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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dakwah secara substansif dapat diartikan sebagai upaya mengingatan 

manusia (al-Insan) agar kembali dan mengingat perjanjian suci di alam roh 

(primordial convenan atau ‘ahd al-Fitri fi ‘alam al ruh) berupa syahadah al-

Ilahiyah atau pengakuan manusia terhadap eksistensi Allah SWT. Dalam 

ajaran Islam diyakini bahwa seluruh manusia ketika terlahir ke dunia dalam 

keadaan fitrah (tauhidullah). Akan tetapi manusia lupa atau melupakan hal 

tersebut. Dakwah berfungsi mengingatkan kembali agar umat manusia tetap 

dalam kesucian tauhidullah.
1
    

Sementara itu dijelaskan pula oleh M. Arifin dalam bukunya Psikologi 

Dakwah Suatu Pengantar Studi, Dakwah merupakan sesuatu kegiatan ajakan, 

baik berbentuk lisan maupun tulisan (tingkah laku) dan sebagainya dilakukan 

secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik 

secara individu maupun kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu 

pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran 

agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya dengan tanpa unsur-unsur 

paksaan.
2
 

Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan dakwah yang telah 

ditentukan, dan juga agar materi yang disampaikan oleh da’i  kepada mad’u  

                                                           
1
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ini tersalurkan dengan baik, maka dibutuhkan media dakwah yang menarik. 

Salah satunya adalah melalui kisah atau cerita. 

Di dalam suatu kisah tentunya terdapat amanat atau pesan-pesan 

untuk dapat diambil pelajaran dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

serta hal-hal buruk yang harus ditinggalkan. Selain itu dengan menceritakan 

sebuah kisah menjadikan manusia supaya menggunakan pikirannya untuk 

mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam kisah tersebut.  Sebagaimana 

disebutkan Qur’an Surat Al-A’raf ayat 176 berikut : 

               

 “Sebab itu kisahkanlah kisah itu, mudah-mudahan mereka 

memikirkannya”.
3
 

 

Kisah–kisah yang ada di dunia ini tentunya sangat banyak dan 

disetiap negara bahkan suatu daerah pun sangat beragam. Diantaranya kisah-

kisah Nabi, kisah kaum terdahulu, kisah legenda daerah, Sejarah, kisah 

mitologi dan lain sebagainya. Salah satu kisah yang menarik adalah kisah 

pewayangan.   

Kisah wayang merupakan kebudayaan daerah Indonesia yang bisa 

memperkaya kebudayaan nasional Indonesia. Selain itu, Iman Musbikin 

menjelaskan bahwa “wayang merupakan sarana pendidikan baik moral 

maupun agama, sarana hiburan sosial, sarana mencari nafkah, dan sebagai 
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refleksi nilai dan estetika. Sebagai sarana pendidikan, wayang dapat 

menawarkan nilai dan ajaran yang bisa dicontoh oleh penonton”.
4
 

Wayang adalah salah satu warisan bangsa Indonesia yang sudah 

berkembang selama berabad-abad. Sejarah mencatat bahwa pertunjukan 

wayang mulai dikenal dan dipergelarkan sejak zaman Balitung sekitar tahun 

907 M. Brandes menyatakan bahwa “wayang sudah ada sejak zaman 

Prapanca sekitar tahun 778 M”.
5
  

Melihat usianya yang sudah cukup tua ini, maka wajar kalau 

keberadaan seni pewayangan telah mengalami penyempurnaan, sehingga 

membuahkan sajian seni adiluhung yang betul-betul mapan dan mempunyai 

pasar yang sangat mengakar. Meskipun kerangka dasar cerita wayang 

bersumber dari epos India (Mahabaratha dan Ramayana), namun dalam 

realitas pementasannya oleh Sunan Kalijaga, wayang disesuaikan dengan 

ajaran Islam. Cerita-cerita wayang sekarang bila dibandingkan dengan 

sumber aslinya akan tampak sekali telah mengalami banyak perubahan. 

Selama ini, banyak orang mengetahui bahwa dalam setiap kisah 

wayang terdapat pesan-pesan ataupun amanat. Namun kebanyakan mereka 

tidak mengetahui pesan apakah yang disampaikan dalam lakon tersebut. 

Cerita wayang dapat membentuk karakter dan mendidik masyarakat ke arah 

yang lebih baik dengan menghayati pesan yang terkandung di dalamnya. 

