau media bisnis, sebagai media kampanye, dan juga sebagai media hiburan (Sanjaya, 

Wibowo, Adi, 2010:65-77). Selain itu Sri Suning Kusumawardaninjuga mengemukakan bahwa 

media sosial memiliki dua dampak yaitu dampakpositif dan juga dampak negatif. Dampak 

positifnya tentu saja dapat memudahkan orang berkomunikasi dan melakukan bisnis ataus ebagai 

mata pencaharian bagi pengusaha online. Namun, media sosial juga memiliki dampak negatif 

yaitu penurunan komunikasi secara langsung atau di dunia nyata, penurunan moral dan etika di 
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kalangan masyarakat, semakin terabaikannya aturan ejaan dan juga tata bahasa, dan juga yang 

paling parah adalah maraknya kasus pornografi, penipuan, dan juga cyber crime lainnya.  

 Media baru yang dimaksud adalah berbagai macam perangkat teknologi komunikasi yang 

mana selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang begitu luas untuk 

dikonsumsi secara pribadi sebagai alat komunikasi. Media baru ini juga telah dierima oleh media 

lama dengan ketertarikan kuat, positif, dan bahkan pengharapan yang bersifat eforia, serta juga 

perkiraan yang sagat berlebihan terhadap (McQuail, 2011:148). Beberapa media baru juga sudah 

lebih mandiri dalam hal infrastrukturnya, namun bagaimanapun masalah atau hambatan dari 

teknologi ini terhadap akses. Proses perkembangan mungkin masih harus dimiliki oleh media 

baru sebagaimana media lama harus memiliki khalayak untuk mendapatkan efek. Adapun lima 

kategori media baru yang sama-sama memiliki persamaan saluran kurang lebih dibedakan dari 

jenis penggunaan, konten, konteks, adalah:  

a. Media komunikasi  antarpribadi yaitu telepon dan surat elektronik dimana secara umum 

secara konten bersifat pribadi dan juga mudah dihapus serta hubungan yang terjalin lebih 

kuat daripada informasi yang disampaikan. 

b. Media permainan interaktif yaitu berbasis video game dimana inovasi utamanya adalah 

mendominasi dari proses dan penggunaan. 

c. Media pencarian informasi inimerupakan yang tepenting sebab seperti jendela dunia atau 

perpustakaan dan sumber data yang akurat.  

d. Media partisipasi kolektif yaitu penggunaan internet sebagaialat bertukar informasi, 

gagasan, serta mengembangkan hubungan pribadi aktif. 

e. Subtitusi media penyiaran yaitu penggunaan media untuk mengunduh konten dan 

disiarkan atau disebarkan dengan metode lain yang serupa.  
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2.4 Instagram sebagai Sarana Komunikasi Dakwah 

2.4.1 Pengertian Instagram 

 Nama intagram berasal dari kata “instant” dan kata “telegram”, yang bertujuan untuk 

mengirimkan informasi secara cepat atau instan dengan dilengkapi foto. Instagram merupakan 

salah satu aplikasi jejaring sosial yang dibuat untuk berbagi foto dan video dari smartphone, 

mirip dengan Facebook atau Twitter.  

Saat pertama kali diluncurkan pada tahun 2010, pengguna haya dapat mengekspos foto 

melalui aplikasi dan menambahkan filter tanpa fitur pengeditan tambahan. Namun, saat ini 

instagram dapat menggunggah foto dan video serta terdapat hingga 23 filter yang dapat 

diterapkan dalam foto atau video yang akan di upload ( Moreau, 2018).  

Layanan instagram merupakan salah satu produk facebook yang disediakan oleh 

penggunaan Instagram oleh Facebook, Inc. Ketentuan ini merupakan persetujuan antara 

Instagram dan Facebook, Inc. Layanan tersebut terdiri dari beberapa aspek yang diakses di situs 

instagram.com yaitu:  

a. Menawarkan peluang yang dipersonalisasikan untuk membuat, menjalin hubungan, 

berkomunikasi, menemukan, dan berbagi.  

b. Mendorong terciptanya lingkungan yang bersifat positif, inklusif, dan aman. 
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c. Mengembangkan dan menggunakan teknologi yang membantu kami dalam melayani 

komunitas kami secara konsisten. 

d. Memberikan pengalaman yang konsisten dan efisien diseluruh produk perusahaan 

Facebook.  

e. Menjamin infrastruktur global yang stabill untuk layanan instagram. 

f. Menjamin hubungan yang merek, produk, dan layanan melaluicara yang berati bagi 

pengguna instagram. 

g. Penelitian dan inovasi. 

