
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan di dalam menginterprestasikan kalimat 

judul “PESAN DAKWAH DALAM NOVEL KARYA OKI SETIANA 

DEWI”,  perlu adanya  penjelasan istilah  yang terkandung  dalam kalimat  

judul tersebut, sebagai berikut : 

Pesan Dakwah atau Maddah (materi dakwah) ialah isi atau materi yang 

disampaikan da’i kepada mad’u, berupa ajaran Islam yang secara garis besar 

dikelompokan menjadi 3 bagian,yaitu: aqidah, syariah dan akhlak.
1
 

Dalam konteks penelitian ini pesan-pesan dakwah yang dimaksud adalah 

pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam novel karya Oki Setiana Dewi yang  

mengandung ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang 

bertema keimanan, syariah dan akhlak yang bertujuan amar ma’ruf nahi 

munkar . 

Novel yaitu karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang-orang sekelilingnya dengan menonjolkan 

waktu dan sifat perilaku.
2
 

                                                           
1
  Muhammad Munir,  Manajemen Dakwah  (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009) 

h.24. 
2
 Suprapto,  Kumpulan Istilah dan Apresiasi Satra Bahasa Indonesia  (Surabaya:Indah, 1993), 
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Novel yang penulis maksud disini adalah novel karya Oki Setiana Dewi 

yang berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang 

sekelilingnya melalui rangkaian peristiwa yang luar biasa yang dapat mengubah 

perjalanan nasib tokoh tersebut. 

Diantara novel-novel karya Oki Setiana Dewi adalah Melukis Pelangi 

Catatan Oki Setiana Dewi (2011), Sejuta Pelangi Pernik Cinta Oki Setiana 

Dewi (2012), Cahaya  diatas Cahaya (2012), Hijab Im In Love (2013) dan 

Dekapan Kematian (2013) yang semuanya diterbitkan oleh Mizania.
3
 

Melukis Pelangi adalah buku perdananya yang berisi memoar hidupnya 

dalam perjalanya menggapai Ridho Allah SWT. Buku ini mengisahkan 

perjuangan tanpa henti untuk mencari makna hidup sebagai seorang muslim. 

Sejuta Pelangi Pernik Cinta Oki Setiana Dewi berkisah tentang orang- 

orang sekitarnya yang telah banyak memberi inspirasi Novel ini berisi kisah -

kisah variatif dan inspiratif dalam menyingkap hikmah kehidupan. 

Cahaya diatas Cahaya merupakan bukunya yang ketiga yang berisi 

perjalanan spiritualnya ketika di Makkah, kota yang menjadi tempat impianya 

dalam menuntut ilmu. 

Hijab I’m In love merupakan karyanya yang berisi tentang ajakan kepada 

para muslimah untuk mengenakan hijab dan meyakinkan diri untuk terus 

berucap hijab i’m in love. 

                                                           
3
 Pungki Arifin, “Profil Oki Setiana Dewi Paling Baru 2015”(On-Line), tersedia di 

http://pungkivication.blogspot.co.id/2015/05/profil-oki-setiana-dewi-paling-baru_26.html  (3 Maret 

2016). 

http://pungkivication.blogspot.co.id/2015/05/profil-oki-setiana-dewi-paling-baru_26.html


3 
 

Dekapan kematian menceritakan pengalaman orang-orang yang 

kehilangan orang terdekat dan terkasih  dipisahkan oleh kematian, yang 

semuanya diambil dari kisah nyata. 

Oki Setiana Dewi adalah penulis muda dikalangan novelis Indonesia dan 

karyanya perlu menjadi acuan terutama bagi kalangan penulis pemula.
4
 Oki  

dikenal sebagai penulis buku dengan karya-karyanya yang menembus kancah 

best seller. 

Dari penjelasan judul diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang akan 

menjadi bahasan skripsi ini adalah menganalisa karangan prosa yang panjang 

mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang 

disekelilingnya dengan menonjolkan waktu dan sikap perilaku dalam novel- 

novel  yang ditulis oleh Oki Setiana Dewi. 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pesan-pesan dakwah merupakan unsur-unsur dakwah yang penting dalam 

proses dakwah sebab seorang muslim harus memahami Islam secara baik. 