Dengan memahami isi cerita lakon pewayangan seolah-olah masyarakat 
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melihat dan merekam dalam otak bawah sadar atau secara tidak sadar akan 

terekam oleh mad’u setiap peristiwa atau kejadian yang ada di dalam lakon 

tersebut. 

Dalam lakon wayang kulit tidak hanya memuat satu unsur saja, tetapi 

bermacam-macam unsur yang terdapat di dalamnya. Hal ini dapat diketahui 

dengan melihat isi cerita, sikap, dan perilaku tokoh yang diceritakan dalam 

sebuah lakon wayang kulit dan diharapkan pembaca bisa mengambil hikmah 

dari pesan-pesan yang disampaikan. Salah satu lakon wayang yang menarik 

untuk dikaji adalah Dewa Ruci.  

Sebagai tokoh utama dalam lakon ini adalah  Bratasena/Bima. 

Bratasena adalah salah satu pandawa anak ke dua dari pasangan Pandu 

Dewanata dan Dewi Kunthi. Lakon ini menceritakan tokoh Bratasena ketika 

berguru kepada Durna hingga bertemu dengan Dewa Ruci. Diceritakan 

Bratasena yang sangat gigih dan patuh dalam mentaati perintah dari gurunya 

meskipun pada dasarnya ia akan dijerumuskan supaya bisa mati.  

Namun karena kehendak tuhan ia selalu selamat dari bahaya yang 

menghadang. Pesan dakwah yang diambil didalamnya terlihat dari tokoh-

tokohnya maupun dari wejangan para tokoh. Perbuatan dan beberapa 

wejangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sangat baik untuk 

dijadikan teladan atau panutan dalam kehidupan sehari-hari. 

Mengetahui bahwa setiap tokoh wayang memiliki karakter, maka  

pertunjukan wayang memiliki tujuan tidak hanya sebagai tontonan (hiburan), 
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namun pula sebagai tuntunan (pembelajaran) bagi setiap penonton. Dengan 

demikian sesudah menyaksikan pertunjukan wayang ataupun mengetahui 

kisah suatu lakon pewayangan, seorang penonton yang arif akan meneladani 

laku hidup dari setiap tokoh wayang dengan karakter baik. 

Berangkat dari pemikiran tersebut diatas, penulis ingin mengkaji lebih 

jauh tentang pesan dakwah dalam kisah Wayang Purwa lakon Dewa Ruci. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memberikan pemahaman tentang judul yang diambil, maka 

diperlukan suatu penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Pesan Dakwah 

Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada 

penerima.
6
 Sedangkan dakwah adalah suatu proses upaya mengubah 

sesuatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik sesuai ajaran islam, 

atau suatu proses mengajak manusia ke jalan Allah yaitu Al-islam.
7
 

Pesan dakwah adalah isi pesan komunikasi secara efektif terhadap 

penerima dakwah pada dasarnya materi dakwah Islam, bergantung pada 

tujuan dakwah yang dicapai sudah menjadi doktrin dan komitmen bahkan 

setiap muslim wajib berdakwah baik itu secara perorangan ataupun 

dengan banyak orang. Oleh karena itu, dakwah harus terus dilakukan. 

Pesan dakwah tidak lain adalah al-Islam yang bersumber kepada al-

                                                           
6
 Hafied Cangara, Pengertian Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 

hlm. 23. 
7
 Wardi Bachtiar, Metodologi Peneltian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 31. 
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Qur’an dan al-Hadits sebagai sumber utama yang meliputi akidah, 

syariah dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang 

diperolehnya. Jadi pesan dakwah atau materi dakwah adalah isi dakwah 

yang disampaikan da’I kepada mad’u yang bersumber dari agama Islam.
8
 

2. Wayang Purwa 

Wayang kulit yang biasanya disebut wayang purwa adalah 

gambar atau tiruan orang dan sebagainya untuk pertunjukan suatu lakon 

dan wayang kulit adalah wayang yang dibuat dari kulit, sedangkan orang 

yang memainkannya disebut dalang.
9

 Wayang dimaknai sebagai 

bayangan yang dapat ditangkap penonton dari belakang kelir. Namun 

dalam perkembangannya, pertunjukan wayang ketika dimainkan kini 

disaksikan oleh penonton dari depan kelir. Sehingga wayang tidak lagi 

dimaknai sebagai bayangan, melainkan figure mahluk tuhan itu sendiri.
10

 

3. Dewa Ruci 

Dewa Ruci merupakan salah satu karya sastra daerah yang masih 

tetap hidup berdampingan dengan karya-karya sastra lain di Indonesia. 

