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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Analisis Isi 

Analisis isi merupakan suatu analisis mendalam yang dapat 

menggunakan tehnik kualitatif maupun kuntitatif terhadap pesan-pesan 

menggunakan metode ilmiyah dan tidak terbatas terdapat pada jenis-jenis 

variabel yang dapat diukur atau konteks-konteks tempat pesan-pesan 

diciptakan atau disajikan.
28

  

Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu tehnik 

sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu 

alat untuk mnegobservasi dan mneganalisis isi prilaku komunikasi yang 

terbuka dari komunikator yang dipilih. (Budd, 1967:2). 
29

 

Ada beberapa penggunaan analisis isi. Diantaranya ialah 

menggambarkan isi komunikasi (Describing Communication Conten), 

menguji hipotetis tentang karakteristik pesan, membandingkan isi media 

dengan dunia nyata, memperkirakan gambaran kelompok tertentu 

dimasyarakat, mendukung studi studi efek media massa.
30

 Dengan 

demikian penulis ingin menggunakan tehnik menggambarkan isi 

komunikasi atau Describing Communication Conten.  

Dalam penelitian ini penulis menerapkan beberapa langkah dalam 

metode analisis isi yaitu sebagai berikut: 

                                                           
28

 Prof. Dr. Emzir, M.Pd., Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010), hlm. 23. 
29

 Burhan, Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 

hlm. 187. 
30

 Ibid., hlm. 188-191. 
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a. Membaca keseluruan isi buku lukisan kaligrafi yang di 

dalamnya terdapat 15 cerpen. 

b. Mencatat kata kata yang mengandung nilai nilai dakwah. 

c. Menghubungkan kata kata yang mengandung nilai nilai 

dakwah tersebut dengan dakwah islam. 

d. Menggambarkan isi pesan yang dianggap sebagai nilai nilai 

dakwah. 

e. Mencari sumber data yang berhubungan dengan buku lukisan 

kaligrafi dan sumber tersebut mengandung unsur nilai nilai 

dakwah. 

f. Menganalisis 15 judul cerpen tersebut untuk memperdalam 

unsur nilai nilai dakwahnya. 

g. Menarik kesimpulan seluruh kandungan isi penelitian penulis. 

Dengan demikian langkah penulis untuk merealisasikan analisis isi 

tersebut ialah dengan menyederhanakan data-data kedalam bentuk yang 

lebih sederhana. 

B. Pengertian Dakwah Islam 

Dakwah merupakan bahasa arab, berasal dari kata da’wah yang 

berasal dari kata da’a, yad’u, da’watan yang bermakna seruan, panggilan, 

undangan atau doa. Abdul Aziz menjelaskan, bahwa dakwah bisa berarti 

memanggil, menyeru, menegaskan atau memebela sesuatu, perbuatan atau 
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perkataan untuk menarik manusia kepada sesuatu dan memohon dan 

meminta.
31

 

Menurut Syech Muhammad al-Rawi, dakwah adalah pedoman 

hidup yang sempurna untuk manusia beserta ketetapan hak dan 

kewajibannya. Menurut Syekh Ali bin Shalih al-Mursyid, dakwah adalah 

sistem yang berfungsi menjelaskan kebenaran, kebajikan, dan petunjuk 

agama sekaligus menguak berbagai kebatilan beserta media dan 

metodenya melalui sejumlah tehnik, metode, dan media yang lain.
32

 

Dari berbagai pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa dakwah 

memang mengajak atau menyeru kepada kebaikan dan mencegah 

perbuatan yang haram. Tetapi banyak orang mengira bahwa dakwah hanya 

sebatas ruang lingkup ceramah saja, namun pada kenyataannya dakwah 

disamping berceramah juga ada metode, media, pesan, pelaku dan mitra 

dakwah. Pada kenyataannnya dakwah tidak hanya dalam hal ceramah saja, 

tetapi dakwah juga bisa disampaikan melalui radio, televisi, surat kabar 

dan lain-lain. Lebih dari itu agar maksud dan tujuan dakwah tepat sasaran 

dan sesuai dengan harapan maka harus di imbangi ilmu pengetahuan serta 

metode berdakwah memadai. Dengan demikin ajakan dan seruan untuk 

memerintah kebapa kebaikan dan menjauhi larangan bisa diterima oleh 

mad’u dan akhirnya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari hari. 

