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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

       Sebelum penulis membahas secara terperinci, terlebih dahulu penulis 

menjelaskan arti yang terdapat pada judul tersebut. Adapun judulnya yaitu: 

“PESAN DAKWAH PADA DASA PRAMUKA DHARMA PRAMUKA 

DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER KEAGAMAAN SISWA DI MAN 

1 PESAWARAN” dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

       Pesan dakwah adalah apa yang disampaikan di dalam proses kegiatan 

dakwah.
1
 Kemudian yang dimaksud dengan pesan dakwah  pada judul ini 

pesan dakwh yang terkandung didalam  Dasa Darma Pramuka. 

Dasa menurut bahasa Jawa artinya sepuluh, sedangkan Darma berarti 

kebajikan atau perbuatan baik.Jika diartikan secara harfiah Dasa Darma 

memiliki makna sepuluh kebajikan.
2
 

Menurut  Ilyas & Qoni Darma Pramuka adalah alat pendidikan mandiri 

yag progresif untukmembina dan  mengembangkan akhalak yang mulia, selain 

itu juga merupakan upaya memberikan pengalaman praktis yang mendrong 

agar anggotanya menemukan, menghayati, serta mematuhi sistem nilai yang 

dimiliki masyarakat, dimana ia hidup dan menjadi anggota dalam 

                                                           
1
http://regitarafani.blogspot.co.id/2016/11/makalah-ilmu-dakwah-jenis-jenis-

pesanhtml?m=1(diakses pada tanggal 4 Juli 2017)  
2
 Jawaracloud.net/2016/12/dasa-darma-pramuka, 05 desember 2017, 22:03 

http://regitarafani.blogspot.co.id/2016/11/makalah-ilmu-dakwah-jenis-jenis-pesan
http://regitarafani.blogspot.co.id/2016/11/makalah-ilmu-dakwah-jenis-jenis-pesan
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masyarakat.
3
 Adapun Dasa Dharma yang akan penulis teliti ialah Dasa 

Dharma pertama sampai darma yang kesepuluh. 

       Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap 

fikiran, prilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia.
4
Membetuk 

karakter keagamaan ialah sebuah upaya pendidikan non formal yang 

dilakukan secara sadar, terencana, terarah, dan bertanggung jawab serta 

berkesinambungan atau terus menerus.Karakter keagamaan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini ialah keagamaan yang meliputi akhlak dan ibadah. 

Siswa merupakan peserta didik yang pada umumnya merupakan individu 

yang memiliki potensi yang dirasa perlu dikembangkan melalui pendidikan 

baik fisik maupun psikis dari lingkungan keluarga maupun masyarakat 

dimanapun berada.
5
 Dalam penelitian ini siswa yang di tuju adalah siswa 

MAN 1 Pesawaran yang mengikuti ekstrakulikuler Pramuka. 

       Jadi yang dimaksud dengan judul diatas adalah suatu penelitian yang 

membahas tentang bagaimana proses membentuk karakter keagamaansiswa 

yang mengikuti ekstrakulikuler Pramuka di MAN 1 Pesawaran melalui 

penerapan dasa darma pramuka dalam pendidikan kepramukaan. 

B. Alasan Memilih Judul 

       Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah 

masalah sehingga penulis tergerak untuk melakukan penelitian. Adapun hal 

hal menarik atau alasan alasan penulis dalam memilih judul sekripsi ini ialah: 

                                                           
3
Ilyas & Qoni, Buku Pintar Pramuka,(Yogyakarta, Familia, 2015) h.23 

4
https://wikipedia/pengertian+karakter, 06 desember 2017, 14:45 

5
http://idtesis.com,pengertian-siswa-menurut-para-ahli, 6desember 2017, 14:58  

https://wikipedia/pengertian+karakter
http://idtesis.com,pengertian-siswa-menurut-para-ahli/
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1. Nilai nilai yang terkandung dalam dasa darma pramuka sangat relevan 

dalam kehidupan manusia. 

2. Kepramukaan merupakan proses pendidikan ekstra dalam bentuk kegiatan 

yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang 

dilakukan di alam terbuka dalam Prinsip Dasar Kepramukaan (PDK) dan 

Metode Kepramukaan (MK) untuk membentuk watak peserta didik. 

3. Pramuka MAN 1 Pesawaran merupakan salah satu organisasi sekolah 

yang bergerak dalam bidang kepramukaan sebagai wadah bagi siswa yang 

senang dalam mengikuti kegiatan kepramukaan, juga sebagai  wadah 

untuk berlatih serta pengembangan diri, baik dibidang kepramukaan, 

mental, spiritual, karakter maupun di bidang lainnya yang dapat digunakan 

sebagai bekal dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. 

4. Dari penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengaplikasikan disiplin 

ilmu yang telah penulis pelajari di Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi 

jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kedalam sebuah organisasi yang 

penulis telah geluti yaitu Pramuka. Penulis berharap penelitian ini dapat di 

selesaikan dalam waktu yang telah di rencanakan. Karena mengingat 

sasaran, sarana dan prasarana, dana, waktu dan tempat yg mudah 

dijangkau serta data data yang penulis butuhkan tersedia.  

