
 

 

ABSTRAK 

 

Firdayanti Nopiana. Analisis Pesan Dakwah Dalam Komik 90++ Nasihat Nabi 

Untuk Perempuan Karya Angga Priatna. 

Aktivitas dakwah tidak hanya dilakukan diatas mimbar tetapi kegiatan 

dakwah bisa dilakukan dengan bermacam media. Kegiatan dakwah tidak hanya 

dilakukan dengan cara trasidional seperti ceramah dan pengajian yang masih 

menggunakan media komunikasi tutur. Dengan perkembangan zaman kegiatan 

dakwah dapat disampaikan melalui media cetak, salah satunya adalah komik. 

Keberadaan komik religi tidak hanya untuk menyampaikan informasi tetapi untuk 

hiburan yang mendidik, pada saat ini komik religi mudah ditemukan dan 

didapatkan salah satu komik yang bernuansa religi dan memiliki pesan-pesan 

kebaikan seperti komik 90++ Nasihat Nabi Untuk Perempuan karya Angga 

Priatna. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pesan dakwah dari 

Samsul Munir Amin berpendapat bahwa klasifikasi pesan dakwah dibagi menjadi 

tiga yaitu akhlak, syariah dan aqidah.  

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui pesan akhlak yang terkandung 

dalam komik 90++ Nasihat Nabi Untuk Perempuan, untuk mengetahui pesan 

syariah dalam komik 90++ Nasihat Nabi Untuk Perempuan, dan untuk 

mengetahui pesan aqidah dalam komik 90++ Nasihat Nabi Untuk Perempuan.  

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan jenis 

pendekatan deskriptif, penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan tentang 

pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam komik 90++ Nasihat Nabi untuk 

Perempuan. 

Setelah menganalisis penelitian, dapat diketahui bahwa pesan-pesan dakwah 

pada komik 90++ Nasihat Nabi Untuk Perempuan sebanyak 93 tema pesan 

dakwah,  yang diklasifikasikan menjadi tiga pesan dakwah yaitu kategori pesan 

akhlak, kategori pesan syariah dan kategori pesan aqidah, pada pesan akhlak 

terdapat beberapa bagian kategori seperti akhlak terpuji, akhlak tercela, akhlak 

kepada keluarga, akhlak kepada tetangga dan akhlak suami istri, setelah itu 

kategori pesan syariah pun di bagi beberapa kategori yaitu tentang anjuran ibadah, 

anjuran menggunakan perhiasan bagi wanita, kewajiban menutup aurat dan 

tentang pernikahan, pada kategori pesan aqidah dibagi beberapa kategori yaitu 

kategori Iman Kepada Allah dan Iman Kepada hari Akhir. 
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