                                                           
31

 Tata Sukayat, Quantum Dakwah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 1. 
32

 .Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004) hlm. hlm. 11. 
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Metode merupakan cara yang telah diatur dan melalui proses 

pemikiran untuk mencapai suatu maksud.
33

 Sedangkan dakwah merupakan 

ajakan atau seruan untuk menjalankan kebajikan dan dan melarang 

keburukan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

dakwah ialah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh da’i kepada mad’u 

untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang.
34

 

Ada beberapa metode dakwah yang digunakan da’i untuk 

menyampaikan dakwahnya. Pertama, dakwah bil-hikmah yaitu 

kemampuan dan ketepatan da’i dalam memilah dan memilih  dan 

menyelaraskan tehnik dakwah dengan kondisi objektif mad’u. Al-hikmah 

merupakan kemampuan da’i dalam menjelaskan doktrin-doktrin islam 

serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang 

komunikatif.
35

 

Kedua, al-mauidhoh al-hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan 

yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, 

berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa di jadikan 

pedoman dalam kehidupan agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. 

Mauidhoh hasanah biasanya ada dalam acara-acara pengajian, maulid 

rosul serta acara-acara peringatan hari besar islam. Dan mauidhoh hasanah 

biasanya merupakan acar yang ditunggu-tunggu para audience dan sebagai 

inti dalam sebuah acara.  

                                                           
33

 M. Munir, S.Ag.,MA., Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009),  hlm. 6. 
34

 Ibid., hlm., 7. 
35

 Ibid., hlm 11. 
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Ketiga ialah Al-mujadalah Bil-lati Hiya Ahsan merupakan 

musyawarah atau tukar pendapat yang dilakukan oleh dua oihak secara 

sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan 

menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan 

bukti yang kuat. Antara satu dan lainnya saling menghargai dan 

menghormatipendapat keduanya berpegang kepada kebenaran, mengakui 

kenenaran pihak lain dan ikhlas menerima hukuman kebenaran tersebut.
36

 

Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa metode dakwah sangat 

beragam sehingga seorang da’i harus pintar memilah dan memilih metode 

dakwah yang tepat agar sesuai harapan mad’u, sehingga mad’u mampu 

menangkap apa maksud da’i dan bisa menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Dari berbagai macam metode dakwah yang dijelaskan diatas 

tentu tujuan utamanya ialah agar umat islam mampu meningkatkan 

kewajiban kepada sang Kholiq serta menjauhi segala larangan-NYA.  

Sehingga umat islam menjadi umat yang senantiasa dikasihi dan diampuni 

oleh Allah Swt. 

Dengan demikian dakwah islam dalam cerpen dapat berupa ajakan, 

seruan, nasehat dan sebaagainya. Sehingga jika terdapat kalimat atau kata 

yang menyangkut dakwah islam, maka kalimat atau kata tersebut bisa 

dijadikan bahan analisis. 

 

                                                           
36

 Ibid., hlm. 19. 
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C. Nilai Dakwah Islam 

Pada dasarnya nilai dakwah islam merupakan nilai yang ada pada 

al-qur’an. Karena dakwah sendiri merupakan ajakan atau seruan kepada 

kebajikan dan mencegah pada kemungkaran. Di dalam al-qur’an sendiri 

juga terdapat perintah dan atau larangan untuk menjauhi yang haram. 

Tentunya di dalam al-qur’an sudah terdapat nilai-nilai tersebut. Sehingga 

untuk mencari nilai dakwah islam dalam cerpen lukisan kaligrafi, tentunya 

harus mengetahui nilai-nilai yang ada pada alqur’an. 

