
 

 

ABSTRAK 

Siti Ulya Faza Adilah. Komik Sebagai Media Dakwah (Studi Deskriptif pada 

Komik Sitrp Akun Instagram @BlackMetalistiqomah Karya Achmad Deptian). 

Kemajuan teknologi yang semakin pesat, akan mempengaruhi pola pikir 

manusia. Dalam era global ini diperlukan inovasi dalam usaha menyampaikan 

pesan dakwah, agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan efektif. Pendekatan 

dakwah yang tepat dan menyesuaikan teknologi, merupakan jawaban atas 

tantangan dakwah. Inovasi dalam teknologi yang terus dikembangkan, menjadi 

salah satu media dakwah yang efektif. Komik menjadi salah satu media dakwah 

yang baru, sehingga dalam perkembanganya memanfaatkan perkembangan media 

dakwah. 

Penelitian ini adalah untuk mengemukakan materi dakwah yang 

dikembangkan melalui komik sebagai media dakwah. Melalui hasil penelitia, 

penulis mendapatkan kejelasan aspek metode dakwah @Blackmetalistiqomah, 

sehingga dapat ditemukan hubungan antara materi dan metode dakwah. 

Penelitian ini menggunakan teori analisis semiotika. Menurut Charles S 

Pierche adalah kajian tanda dengan istilah semiotika, bahwa ada hubungan 

dianatara isyarat, objek dan makna. Tanda-tanda berkaitan dengan objek yang 

menyerupainya, keberadaanya memiliki hubungan sebab akibat dengan tanda-

tanda atau karena ikatan. Setiap penggambaran yang memiliki unsur ikon, indeks, 

dan simbol seperti foto, lukisan, sketsa, patung dan sebagainya adalah sesuatu 

yang bersifat ikonis. Sesuatu yang bisa mengisyaratkan hal melalui bau, suara, 

gerak. Sementara sesuatu yang bisa diisyaratkan melalui gambar, bau, lukisan 

gerak merupakan sesuatu yang bersifat simbolis. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, 

dengan mengumpulkan data pada komik strip @Blackmetalistiqomah dan 

melakukan wawancara kepada komikusnya. Data yang terkumpul dianalisis, 

sehingga dapat hasil penelitian bisa disimpulkan dengan sistematis. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dakwah kontenporer, yakni dakwah 

yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Materi dakwah telah digambar oleh 

komikus, memiliki pola yang berlandaskan Al-Quran dan hadist. Setelah materi  

terbentuk maka komikus yaitu Achmad Deptian merepresentasikan melalui 

gambar-gambar yang lebih menarik perhatian anak-anak muda, menggunaka 

bahasa yang sederhana, materi yang ringan. Dengan tertariknya anak-anak muda 

pada masa milenial inilah, komik strip Black Metal Istiqomah mudah dinikmati 

oleh para pengikutnya di instagram. Metode yang digunakan pada Black Metal 

Istiqomah dalam menyampaikan pesan islam menggunakan dua metode yaitu bil 

hikmah, Al-Mauidzha Alh-Hasanah, dan Bit-Tadwin. 
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