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ABSTRAK 

 

Ando Adhi Putra : Pesan Dakwah Akhlak Dalam Akun Instagram Muslim 

Designer Community (MDC) (Analisis Semiotika Roland Barthes) 

 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat mendorong 

perubahan dalam segala aspek kegiatan dakwah, terutama dalam penyebaran 

pesan dakwah yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan media sosial. 

Salah satu media sosial yang sedang trend dikalangan anak muda maupun dewasa 

adalah Instagram. Media sosial Instagram menyajikan berbagai fitur menarik 

seperti mengunggah foto, video, maupun live streaming yang dapat digunakan 

oleh para pengguna secara mudah di smartphone, gadget, maupun perangkat 

komputer. Pemanfaatan Instagram sebagai media dakwah telah diterapkan oleh 

komunitas Muslim Designer Community (MDC) melalui akun Instagram 

@muslimdesignercommunity yang menyebarkan dakwah melalui ilustrasi, 

gambar, dan quotes bertema Islam dalam unggahannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pesan dakwah akhlak 

yang diunggah oleh akun Instagram @muslimdesignercommunity pada periode 

Januari hingga September 2021. Teori dalam penelitian ini menggunakan analisis 

semiotika Roland Barthes yang mengkaji makna denotasi (denotation), konotasi 

(connotation), dan mitos (myth).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

yakni mendeskripsikan makna pesan dakwah tentang akhlak dalam setiap 

postingan Instagram @muslimdesignercommunity  dengan menggunakan analisis 

semiotika Roland Barthes mengenai makna denotasi (tersurat) yaitu makna 

langsung dari postingan akun Instagram @muslimdesignercommunity, makna 

konotasi yaitu makna tidak langsung (tersirat) dari postingan akun Instagram 

@muslimdesignercommunity, dan makna mitos (myth) dari postingan akun 

Instagram @muslimdesignercommunity.        

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tiga belas postingan tentang 

akhlak yang diunggah dalam akun Instagram @muslimdesignercommunity  pada 

bulan Januari hingga September 2021 terdapat ilustrasi gambar, design, dan 

qoutes Islami yang banyak digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan 

dakwah kepada khalayak. Dengan adanya ilustrasi gambar dan quotes Islami 

secara tidak langsung didalamnya terdapat tanda dan simbol-simbol yang 

mempengaruhi makna postingan tersebut. Dengan demikian, analisis makna 

denotasi (tersurat), konotasi (tersirat), dan mitos sangat berguna untuk memahami 

pesan dakwah yang diilustrasikan dalam bentuk gambar maupun quotes Islami. 
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