Dewa Ruci diambil dari cerita wayang purwa yang merupakan salah satu 

karya sastra Jawa yang adiluhung yang isinya dapat dijadikan sebagai 

bekal dalam kehidupan. Imam Musbikin menerangkan bahwa “Cerita 

wayang purwa lakon Dewa Ruci banyak mengajarkan nilai-nilai hidup, 
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dan yang paling penting dari cerita tersebut adalah kegigihan seorang 

murid dalam berprinsip untuk terus menuntut ilmu sampai berhasil”.
11

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka untuk memperoleh 

gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan dalam penelitian ini, penulis 

perlu merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pesan dakwah dalam lakon Dewa Ruci? 

2. Bagaimanakah relevansi pesan dakwah dalam kisah wayang purwa lakon 

Dewa Ruci dengan dakwah Islam? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pesan dakwah dalam lakon Dewa Ruci. 

2. Untuk mengetahui relevansi pesan dakwah dalam kisah Wayang Purwa 

lakon Dewa Ruci dengan dakwah Islam. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat teoritis 
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a) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan referensi 

tambahan oleh pelaksana dakwah dan juga sumber bagi peneliti yang 

lain. 

b) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan dalam dunia 

dakwah saat ini. 

2. Manfaat praktis 

a) Memberikan masukan kepada mad’u  untuk  meneladani pesan dakwah 

dalam lakon Dewa Ruci ketika proses bermasyarakat agar menjadi 

masyarakat  yang berhasil. 

b) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sendiri dan juga 

referensi tambahan bagi peneliti yang lain untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

F. Telaah Pustaka 

 Supaya penelitian ini menghasilkan sebuah informasi dan 

pengetahuan yang maksimal, obyektif, serta menghindari terjadinya plagiasi 

maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan dan studi pustaka terkait penelitian penulis 

diantaranya sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Fathur Rohman pada tahun 2016, 

berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kisah Pewayangan Lakon 

Dewa Ruci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Univesitas Islam 

Nahdlatul Ulama. Penelitian menggunakan pendekatan analisis terhadap 
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beberapa sumber dalam menganalisis dan mengungkapkan Pendidikan 

Akhlak dalam kisah tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data 

utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep 

yang telah ditemukan oleh para ahli tertentu. Metode dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode kualitatif . dalam metode kualitatif 

sendiri pecaya bahwa kebenaan adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya 

melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi 

sosial mereka. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

analisis, yaitu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pandang, 

cara pengarang, gagasan atau mengimajinasikan ide-idenya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan : pertama, Nilai-nilai pendidikan 

akhlak meliputi pertama, nilai-nilai pendidikan kepada Allah SWT seperti 

tawakkal. Nilai-nilai pendidikan akhlak kepada diri sendiri meliputi suka 

menuntut ilmu, dan teguh dalam pendirian. Akhlak kepada sesama seperti 

Sikap Hormat dan taat kepada guru. Serta akhlak kepada lingkungan seperti 

tidak merusak alam. Kedua, aplikasi dalam pendidikan islam dimasa kini 

adalah murid dapat meniru sikap Bratasena dalam menuntut ilmu atas 

keteguhan dan sikap-sikapnya. Guru dapat memberikan kesempatan kepada 

siswanya untuk mengembangkan diri dan berkreasi sebagaimana Druna 

kepada Bratasena. Serta orang tua dan keluarga dapat meniru sikap Pandawa 

dan Dewi Kunthi yang selalu hidup rukun dan saling menyayangi. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nasihin Aziz Raharjo pada tahun 

2010, berjudul Analisis Semiotik Serat Dewa Ruci, Fakultas Ilmu Dakwah 

dan Komunikasi, Univesitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.  