Adapun nilai-nilai dalam al-qur’an antara lain nilai akhlaq, nilai 

aqidah, nilai syariat, nilai muamalat, nilai fiqih dan lain sebagainya. Nilai 

sendiri merupakan isi atau esensi yang terdapat dalam suatu buku atau 

refrensi lain. Nilai dalam konteks ini ialah nilai-nilai dakwah islam yang 

terkandung dalam cerpen lukisan kaligrafi. 

Salah satu persoalan pokok yang banyak dibicarakan oleh al-qur’an 

ialah tentang masyarakat. Walaupun al-qur’an bukan kitab ilmiyah, namun 

di dalam nya terdapat banyak sekali dibicarakan tentang masyarakat. Ini 

disebabkan fungsi utama al-qur,an ialah mendorong lahirnya hal-hal 

positif dalam masyarakat atau dalam istilah al-qur,an: litukhrijannasi mina 

dzulumati ilan nur yang artinya mengeluarkan manusia dari kegelapan 

gelap gulita menuju cahaya terang benderang. 
37

 isi al-qur’an tersebut 

                                                           
37

 Ali  Nurdin, Quranic Society Menalusuru Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-qur,an, (Penerbit 

Erlangga, 2006), hlm.12.  
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merupakn tujuan utama dari dakwah Islam. Sehinnga nilai dakwah islam 

tidak akan lepas dari nilai-nilai yang gterkandung dalam al-qur’an. 

Jadi nilai adalah suatu yang bersifat objektif dan tetap, sesuatu 

yang menerangkan tentang baik, buruk dan indah atau buruknya sesuatu 

yang terlebih dahulu diketahui. Nilai-nilai dakwah islam berarti sifat-sifat 

objektif islam yang melekat pada sebuah sistem, model, metode, media 

ataupun aktifitas dakwah yang bersumber dari ajaran islam 

Dengan demikian dalam dakwah Islam terdapat bermacam-macam 

nilai islam seperti keimanan, ibadah, akhlak, muamalat yang mendukung 

pelaksanaan dakwah bahkan menjadi satu rangkaian atau sistem 

didalamnya. Nilai tersebut menjadi dasar pengembaangan jiwa para mad’u 

sehingga bisa memberi output bagi dawah yang sesuai dengan harapan 

masyarakat luas.  

Untuk itu dalam dakwah islam diharapkan para mad’u mampu 

menangkap apa yang di dakwahkan oleh da’i. Dan nantinya materi yang di 

tangkap tersebut mampu di aplikasikan dan di terpakn dalam kehidupan 

sehari-hari. Memang hal tersebut sulit untuk dilakukan bagi orang yang 

belum berpengalaman dalam agama islam, namun hal tersebut bisa 

disiasati dengan belajar dan sering membaca refrensi buku tentang agama 

serta sering mendengarkan acara-acara dakwah di televisi maupun radio. 

Sehingga dakwah islam dapat terealisasikan dengan baik dan sesuai 

dengan tujuan para da’i. 
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Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam cerpen 

apabila terdapat kalimat atau kata yang mengandung nilai dakwah islam 

seperti akhlaq, muamalat, ibadah dan keimanan dapat dijadikan bahan 

analisis penulis. 

D. Sekilas tentang Cerpen 

1. Pengertian cerpen 

Cerita pendek tidak terlepas dari cerita itu sendiri. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia cerita diartikan sebagai tuturan yang 

membentangkan bagaimana terjadinya sesuatu hal( peristiwa, kejadian 

dan sebagainya). Karena sifatnya yang pendek maka ceritanya pun 

sisebut dengan cerita pendek. Untuk membacanya, biasanya cukup 

dengan sekali duduk.
38

 

2. Ciri-ciri Cerpen  

Kreatif,  cerita pendek ditulis atas dasar ide kreatif. Baik ide yang 

bertalian dengan dunia nyata maupun ide yang bersifat rekaan (fiksi). 

