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Perkembangan media komunikasi dan informasi yang semakin maju sangat
mempengaruhi aktivitas dakwah. Diantara sekian banyak media tersebut diperlukan
media yang dapat menarik perhatian mad’u, salah satunya adalah komik. Komik
sangat disukai oleh berbagai kalangan terutama anak-anak dan remaja, karena
menggunakan gambar sebagai penjelas dari tulisan. Salah satu komik dakwah yang
menarik adalah komik yang berjudul 33 Pesan Nabi Volume 3: Jaga Sikap, Raih
Kebaikan. Komik ini ditulis oleh Vbi_Djenggotten yang bernama asli Veby Surya
Wibawa. Pesan religi yang disampaikan oleh Vbi_Djenggotten melalui komik ini
sangat mengena karena sering terjadi dikehidupan masyarakat. Pesan tersebut
disampaikan dengan bahasa yang ringan sehinggai terkesan tidak menggurui. Komik
ini menjadi terobosan baru dalam berdakwah, karena komik ini bukan hanya sebagai
media hiburan, tetapi juga media untuk mengenal hadis Shahih Bukhari dan Muslim.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang
dilakukan dengan menggunakan bahan bacaan sebagai sumbernya. Kemudian data
dianalisis menggunakan teknik analisis isi dengan memfokuskan pada analisis isi
deskriftif. Analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk
menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Adapun
Permasalahan yang diteliti berkenaan dengan pesan dakwah yang dilihat dari segi
akidah, akhlak, dan syariah pada komik 33 Pesan Nabi Volume 3: Jaga Sikap, Raih
Kebaikan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan pesan dakwah yang terdapat pada
komik ini, yaitu: pesan akidah bekaitan dengan masalah keimanan kepada Allah,
yang terdapat pada tema sumpah, tanda kiamat, dan agama itu mudah. Pesan akhlak
berkaitan akhlak kepada Allah swt, manusia, dan lingkungan atau alam yang terdapat
pada tema istiqamah, ukhuwah, dan bahaya tangan. Pesan syariah berkaitan dengan
ibadah dan muamalah yang terdapat pada tema pemimpin, melirik kala sholat dan
godaan sholat.
Disimpulkan bahwa komik adalah media yang efektif untuk berdakwah di era
globalisasi. Komik 33 Pesan Nabi Volume 3: Jaga Sikap, Raih Kebaikan adalah
salah satunya. Komik ini bahkan sudah diterbitkan di luar negeri yaitu di Malaysia
oleh Humaira Bookstore Enterprises dikompilasi menjadi 99 Pesan Nabi pada tahun
2014. Terlebih pengarang komik ini yaitu Vbi_Djenggotten pernah mendapat
penghargaan sebagai Penulis dan Buku Komik/Novel Grafis Terfavorit, GoodreadsIndonesia 2012. Karena itu disarankan agar komik-komik yang baik perlu diterbitkan
dan digunakan untuk dakwah Islam.

v