Pemahaman ini dapat diperoleh melalui isi pesan yang disampaikan oleh para 

da’i, dan novel merupakan salah satu karya sastra yang dapat menjadi sarana 

                                                           
4
 Oki Setiana Dewi, Melukis Pelangi  (Bandung: Mizania, 2011),  h.335. 
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dakwah secara tertulis, kesan yang diterima oleh mad’u akan lebih lama dan 

kuat bahkan dapat diulang-ulang sesuai dengan kesempatan yang tersedia.  

2. Dipilihnya novel karya Oki Setiana Dewi sebagai penelitian ini  karena, 

penulis merasa tertarik dengan novel karyanya yang merupakan kumpulan 

cerita yang ditulis berdasarkan perjuangan dan pengalaman langsung Oki 

Setiana Dewi dalam menggapai ridho Allah SWT serta kisah-kisah orang 

disekelilingnya yang banyak memberikan inspirasi. 

3. Melihat banyak yang memberikan komentar-komentar yang positif  dan  

merasa terinspirasi untuk berhijah setelah membaca novel-novel karya Oki 

Setiana Dewi dari review serta resensi novel-novel yang ada di google 

maupun website tertentu. 

C. Latar Belakang Masalah 

  Pesan dakwah (Maddah) adalah materi ajaran Islam yang mencakup 

segala aspek kehidupan dari segi akidah, syariat dan akhlak yang tak lepas dari 

Al-Qur’an dan Al-Sunnah, yang  disampaikan oleh da’i (komunikator) kepada 

mad’u (komunikan) atau khalayak. 

  Pesan-pesan yang disampaikan da’i kepada sasaran dakwah (mad’u) 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien  bila menggunakan cara-cara yang 

tepat dalam menyampaikan ajaran-ajaran  Allah SWT. Salah satu aspek yang 

bisa ditinjau adalah  dalam hal  media dakwah.  

Media merupakan alat bantu yang dapat memudahkan manusia dalam 

memahami ajaran Islam. Maka kegiatan dakwah dapat memanfaatkan berbagai 
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macam media
5
. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak sekali media 

yang dapat dijadikan sebagai sarana dakwah. Salah satunya adalah dakwah 

melalui tulisan atau yang sering disebut dakwah bil-qalam.  

Di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang bernama surah al-Qalam 

warta pena, dimana Allah bersumpah dengan pena dan dengan penulisan, 

setelah terlebih bersumpah dengan huruf nun, sebagai isyarat tentang 

pentingnya peranan huruf, pena dan penulisan dalam pelaksanaan dakwah 

Islamiyah:
6

 

         

         

       

    

“Demi huruf nun, demi pena dan penulisan.Dengan Rahmat Tuhan-mu, 

engkau bukan orang gila.Untuk engkau pasti tersedia pahala berganda. 

Sesungguhnya engkau pasti tersedia pahala berganda. Sesungguhnya 

engkau berakhlak mulia. Akan engkau lihat, mereka juga akan melihat. 

Siapa diantara kamu yang gila. Tuhan engkaulah yang paling 

mengetahui, siapa yang sesat dari jalan-Nya, Dia pula yang paling 

mengetahui orang-orang yang mendapat tuntunan. (surat al-Qalam: 1-7). 

Ayat ini sebagai realisasi dari isyarat Allah  yang sengaja bersumpah 

dengan huruf dan pena sebagai alat penulisan yang kemudian dengan penulisan 

itu Allah bersumpah lagi, maka Nabi Muhammad menyuruh penulisan Al-

                                                           
5
  Abdul Basid,  Filsafat Dakwah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,  2013), h . 65. 

66
 A.Hasjmy, Dusfur Dakwah Menurut Al-Quran  (Jakarta:PT. Karya Unipress, 1994), h.253. 
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Quran tiap-tiap beliau menerima wahyu, sebagai permulaan sejarah penulisan 

dalam dakwah Islamiyah.
7
 

Ini memberi isyarat selanjutnya, bahwa peranan huruf, pena dan 

penulisan dalam pelaksanaan dakwah Islamiyah amatlah penting, sama 

pentingnya dengan  dakwah itu sendiri. Dengan mengingat itu semua, tidak 

diragukan lagi bahwa penulisan adalah unsur pokok dalam pembangunan ajaran 

Islam. Dan sejak semula dakwah Islamiyah telah merintis jalan yang selektif ke 

arah pembinaan penghurufan dan perpenaan serta penulisan.
8
 

Ada beberapa kelebihan media tulis jika dibandingkan dengan media 

lisan. Diantaranya sebuah karya tulis dapat disimpan dan dibaca berulang-ulang 

sesuai dengan kesempatan yang ada. Pesan-pesan media tulis secara umum juga 

memiliki efek yang lebih besar dibandingkan dengan media lisan. 