2.4.2 Instagram sebagai Alat Penyebar Informasi 

Media ialah alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari pemberi 

pesan kepada penerima pesan atau dari sumber kepada penerima. Untuk itu, komunikasi yang 

menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan pesan kepada penerima pesan yang 

memiliki jangkauan jauh dan juga banyak jumlahnya. Komunikan bermedia disebut juga dengan 

komunikasi tidak langsung dan pada awalnya bersifat satu arah karena membuat komunikator 

tidak dapat mengetahui tanggapan yang diberikan oleh komunikan. Kecanggihan dan 

perkembangan teknologi membuat perubahan bahwa saat ini media sosial dapat memberikan 

tanggapan komunikan terhadap komunikatornya melalui kolom komentar yang nanti akan dapat 

dibaca oleh komunikator. Hal ini juga di dukung dalam arus komunikasi bahwa dakwah juga 

harus mempertahankan beberapa hal metode lama terlebih membentengi dengan mengadopsi 

teknologi sebab teknologi komunikasi berkembang semakin luas dan tidak hanya hardwarenya, 

tetapi juga daya jangkaunya dan jelajahnya yang tidak kenal batas geografis dan kultural. 
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.Menurut Nurudin dalam bukunya yang berjudul Pengantar Komunikasi Massa (2007), 

manusia tidak akan bisa mengamati realitas dunia ini hanya dengan mata dan telinga saja. 

Manusia juga mengandalkan media massa sebagai pihak ketiga.  Radio, internet, koran, buku, 

dan televisi merupakan salah satu contoh dari media massa yang berkaitan erat dengan 

komunikasi massa. Di dalam Radio, internet, koran, buku, dan televisi terdapat berbagai macam 

informasi yang dapat diterima oleh penerima pesan dari pemberi pesan. Dalam hal ini, media 

sosial yang digunakan adalah Instagram. Instagram secara umum memiliki persamaan dengan 

media massa pada umumnya yaitu memberikan informasi atau juga hiburan yang dapat 

bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.  

Berbicara tentang media terutama instagram sebagai salah satu media penyebar 

informasi, ada beragam informasi yang terkaji di dalam media instagram tersebut. Ada informasi 

tentang musik,  olahraga, dan bahkan informasi tentang dakwah. Zaman yang semakin modern 

ini, berdakwah tidak lagi bisa dilakukan dengan datang langsung ke masjid atau pengajian-

pengajian untuk bisa mendapatkan siraman rohani. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk 

mendapatkan informasi dakwah tersebut. Jika pintar dan selektif memilih informasi yang baik 

dalam segi rohani, tentu saja instagram dapat dijadikan sebagai media penyebar informasi 

dakwah. Dalam instagram, ada berbagai macam informasi yang dibutuhkan tentang pemahaman 

akidah. Ada begitu banyak Ulama atau Ustad yang memanfaatkan media sosial sebagai media 

penyebar informasi tentang pemahaman akidah.  

Ustad yang berdakwah biasanya direkam dan kemudian di unggah kedalam akunnya 

masing-masing kemudian diberi judul yag dapat memikat daya tarik tersendiri bagi 

penggunanya. Dari hasil yang di upload dalam media ini, video berkdakwah akan mendapatkan 

jumlah penonton yang bisa datang dari mana saja. Biasanya, dalam hal mengunggah video Ustad 
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atau pendakwah akan menuliskan terjemahan atau tulisan apa yang diucapkan dengan tujuan 

memperjelas makna dan kata dari dakwah yang disampaikan. Media sosial ini sangat membantu 

komunikator maupun komunikan karena komunikator dapat menyampaikan pesan dakwahnya 

secara global kemudian komunikan dapat mengonsumsi pesan dakwahnya kapanpun dan 

dimanapun. Jika pada zaman dahulu, sangat susah untuk mendapatkan informasi tentang seputar 

dakwah dikarenakan harus datang dan mengunjungi dari satu tempat ke tempat lain yang 

mengadakan pengajian hanya untuk bisa mendengarkan dakwah. Namun, sekarang hal seperti itu 

mungkin bisa saja terjadi hanya saja caranya menambah menjadi lebih canggih. Hanya tinggal 

menggunakan media sosial dan membuka situs dakwah apa saja yang ingin diketahui. Hal ini 

sungguh sangat positive disamping manfaatnya seputar dakwah dapat terealisasikan dengan baik. 

 

2.5 Terpaan Media (Media Exposure)  

Media Exposure atau terpaan media menurut Jalaludin Rahmat (2004:65) dapat 

dioperasionalkan sebagai frekuensi individu dalam menonton televisi, film, membaca majalah 

atau surat kabar maupun mendengarkan radio. Selain itu media exposure berusaha mencari data 

audience tentang penggunaan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan, maupun durasi 

penggunaan atau longevity. Sedangkan menurut Rosengren (1974), penggunaan media terdiri 

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

dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan (Rakhmat, 2004:66).  