Penggalian kandungan Serat Dewa Ruci dalam karya ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis dengan 

penggunaan semiotik sebagai metode analisis. Adapun metode analisis yang 

digunakan adalah metode yang dirumuskan oleh Ferdinand De Saussure, 

yaitu dengan memfokuskan pada rumsan tentang analisis bahasa sinkronik-

diakronik dan konsep penanda-penanda. Analsis semiotik dilakukan dengan 

cara penggalian pemaknaan yang telah dilakukan oleh parapenelti terdahulu 

dalam manuskrip-manuskrip yang ada, serta dengan mencari data dan 

informasi dari para pelaku budaya jawa yang memiliki wawasan yang luas 

tentang kandungan Serat Dewa Ruci. 

Sehubungan dengan pernyataan yang penulis paparkan diatas, dapat 

kami sajikan dengan menggunakan tabel sebagai berikut. 

Tabel : 1.1. Kajian Pustaka 

NO Penulis Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Dian Fathur 

Rohman,  

Mahasiswa 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan 

di Universitas 

Nahdlatul 

Ulama Jepara. 

Nilai-Nilai 

Pendidikan 

Akhlak dalam 

Kisah 

Pewayangan 

Lakon Dewa 

Ruci.  

Metode dalam 

penelitian ini 

adalah dengan 

menggunakan 

metode 

kualitatif. 

Sedangkan 

pendekatan yang 

digunakan 

adalah 

pendekatan 

analisis. 

pertama, Nilai-

nilai pendidikan 

akhlak meliputi 

pertama, nilai-

nilai pendidikan 

kepada Allah 

SWT seperti 

tawakkal. Nilai-

nilai pendidikan 

akhlak kepada 

diri sendiri 

meliputi suka 
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menuntut ilmu, 

dan teguh dalam 

pendirian. Akhlak 

kepada sesama 

seperti Sikap 

Hormat dan taat 

kepada guru. 

Serta akhlak 

kepada 

lingkungan 

seperti tidak 

merusak alam.  

2. Nasihin Aziz 

Raharjo, 

Mahasiswa 

Fakultas Ilmu 

Dakwah dan 

Komunikasi, 

Univesitas 

Islam Negeri 

(UIN) Jakarta.  

 

Analisis 

Semiotik Serat 

Dewa Ruci, 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

analitis dengan 

penggunaan 

semiotik sebagai 

metode analisis. 

Adapun metode 

analisis yang 

digunakan 

adalah metode 

yang 

dirumuskan oleh 

Ferdinand De 

Saussure 

Isi kandungan 

serat Dewa Ruci 

didominasi 

dengan ajaran 

tasawuf falsafi 

yang kemudian 

dikenal dengan 

istik kejawen. 

3. Skripsi Iwa 

Koswara, 

mahasiswa 

jurusan 

Pendidikan 

Agama 

Islam,Fakultas 

Tarbiyah 

Universitas 

Islam Negeri 

(UIN) Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta  

Nilai-nilai 

Pendidikan 

Dalam Serat 

Dewa Ruci dan 

Relevansinya 

Dengan 

Pendidikan 

Islam 

 

Metode dalam 

penelitian ini 

adalah dengan 

menggunakan 

metode 

kualitatif. 

Sedangkan 

pendekatan yang 

digunakan 

adalah 

pendekatan 

analisis. 

Nilai Pendidikan 

dalam Serat Dewa 

Ruci relevan 

dengan 

Pendidikan Islam. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini terdapat kesamaan metode 

dengan data diatas, namun berbeda subjek dan kajian penelitian. Penelitian ini 
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merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

Deskriptif.  

Penelitian ini mengambil subjek pesan dakwah dari kisah Dewa Ruci 

dimana hal tersebut tersirat dalam sifat tokoh maupun percakapan serta 

relevansinya dengan ajaran Islam.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Jenis Pendekatan 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah kategori subtansi dari makna-makna, atau lebih tepatnya 

adalah interpretasi-interpretasi terhadap gejala yang diteliti yang pada 

umumnya memang tidak dapat diukur dengan bilangan. Sehingga 

penelitian kualitatif sebenarnya bersifat interpretatif, setidaknya sampai 

tingkat tertentu memiliki nuansa subyektif.
12

  

Sebagai penelitian komunikasi kualitatif justru lebih dimaksud 

untuk membangun teori komunikasi yang sudah ada dan bukan untuk 

menguji teori tersebut. Sehingga temuan-temuan penelitian komunikasi 

kualitatif biasanya bukan dipresentasikan sebagai suatu generalisasi 

(berlaku umum), melainan lebih terbatas pada kasus atau kontek yang 

diteliti.
13

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. 

