
 

 

Abstrak 

Siti Zakiyah Tifhany. Pesan dakwah tentang muslimah di media sosial Line 

(Analisis isi pesan Dakwah @dakwahmuslimah). 

Pesan dakwah dapat lebih kuat dipahami dengan menggunakan media 

yang tepat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi kegiatan dakwah 

dapat disampaikan melalui berbagai media, salah satunya media online. Media 

online banyak digunakan sebagai media dakwah, karena dapat mempermudah 

followers atau mad’u menerima informasi tentang pesan keislaman dengan 

mudah. Salah satu bentuk media online adalah media sosial Line. Akun  

dakwahmuslimah merupakan akun Line yang berisi pesan dakwah, akun ini 

menyampaikan pesan dakwah tentang muslimah.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pesan dakwah dari 

Samsul Munir Amin, teori format pesan dakwah visual yang dibuat oleh Rulli 

Nasrullah. Tujuan dari penelitian ini yaitu, (1) untuk mengetahui pesan dakwah 

tentang muslimah dalam akun Line @dakwahmuslimah; dan (2) untuk 

mengetahui bentuk format pesan dakwah visual tentang muslimah. Gabungan dari 

dua pesan tersebut menghasilkan bentuk Poster aqidah, poster syari’ah dan poster 

akhlak. meme syari’ah, komik aqidah, komik akhlak dan sticker akhlak. Metode 

penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. 

Setelah menganalisis penelitian, dapat diketahui bahwa pesan-pesan 

dakwah tentang muslimah yang diunggah oleh akun @dakwahmuslimah selama 

bulan November 2015 sebanyak 53 pesan, yang dibagi berdasarkan kategori pesan 

dakwah yaitu aqidah, syari’ah dan akhlak, format pesan dakwah yaitu poster, 

meme, komik dan sticker. Poster aqidah, poster syari’ah dan poster akhlak. meme 

syari’ah, komik aqidah, komik akhlak dan sticker akhlak.  

Kata kunci: Media Sosial, Line, Pesan Dakwah, Muslimah. 
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Dengan ini saya yang bernama di atas, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul 

“Pesan Dakwah Tentang Muslimah di Media Sosial Line (Analisis isi pesan 

Dakwah @dakwahmuslimah)” adalah hasil karya asli saya dan belum pernah 

diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber 

informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak 

diterbitkan dari penulis lain telah saya sebutkan dalam teks dan dicantumkan 

dalam Daftar Pustaka di bagian skripsi ini. 
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