Dengan demikian novel sebagai karya sastra merupakan media dakwah 

yang relevan untuk saat ini karena novel memiliki daya tarik tersendiri yaitu 

novel banyak menggunakan bahasa sastra yang terangkai dengan indah 

sehingga membuat pembacanya ikut larut dalam alur cerita dalam novel. Hal ini 

memberi kemudahan kepada para da’i untuk menyampaikan pesan dakwahnya 

kepada mad’u. 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 
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Keberadaan suatu novel tidak bisa lepas dari latar belakang yang dimiliki 

pengarang menyangkut pendidikan, pengetahuan, pengalaman pribadi, agama 

dan lain-lain sehingga suatu karya sastra yang dihasilkannya memiliki khas 

tersendiri, dalam karyanya Oki Setiana Dewi mampu membagikan kisahnya 

serta orang- orang disekelilingnya yang  memberikan inspirasi dengan gaya 

bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami pembaca. Menjadikan 

setiap cerita mengalir dengan bersahaja lewat kata-kata yang ia gunakan. Serta 

berisikan kisah-kisah yang menunjukan kekuasan Allah mengenai scenario 

hebat-Nya untuk hamba-hamba-Nya. 

Beberapa judul novelnya adalah Melukis Pelangi Catatan Oki Setiana 

Dewi (2011), Sejuta Pelangi Pernik Cinta Oki Setiana Dewi (2012), Cahaya  

diatas Cahaya (2012), Hijab Im In Love (2013) dan Dekapan Kematian (2013) 

yang semuanya diterbitkan oleh Mizania.
9
 

Dalam novel Melukis Pelangi Catatan Hati Oki Setiana Dewi berisi 

kisahnya sejak masa kecil, perjuanganya untuk istiqomah berjilbab, merelakan 

mimpinya di jalan Allah SWT, husnudzon dengan sekenario Allah. 

Sejuta Pelangi Pernik Cinta Oki Setiana Dewi sebuah novel yang berisi 

kisah orang-orang disekelilingnya menyingkap hikmah kehidupan. Hikmah 

tentang ketegaran dalam menghadapi cobaan hidup, hikmah tentang mencintai 

dan mengasihi sesama, hikmah tentang bagaimana menjadi insan yang cinta 

                                                           
9
 Ibid. 
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pada Allah Swt, pada Al-Qur’an, pada Nabiyullah dengan segala ajaran yang 

dibawanya untuk umatnya. 

Cahaya diatas Cahaya berkisah tentang perjalanan spiritualnya di 

Makkah, memuat kisah-kisah inspiratif tentang mewujudkan mimpi, pentingnya 

berbagai ilmu, persahabatan dan persaudaraan, serta kesungguhan dalam 

mencintai Allah SWT. 

Dalam novel Hijab I’m In Love berisi ajakan kepada para muslimah 

untuk mengenakan hijab.Oki Setiana Dewi mengajak para muslimah untuk 

benar-benar mencintai hijabnya. Dibalut bersama cerita-cerita inspiratif tentang 

pengalaman para muslimah dalam berhijab. 

Dekapan Kematian dalam novel ini menceritakan  kisah-kisah mengenai 

kematian yang semua ditulis berdasarkan kisah nyata. Melalui novel ini kita 

diingatkan bahwa ada saatnya kita harus berpisah dengan orang–orang yang 

kita cintai . 

Adapun tujuan penulis novel adalah menjadikan novel-novelnya sebagai 

salah satu  alternatif media dakwahnya serta bentuk rasa syukur dan 

kontribusinya daalam berupaya mengajak anak-anak muda untuk mengisi masa 

mudanya dengan terus berkarya dan berprestasi. Menyampaikan pesan-pesan 

moral kepada pembacanya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 

Novel-novelnya akhirnya berhasil menarik ribuan pembaca di Indonesia 

dan juga luar negeri. Bukti lain dan pertanda bahwa novel ini cukup digemari 
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adalah dalam cetakan pertamanya ini telah dicantumkan label best seller 

menandakan penjualan novel  ini benar-benar laku keras. Dan setelah menjadi 

Nasional Best Seller tidak hanya dibaca oleh anak-anak muda saja ternyata 

dibaca oleh semua kalangan.
10

 

Tidak hanya itu saja karya-karyanya juga banyak memperoleh tanggapan 

yang positif dari para pembaca, mereka merasa terinspirasi dan menyatakan 

adanya perubahan dalam dirinya setelah membaca novel-novel karyanya. Hal ini 

terlihat dari komentar-komentar melalui review dan resensi buku tersebut  yang 

ada di google maupun website tertentu. 