Baik ide itu muncul karena direncanakan maupun secara kebetulan. 

Bisa juga ide itu muncul kareena lingkungan atau bacaan-bacaan 

lainnya. 

Subjektif, cerita ditulis berdasarkan pandang subjektifitas 

pengarangnya. Artinya bahwa seorang pengarang bisa sesuka hati 

memasukan emosi atau perasaan dalam karyanya. Semua itu sah-sah 

                                                           
38

 Paryati  Sudarman,  Menulis di Media Massa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 264-

265. 
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aja tergantung dari kemauan dan subjektivitas pengarangnya itu 

sendiri. 

Informatif,  ciri cerpen yang lain yaitu bisa memberikan informasi 

lebih lengkap kepada masyarakat. Terutama mengenai sesuatu situasi, 

peristiwa atau aspek kehidupan yang biasanya di tinggalkan daalam 

berita lempang. 

Mendidik, tulisan cerpen dapat menyajikan tentang apa yang 

diketahui pengarangnya, dapat mendorong perkembangan intelektual 

pembacanya. Sehingga pembaca memiliki pengetahuan baru, cara 

pandang baru, bersikap baru sesuai dengan ilmu yang ditawarkan 

pengarangnya. 

Menghibur, sebuah cerpen meemang karya sastra yang bisa 

menghibur. Karena pembaca dalam memahami cerpen memang 

menggunakan emosi daan perasaan yang mempengaruhi keinginan 

untuk membaca. Dan tulisan di dalam cerpen pun di buat sedemikian 

mungkin agar pembaca merasa terhibur dengan bacaannya. 

Awet, tulisan cerpen dalam bentuk karya sastra tidak mudah mudah 

pudar termakan oleh waktu. Bahkan guntingan cerpen yang sudah 

lama dapat mengilhami lahirnya karya cerpe yang baru. 

Ditulis Bisa Berdasarkan Fakta atau Berdasarkan Imajinasi, 

menulis erpen tidak hanya mngandalkan peristiwaa nyata, namun juga 

bisa dari imajinasi si pengarang. 
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Ditulis Tak Tentu Panjangnya,dalam menulis sebuah cerpen tidak 

ada patokan panjang atau pendek sebuah cerita. Biasanya cerpen yang 

dimuat dalam media massa berkisar antara 1000-2000 kata. Baik 

dalam surat kabar harian maupun surat kabar berkala.
39

 

3. Unsur-unsur Cerpen 

Untuk meneliti kandungan nilai-nilai dari sebuah cerpen kita 

dapat melihat dari berbagai unsur yang terdapat didalamnya, yaitu: 

a. Tema  

Tema adalah makna karya sastra secara keseluruhan. 
40

 pada 

prinsipnya tema disebut juga sebagai ide sentral suatu cerita. 

Karena ceritanya yang pendek, cerpen hanya berisi satu tema. Hal 

itu berkaitan dengan keadaan plot yang juga tunggal dan pelaku yang 

terbatas. Sebaliknya novel bisa menawarkan lebih dari satu tema. Dari 

tema ini kita bisa menyimpulkan isi dari cerpen yang akan dibaca, 

sehingga nilai dakwah secara umum sudah dapat dipahami. Namun untuk 

mendapatkan nilai dakwah yang lebih detail kita harus mengetahui unsur-

unsur cerpen yang lain. 

b. Plot / Alur 

Pengarang mengkomunikasikan sesuatu melalui tokoh-tokohnya. 

Tokoh-tokoh ini melaksanakan perannya masing-masing sehingga timbul 
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situasi yang dinamakan alur. Adanya alur disebabkan oleh berbenturnya 

kekuatan-kekuatan yang terjadi karena adanya problemyang perlu 

diselesaikan. Didalam alur terdapat konflik dan ketegangan. Cerita tidak 

pernah statis karena dalam perkembangan cerita harus ada perubahan. 

