
 

ABSTRAK 

 

Rismayanti Purnama: Pesan Dakwah Visual di Media Sosial Instagram (Analisis 

Semiotika Roland Barthes pada Akun Instagram @qomik.sifulan). 

 

Teknologi yang semakin berkembang dengan pesat dapat mempengaruhi 

kreativitas para pelaku dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam. Berbagai media 

terus berkembang seperti media cetak dan online, sehingga aktivitas dakwah harus 

dikemas lebih menarik dan inovatif mengikuti perkembangan zaman dan teknologi 

agar tidak terkesan monoton. Salah satu media yang saat ini dimanfaatkan oleh 

khalayak banyak yaitu media sosial instagram. Akun instagram @qomik.sifulan 

merupakan salah satu akun pegiat dakwah yang menyampaikan pesan dakwah dan 

dikemas secara visual. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pesan dakwah visual mengenai makna denotasi, konotasi dan mitos pada postingan 

akun instagram @qomik.sifulan periode tahun 2020-2021. Landasan pemikiran 

dalam penelitian ini yaitu mengenai pesan dakwah visual pada akun instagram 

@qomik.sifulan dengan memberi makna pada simbol atau tanda yang terdapat di 

dalamnya menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang mencakup makna 

denotasi, konotasi, dan mitos. 

Metode yang digunakan adalah analisis semiotika Roland Barthes dengan 

gagasannya yang dikenal sebagai “two order of signification” dengan pendekatan 

jenis kualitatif dan paradigma interpretif yang bertujuan untuk menganalisis makna 

dari tanda yang terkandung dalam gambar postingan akun instagram 

@qomik.sifulan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun instagram @qomik.sifulan 

memposting gambar ilustrasi berkaitan dengan pesan akidah, akhlak dan syariat 

seperti saling menasihati, berbakti kepada orang tua, memperbaiki iman, mengingat 

kematian, memohon perlindungan Allah Swt., dan berbuat baik terhadap orang lain. 

Adapun makna denotasi diketahui berdasarkan bentuk, warna, dan jenis desain 

yang digambarkan oleh kreator dalam postingannya mengenai perilaku keseharian 

anak muda. Makna konotasi dapat terlihat dari tanda yang dihasilkan dari sebuah 

petanda dalam sebuah gambar yang mendominasi kandungan pesan tentang pesan 

akhlak seperti usaha untuk memperbaiki diri yang menjadi pengingat diri agar lebih 

baik lagi. Sedangkan makna mitos yang muncul dari gambar-gambar yang 

direpresentasikan secara visual berkaitan dengan moralitas berguna untuk 

muhasabah atau intropeksi diri. 
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