Yaitu mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

                                                           
12

 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif , (Yogyakarta : LKIS, 2008) hlm. 111.  
13

 Ibid., hlm. 112.  
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angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan 

data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.
14

 

2. Objek dan Subjek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah karya sastra Jawa, Serat Dewa Ruci. 

Sedangkan unit analisisnya adalah adegan-adegan yang mengandung 

unsur simbolik yang terdapat pada Serat Dewa Ruci dari adegan pertama 

sampai dengan adegan Bima bertemu dengan Dewa Ruci.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah dengan metode kepustakaan (library 

research) dimana peneliti mengambil atau mengumpulkan data-data dari 

buku dan sumber lain yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, 

kemudian memadupadankan data-data tersebut menjadi suatu kesatuan 

yang utuh yang terkait dengan topik yang dibahas. 

4. Sumber Data 

 Pada dasarnya penelitian adalah kegiatan untuk mencari 

kebenaran suatu masalah. Upaya mencari kebenaran ini melalui kegiatan 

pengumpulan fakta-fakta/data, menganalisinya, menginterpretasikan dan 

menarik kesimpulan.
15

 Maka Sumber Data menjadi bagian penting dalam 

sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi : 

                                                           
14

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 

2011), hlm. 11. 
15

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta : Kencan Prenada 

Media Group, 2014), hlm. 36. 
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a. Data Primer : Studi kepustakaan, yaitu sumber buku tertulis dalam 

hal ini adalah Buku Serat Dewa Ruci.  

b. Data Sekunder : Studi kepustakaanyaitu sumber-sumber seperti 

buku, jurnal, artikel surat kabar dan sumber dari internet yang 

berkaitan dengan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara untuk mencari data dan menata 

secara sistematis catatan hasil dari pengumpulan data guna meningkatkan 

pemahaman terhadap objek yang diteliti. 

Analisis yang digunakan yaitu analisis isi yakni suatu analisis 

yang mendalam dan detail untuk memahami produk isi dari media dan 

mampu menghubungkannya dengan konteks sosial/realitas yang sedang 

terjadi pada saat pesan dibuat. Karena semua pesan yang berupa teks, 

simbol, gambar dan sebagainya adalah produk sosial dan budaya 

masyarakat.
16

 

Langkah yang dilakukan sebelum penyusunan analisis yaitu : 

a. Membaca, mencermati dan membaca “Kisah Wayang Purwa 

Lakon Dewa Ruci”. 

b. Menelusuri serta memahami teks dengan tujuan mencari simbol-

simbol dakwah. 

c. Menganalisis muatan dakwah yang terdapatvdalam Kisah 

Wayang Purwa Lakon Dewa Ruci. 

                                                           
16

 Rachmad Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 

249. 



   15 
 

d. Mengklarifikasi semua hasil dari analisa yang dilakukan dan 

selanjutnya menghasilkan deskripsni tentang kecenderungan 

pesan. 

H.   Sistematika Penulisan Skripsi  

1. Bagian Awal 

Mencakup Halaman Judul, Halaman Nota Persetujuan 

Pembimbing, Halaman Pengesahan, Pernyataan, Motto, Persembahan, 

Kata Pengantar, Abstraksi, Daftar Isi. 

2. Bagian Isi 

BAB I : Pendahuluan  

Dalam bab penulis menguraikan tentang : Latar Belakang 

Masalah, Penegasan Istilah, Pembatasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, 

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.  

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini merupakan Landasan Teori yang akan digunakan untuk 

membahas bab-bab selanjutnya. Terdiri dari beberapa sub judul, 

yakni: Pesan Dakwah dan Kisah Wayang Purwa. 

BAB III : Kajian Objek Penelitian 

Bab ini berisi Sejarah Lakon Dewa Ruci dan Alur Cerita Dewa 

Ruci dan Gambar Karakter Tokoh Lakon Dewa Ruci 

BAB IV : Analisi Hasil Penelitian 
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Bab IV berisi Analisis tentang Pesan Dakwah dalam Kisah 

Pewayangan Lakon Dewa Ruci dan Relevansinya dengan Pesan 

dakwah Islam. 

BAB V : Penutup 

Bab V berisi Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini dapat dicantumkan pula daftar pustaka, 

lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis. 

 

 

 

 