Cerita terutama cerpen, adalah dinamis dan konflik merupakan essensi 

mobilitasnya.
41

 

Plot cerita atau jalan cerita pada cerpen pada umumnya tunggal, 

hanya terdiri dari satu urutan peristiwa yang didikuti sampai cerita 

berakhir. Novel dilain pihak, tidak-terikatannya pada panjang cerita yang 

memberi kebebasan kepada pengarang, umumnya memiliki lebih dari satu 

plot.
42

 

c. Setting / Latar. 

Pelukisan latar cerita untuk novel dan cerpen terdapat berbedaan 

yang sangat menonjol. Cerpen tidak memerlukan detail-detail khusus 

tentang keadaan latar, misalnya menyangkut keadaan sosial dan tempat. 

Cerpen hanya memerlukan pelukisan secara garis besar saja, atau hanya 

secara implisit, asal telah mampu memberikan suasana tertentu yang 

dimaksudkan.
43
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d. Penokohan 

Dalam cerpen haruslah ada tkoh. Karena cerpen maupun novel 

menceritakan peristiwa-peristiwa atau nasib yang menimpa tokoh. Di 

dalam cerpen watak tokoh tidak diterangkan secara lengkap dan detail 

seperti halnya yang terjadi di dalam novel. Namun kadang hanya 

diceritakan secara singkat atau bahkan hanya sekedar diselipkan dalam 

setiap paragraf dan dialog.
44

 

4. Anatomi Cerpen 

Dalam sebuah cerpen terdapat sistematika atau anatomi yaitu terdiri 

dari:  

(a) judul,  

(b) permulaan,  

(c) isi, dan 

 (d) penutup. 
45

 

Dari berbagai pengartian dan tahap-tahap menulis cerpen di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa cerpen ( yang merupakn salah satu 

bagian karya sastra) apabila telah memiliki kriteria di atas maka sudah 

dapat kita gunakan sebagai media dakwah. 

E. Dasar Tentang Nilai Dakwah dalam Cerpen 

Secara umum nilai dakwah bersumber pada al-qur’an dan as-

sunnah. Al-qur’an sendiri mengandung nilai akidah (keimanan), nilai 
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 Haris Efendi Thahar, Kiat Menulis Cerita Pendek, (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 73. 
45
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ibadah (keislaman), dan akhlak dan nilai muamalah. Begitu uga dalm 

cerpen lukisan kaligrafi terdapat ketiga nilai tersebut. Agar lebih rinci 

penulis akan menelaskan nilai tersebut secara lebih jelas. 

1. Akidah ( keimanan) 

Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan menurut 

istilah adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan 

lisan, dan diamalkan dengan tindakan ( perbuatan). Dalam 

islam rukun iman ada enam yaitu iman kepada allah, iman 

kepada para malaikat, iman kepada kitab allah, iman kepada 

rosul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qodho dan 

qodar.
46

 

2. Ibadah (keislaman) 

Islam berarti agama yang diturunkan Allah SWT kepada 

Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rosul terakhir untuk 

menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. 

Rukun islam ada lima yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, 

haji.
47

 

3. Akhlaq 

Akhlak adalah pembawaan dari manusia sendiri, yaitu 

kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah yang ada dalam diri 
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manusia dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi yang selalu 

cenderung kepada kebenaran.
48

 

4. Muamalah  

Secara bahasa muamalah artinya saling bertindak, saling 

berbuat atau saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah 

adalah aturan-aturan allah yang mengatur hubungan manusia 

dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan 

harta. Atau secara sederhada, muamalah merupakan 

serangkaian aturan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan 

manusia.
49

 

Dengan demikian apabila dalam penelitian terdapat kalimat yang 

mengandung nilai keimanan, ibadah, akhlak, muamalah maka kalimat 

tersebut bisa dikategorikan nilai dakwah islam. Dan kemudian kalimat 

tersebut akan dianalisis sesuai dengan alquran dan hadisnya. 
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