Artinya, terpaan media adalah lebih lengkap daripada akses. Terpaan tidak hanya 

menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat dengan kehadiran media massa akan 

tetapi apakah seseorang itu benar-benar terbuka dengan pesan-pesan media tersebut. Terpaan 
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merupakan kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media massa ataupun 

pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu maupun 

kelompok.  

Menurut Kenneth E, Andersen (Rakhmat, 1991:52-53) mendefinisikan perhatian sebagai 

proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada 

timuli yang lainnya melemah. Sifat menonjol yang menjadi bahan perhatian oleh stimuli, sebagai 

berikut:  

1. Gerakan. seperti organisme yang lain, manusia secara visual tertarik pada objek-objek 

yang bergerak.  

2. Intensitas stimuli. Kita akan mempertimbangkan stimuli yang lebih menonjol dari stimuli 

yang lain.  

3. Kebaruan (novelty). Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda, akan menarik 

perhatian. Beberapa eksperimen juga membuktikan stimuli yang luar biasa lebih mudah 

dipelajari atau mudah diingat.  

4. Perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan sedikit variasi, akan 

menarik perhatian. Perulangan juga mengandung unsur sugesti, mempengaruhi bawah 

sadar kita.  

Dari beberapa pendapat diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk  

mengukur terpaan media adalah dengan melihat frekuensi, durasi dan perhatian menonton atau 

mendengar seseorang.  

2.6 Teori Kultivasi 
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Dalam teori ini, dinyatakan  bahwa media saat ini sudah menmpati urutan teratas 

dalam kehidupan manusia. Teori ini dikemukakan oleh dan dikembangkan oleh George 

Gerbner (1973). Teori kultivasi sendiri ialah komponen ketiga dari paradigma penelitian 

yang disebut „Indikator Budaya‟ yang meneliti (1) proses institusional yang mendasari 

produksi dari konten media, (2) gambaran dalam konten media, dan juga (3) hubungan 

antara ekspos pesan ditelevisi dengan keyakinan serta perilaku khalayak (McQuail, 

2011:256). Dalam teori efek media ini, media menyediakan lingkungan yang konsisten 

dan juga simbiolisme yang hampir total bagi banyak orang yang memasok norma untuk 

tindakan serta kepercayaan terhadap situasi di kehidupan nyata ini. Singkatnya, teori ini 

mengatakan bahwa media telah menjadi alat utama bagi penggunanya belajar memahami 

tentang masyarakat maupun kultur lingkungannya (McQuail, 2011:257). 

Menurut teori kultivasi ini, mdeia instagram mendia salah satu media atau alat 

utama diamana para pengguna instagram belajar tentang masyarakat dan juga kultur yang 

ada di lingkungan sekitarnya. Ini artinya, melalui kontak dengan penonton dengan media 

instagram, dapat mempelajari tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat 

dan juga kebiasaannya (Nurudin, 2007:167). Dalam teori ini mengartikan bahwa apa-apa 

saja yang telah dijelaskan dan ditampilkan di suatu media akan menjadi reperesentasi 

kenyataan bagi penontonya. Misalnya saja, jika dalam media menampilkan adegan 

“prank” dan secara sengaja diviralkan sampai banyak orang juga yang mengikuti adegan 

“prank” juga meskipun konteksnya tidak untuk diviralkan sebab khalayak berfikir bahwa 

apa yang ditampilkan di dunia nyata adalah seperti yang ada di dunia maya.  
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Teori kultivasi juga menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat dua macam 

perbedaan atau tipe penonton yang mempunyai karakteristik saling bertentangan atau 

bertolak belakang, yaitu: 

a. Para pecandu atau penonton fanatik. Kategori ini merupakan penikmat media dan 

menonton lebih dari 4 (empat) jam setiap harinya.  

b. Penonton biasa. Kategori ini merupakan penikmat media dan menonton hanya 2 (dua) 

jam atau bahkan bisa kurang setiap harinya.  