Dari uraian diatas maka menjadikan wacana penulis untuk meneliti, 

mengetahui lebih dalam lagi terhadap pesan dakwah yang terkadung dalam 

novel karya Oki Setiana Dewi. Penelitian ini sendiri berusaha mengungkap 

bagaimana sebuah novel dapat digunakan untuk berdakwah melalui kalimat-

kalimat yang disusunnya seorang penulis novel berusaha memasukan 

pemikiranya, sikap-sikapnya dan ajakan-ajakanya.  

Berdasarkan permasalahan diataslah penulis tertarik dan memandang  

perlu  melakukan  penelitian  dengan  mengambil judul “ PESAN DAKWAH 

DALAM NOVEL KARYA OKI SETIANA DEWI”. 

 

 

                                                           
10

 Ibid. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang  

akan  penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana klasifikasi  dan isi pesan dakwah yang terkandung dalam novel 

karya Oki Setiana Dewi? 

2. Bagaimana karakteristik pesan dakwah dalam novel karya Oki Setiana Dewi? 

3. Bagaimana Implikasi pesan dakwah dalam novel karya Oki Setiana Dewi 

terhadap pembaca? 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui  pesan dakwah yang terkandung dalam novel  karya  Oki 

Setiana Dewi. 

b. Untuk mengetahui karakteristik pesan dakwah dalam novel karya Oki Setiana 

Dewi. 

c. Untuk mengetahui implikasi pesan dakwah dalam novel karya Oki Setiana 

Dewi terhadap pembaca. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan  yang  diharapkan  dari penelitian ini baik secara  teoritis maupun 

praktis antara lain 

a. Secara Teoritis 

Kegiatan Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk 
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mengesplorasi materi-materi yang yang didapatkan dibangku perkuliahan di 

jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hasil penelitian ini dapat 

menambah hasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan baru mengenai 

media-media yang dapat digunakan sebagai media dakwah, yaitu melalui 

karya sastra novel. 

b. Secara Praktis 

  Penelitian ini dapat menjadi wacana dalam mengembangkan eksistensi 

dakwah melalui karya sastra novel. Serta menjadi salah satu rujukan bagi para 

Da’i untuk mengemas dakwahnya agar lebih menarik dan mudah diterima 

Mad’u. 

F. Metode Penelitian 

Agar kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi ini terlaksana dengan 

obyektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka sangat dibutuhkan 

adanya metode atau alat pengumpul data yang tepat. Namun sebelumnya akan 

dijelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Dilihat dari jenis penelitianya ini termasuk penelitian kepustakaan 

(library research) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Dimana 



12 
 

Objek penelitian ini digali lewat kepustakaan seperti buku, ensiklopedi, jurnal 

ilmiah, koran, dan dokumen lainya.
11

 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat pendekatan Biografi 

merupakan penelitian kualitatif terhadap individu serta pengalamannya yang 

dituliskan dengan cara mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Tujuan 

penelitian ini adalah mengungkap  pengalaman menarik yang dapat 

mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Peneliti menginterpretasi 

subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri
12

 

2. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang dimaksud subyek dari mana data diperoleh. Dalam 

penelitian ini penulis membaginya dalam 2 yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer  adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang 

memberikan langsung dari tangan pertama. Adapun data primernya adalah 

novel Melukis Pelangi (2011) cetakan 1 dengan 347 halaman diterbitkan oleh 

Mizania, Sejuta Pelangi (2012) cetakan I dengan 294 halaman diterbitkan oleh 

Mizania, Cahaya Diatas Cahaya (2012) cetakan III dengan 344 halaman 

diterbitkan oleh Mizania, Hijab I’m In Love (2013) Cetakan I dengan 124 

                                                           
11

 Mestika Zed,  Metode Penelitian Kepustakaan  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet 1 , 

2004),  h.89. 
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 Burhan Bungin,  Analisis Data Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2003), h.  



