
 

 

ABSTRAK 

Septi Nurjamilatunnisa: Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Produk Anak Muslim 

Afrakids 

Produk anak muslim Afrakids adalah sebuah brand kaos anak yang 

mempunyai nilai care and share, memiliki pesan untuk saling peduli dan berbagi. 

Berawal dari keinginan membuat perubahan besar di tengah masyarakat, Afrakids 

hadir dengan kekuatan desain, konten dan digital, bertujuan agar bisa membantu 

anak-anak lebih mudah mengenal nilai-nilai ajaran Islam serta semakin memiliki 

kesadaran yang tinggi untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan mengangkat tema all about shalat, enthusiast learner, follow 

rasulullah, happy daughter, how to eat, muslim attitude dan robb creation yang 

disesuaikan dengan kebutuhan anak, diharapkan produk tersebut mampu menjadi 

salah satu alternatif dalam menanamkan nilai-nilai agama.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi pesan dakwah yang ada dalam 

konten kaos produk anak muslim Afrakids. Secara lebih rinci tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kategorisasi pesan dakwah meliputi pesan akidah, 

pesan akhlak serta pesan syariah yang ada pada katalog kaos tersebut. 

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode analisis isi dengan menggunakan teknik symbol coding, mencatat lambang 

atau pesan secara sistematis kemudian diberi interpretasi. Adapun teknik 

pengumpulan datanya melalui dokumentasi, studi pustaka dan kategorisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat 34 judul konten kaos 

dari 7 tema, namun yang diteliti hanya 26 disesuaikan dengan hasil coding. Kaos 

yang diteliti diambil dari katalog resmi Afrakids 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produk anak muslim 

Afrakids memiliki kategori pesan akidah dengan jumlah 2 pesan atau persentase 

sebanyak 7,7%, memiliki kategori pesan akhlak dengan jumlah 18 pesan atau 

persentase sebanyak 69,2%, dan memiliki kategori pesan syariah dengan jumlah 6 

pesan atau persentase sebanyak 23,1%. Dari ketiga kategori pesan dakwah tersebut, 

cenderung lebih banyak menggunakan pesan akhlak untuk anak dalam 

menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Disusul dengan 

pesan syariah dan pesan akidah yang paling sedikit. 
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