 

Dari kesimpulan ini, dipastikan bahwa semakin lama seseorang menonton dan 

menikmati apa yang ditampilkan oleh media, maka tingkat pengaruh edia tersebut akan lebih 

besar dan berpeluang percaya terhadap apa saja yang dikatakan oleh media yang akan 

memperngaruhi pola hidup, tingkah laku, bahkan juga pola pikir seseorang yang 

menontonnya.  
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1.7 Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya yang berjudul Bussiness Research 

(Sugiyono, 2009:91) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut merupakan kerangka berfikir yang 

telah dibuat sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan: 

  

 

 

2.1 Bagan Kerangka Berfikir 

 

1.8 Definisi Operasional  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. 

Terpaan video dakwah Ustadz Hanan Attaki sebagai variabel X (Independen), dimana 

variabel Independen biasa disebut dengan variable bebas. Variable bebas adalah variable 

yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen 

(Sugiyono, 2017:4). Sedangkan pemahaman akidah sebagai Variabel Y (Dependen), 

dimana variabel dependen disebut juga sebagai variabel terikat. Variable terikat 

merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable 

independen atau variable bebas (Sugiyono, 2017:4). Berikut definisi operasional dari 

masing-masing variabel dalam penelitian ini: 

Pemahaman Akidah 

(Variable dependen) 

Terpaan Video dakwah 

di instagram 

(Variable Independen) 
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1) Terpaan Video Dakwah (Variabel X) 

Media Exposure atau terpaan media menurut Jalaludin Rahmat (2004:65) dapat 

dioperasionalkan sebagai frekuensi individu dalam menonton televisi, film, membaca 

majalah atau surat kabar maupun mendengarkan radio. Selain itu media exposure 

berusaha mencari data audience tentang penggunaan media, baik jenis media, frekuensi 

penggunaan, maupun durasi penggunaan atau longevity. Sedangkan menurut Rosengren 

(1974), penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai 

media, jenis isi media, media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan 

(Rakhmat, 2004:66). Terpaan Video Dakwah adalah frekuensi individu dalam menonton 

video dakwah, dimana dalam hal ini adalah video dakwah Ustad Hanan Attaki pada akun 

instagramnya. Berikut inierupakan indikator yang terdapat dalam variabel ini: 

a. Frekuensi yaitu meliputi tingkat seberapa sering atau rutinitas seseoang dalam 

menggunakan media dan mengkonsumsi isipesan dari media. 

b. Durasi yaitu meliputi dari berapa lama seseorang menggunakan media dan 

mengkonsumsi isi pesan dari media. 

c. Intensitas yaitu meliputi tingkat perhatian yang diberikan seseorang dalam 

menggunakan media dan mengkonsumsi isi pesan dari media. 

 

2) Pemahaman Akidah (Variabel Y) 

Menurut Benjamin S. Bloom dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan (Anas 

Sudijono, 2009:50) mmengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah 

kemampuan sesorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu 

diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami berarti mengetahui-mengetahui 
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tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Secara etimologis (lughatan), 

akidah berakar dari kata ‘aqada-ya’qidu-‘aqdan-‘aqidatan. ‘Aqdan berarti simpul, ikatan, 

perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi ‘akidah berati keyaikinan (Al-Munawir, 

1984, hal 1023). Relevansi antara arti kata „aqdan dan „akidah adalah keyakinan itu 

tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. 

Jadi Pemahaman Akidah merupakan kemampuan individu dalam memahami setelah 

mengetahui dan mengingat hal-hal tentang akidah. Berikut indikator dalam variabel 

pemahaman akidah: 

1. Mengetahui tentang ketaatan, kesabaran, keikhlasan dan ketabahan  

2. Memahami dan mengingat tentang kebesaran Allah, hikmah dan Doa 
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2.1 Tabel Matriks Variabel Penelitian 

No  Variabel Deskripsi Variabel Indikator 

1 Terpaan Video 

Dakwah (Variabel X) 

(Rakhmat, 2004) 

 

Terpaan video dakwah 

merupakan frekuensi 

individu dalam menonton 

video dakwah, dimana 

dalam hal ini adalah video 

dakwah Ustad Hanan 

Attaki pada akun 

instagramnya 

1. Frekuensi menonton 

video dakwah  

2. Durasi menonton 

video dakwah  

3. Intensitas dalam 

menonton video 

dakwah 

2 Pemahaman Akidah 

(Variabel Y) 

(Sudijono, 2009) 

Pemahaman Akidah 

merupakan kemampuan 

individu dalam memahami 

setelah mengetahui dan 

mengingat hal-hal tentang 

akidah. 

1. Mengetahui tentang 

ketaatan, kesabaran, 

keikhlasan dan 

ketabahan  

2. Memahami dan 

mengingat tentang 

kebesaran Allah, 

hikmah dan Doa 
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1.9 Hipotesis 

 

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendeketan 

kuantitatif. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di 

mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, dan dikatakan 

sementara sebab jawaban masih berdasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan 

pada fakta yang empiris. ( Sugiyono, 2009: 96) 

Dari rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan di atas, 

maka pada penelitian kali ini memilih hipotesis atau jawaban sementara yaitu : 

H0  : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara terpaan video dakwah di 

Instagram terhadap pemahaman akidah. 

H1 : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara terpaan video dakwah di 

Instagram terhadap pemahaman akidah. 

 

 