13 
 

halaman diterbitkan oleh Mizania, Dekapan Kematian (2013) cetakan 1 dengan 

235 halaman diterbitkan oleh Mizania, yang semuanya adalah karya Oki 

Setiana Dewi. 

b. Data Sekunder 

         Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan s endiri pengumpulanya. 

Jadi data berasal dari tangan kedua.
13

 Adapun data sekunder dari penelitian ini 

adalah dari majalah, internet, koran, dan dokumen lain yang menunjang 

penulisan skripsi ini juga Al-Qur’an dan As Sunnah sebagai parameter. 

3.Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah suatu langkah dalam aktifitas, sebab kegiatan 

ini sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena validitas nilai 

sebuah penelitian sangat ditentukan oleh data. Penulis mencari data yang 

dibutuhkan dengan tiga cara yaitu: 

a. Metode Dokumentasi 

Sesuai dengan penelitian dan sifat penelitian ini yaitu Library research 

(kepustakaan), data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, 

maka dalam upaya menggali atau mengumpulkan data-data yang ada 

dilakukan dengan metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal  atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

                                                           
13

  Marzuki,  Metodologi riset ( Yogyakarta: BPEF, VII, cet,IV,1997),  h.55. 
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agenda dan lain sebagainya.
14

 Dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data 

lengkap tentang novel karya Oki Setiana Dewi.  

Hal-hal yang diperlukan  dalam penelitian ini dengan cara membaca, 

mengutip dan menyusun berbagai informasi tentang Oki Setiana Dewi dan 

karya-karyanya dari berbagai sumber seperti buku, artikel, novel, dan resensi 

lainya yang terkait dengan masalah pokok dalam penelitian ini. 

b.Metode Interview 

Menurut Sugiyono wawancara atau Interview dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka 

maupun dengan menggunakan telepon.
15

 Interview ini penulis lakukan kepada 

Oki Setiana Dewi  sang penulis novel melalui handphone untuk mendapatkan 

data atau informasi berkaitan dengan novel-novel karyanya. Hal ini penulis 

tempuh karena padatnya agenda narasumber sehingga tidak memungkinkan 

untuk melakukan interview dengan penulis novel secara langsung. 

4. Pengolahan Data 

Setelah data yang diperoleh dari berbagai literature tersebut dicatat, 

dikutip, dan di resume maka langkah selanjutnya diolah kembali, apakah data 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan kemudian setelah itu diklasifikasikan 

                                                           
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta:Rineka  Cipta, 

Cet , 12, edisi Revisi V, 2002),  h. 206. 

 
15

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, cv, 

2009), h. 138. 
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dan dikelompokan sesuai dengan bidangnya masing-masing lalu disusun 

secara sistematis agar dapat dianalisis. 

5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena 

penelitian yang penulis bahas sifatnya deskritif, yang menurut Bogdan dan 

Biklen dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
16

 

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang 

ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam 

menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif, artinya 

penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata-kata 

tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.
17

 

Adapun tehnik yang digunakan dalam analisa kualitatif adalah  tehnik 

analisis isi (Conten Analisis) menurut Klaus Krippe adalah suatu tehnik 

penelitian untuk membuat inferensi dari data-data yang diolah dan di analisis 

sebagai jawaban terhadap masalah yang telah dikemukakan, inferensi yang 

                                                           
16

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar,  Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 

2001),  h.248. 
17

Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) h.3 . 
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dengan memperhatikan konteknya.
18

 Lalu Bareson mendefinisikan secara 

obyektif, sistematis dan kualitatif tentang manifestasi komunikasi. Lalu Guba 

dan Lincoln memberi definisi lain yaitu tehnik apapun yang digunakan untuk 

menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan 

dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dari segi penelitian kualitatif 

tampaknya definisi ini lebih mendekati tehnik yang diharapkan.
19

 Atau suatu 

pendekatan untuk mengungkap nilai-nilai dalam teks tulisan sastra novel yang 

berfokus pada pemahaman isi pesan atau gagasan pengarang. Adapun langkah 

yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai 

literature kemudian mengadakan pencatatan kosep-konsep dan teori-teori yang 

relevan jadikan penunjang untuk memperkuat setiap pernyataan dengan 

menganalisis naskah. 

  

                                                           
18

 Klaus Kripper Draft,  Analisis isi pengantar teori dan Metodologis ( Jakarta: Raja Grapindo 

Persada, 1993),  h.15. 
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 Lexy J. Moleong, Op.cit, h.163. 