C. Latar Belakang Masalah  

            Era globalisasi adalah masa di mana dunia semakin menyempit, seolah–

olah tidak ada batas geografis bahkan budaya/kultur. Tidak terkecuali 

teknologi komunikasi yang sangat pesat saat ini bermanfaat sebagai sebuah 
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sarana yang menghubungkan masyarakat dari tempat satu ketempat lain. 

Kecanggihan teknologi ini mempengaruhi juga pada aspek kehidupan 

manusia. “Da‟ wah Bil Qolam” mungkin masih terasa asing di telinga banyak 

orang, tidak seperti istilah “Da‟ wah Bil Lisan” dan “Da‟ wah Bil Hal”. 

Penggunaan nama “Qolam” merujuk kepada firman Allah SWT, (Q.S. Al-

Qolam:1).  

             

Artinya: “Nun, perhatikanlah Al-Qalam dan apa yang dituliskannya”
6
 

 

       Maka, jadilah Dakwah Bil Qolam sebagai konsep “dakwah melalui pena”, 

yaitu dengan membuat tulisan di media massa. Salah satu hasil komunikasi 

yang saat ini amat berperan dalam kegiatan komunikasi adalah Dasa darma 

Pramuka.  

       Dampak dari globalisasi yang terjadi saat ini juga telah membuat 

masyarakat Indonesia terlupa akan pentingnya pendidikan karakter bangsa. 

Dampak yang ditimbulkan yang juga didukung kemajuan teknologi tersebut 

tidak hanya dampak yang positif saja, melainkan juga banyak dampak negatif 

yang telah ditimbulkan, diantara dampak negatif yang ditimbulkan dari era 

globalisasi yaitu sering ditemuinya degradasi nilai atau moral yang terjadi 

sekarang ini. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat 

untuk menerapkan nilai-nilai moral yang ada dalam kehidupan sehari-hari, 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: 

Diponogoro,2010), Cet.10 Hlm 
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terutama rendahnya kesadaran akan nilai-nilai moral ini tercermin dalam 

kehidupan sehari-hari pada kalangan pemuda yang sudah melupakan nilai-

nilai moral bangsa yang ada sejak zaman dahulu kala telah menjadi suatu 

karakteristik bangsa Indonesia sehingga telah dikenal oleh bangsa-bangsa lain 

di dunia. 

       Maka dari itulah pentingnya penanaman pendidikan karakter bagi 

generasi muda bangsa Indonesia, dikarenakan generasi muda bangsa Indonesia 

inilah yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. 

Penanaman pendidikan karakter didunia pendidikan sekarang ini serasa lebih 

tepat, apabila penanaman pendidikan karakter tersebut disalurkan dengan tepat 

pula. 

       Bangsa Indonesia yang tengah menghadapi gejolak dan tantangan krisis 

moral, sangat membutuhkan model pendidikan karakter yang secara 

konseptual benar-benar dapat diterapkan untuk memperbaiki dan 

menumbuhkan moral.Karena karakter merupakan suatu pondasi bangsa yang 

sangat penting dan perlu untuk ditanamkan sejak dini.Sebab maju-mundurnya, 

aman-bobroknya suatu bangsa atau negara tergantung kepada karakter anak 

muda sebagai generasi penerus.Karakter bangsa merupakan aspek penting dari 

kualitas sumber daya manusia karena kualitas karakter bangsa menentukan 

kemajuan suatu bangsa).Sejak jaman dulu telah banyak langkah yang 

dilakukan dalam rangka pendidikan karakter, namun belum menjadi fokus 

utama pendidikan. Padahal karakter merupakan aspek yang sangat penting 

bagi kesuksesan manusia dimasa yang akan datang, sehingga pengembangan 
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karakter diharapkan menjadi orientasi utama di lembaga sekolah. Artinya 

pendidikan karakter tidak hanya sekedar wacana dan konsep yang bagus 

namun dapatdiimplemantasikan dalam proses pendidikan di sekolah. Tentunya 

tidak terlepas dari dukungan orang tua siswa dan pihak berkompeten dalam 

dunia pendidikan. Pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang 

bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan 

keputusan baik buruk, memelihara yang baik dan mewujudkan kebaikan itu 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.Adanya penanamannilai-

nilai tersebut diharapkan mampu menghadapi globalisasi yang terjadi saat ini 

dan yang akan datang.
7
 

Pembentukan karakter sampai saat ini telah melalui proses yang tiada 

henti. Karakter dijadikan komponen yang sangat penting bagi seseorang agar 

dapat mencapai tujuan hidup dengan baik, sehingga karakter memegang peran 

penting dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang.Membentuk karakter 

memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh waktu yang lama 

dan energi yang tidak sedikit untuk mewujudkannya. Karakter yang telah 

terbentuk akan sulit diubah, maka akan lebih baik membinanyanya sejak dini. 

Akan tetapi tidak ada istilah terlambat dalam upaya pembentukan karakter, 

kita tetap perlu membina dan mengembangkannya secara bertahap, bertingkat 

dan berkelanjutan.Dalam upaya pembentukan karakter perlu adanya 

                                                           
7 Romadhona Zakaria,Margono dan Rusdianto Umar, “Pendidikan Karakter Melalui 

Penerapan Dasa Dharma Pramuka Di Smk Negeri 4 Malang”, diakses dari http://jurnal-

online.um.ac.id/data/artikel/artikel85FE3C4732BF030388EF7EDDA7218041.pdf, 4 

maret 2017, 08:37 

 

http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel85FE3C4732BF030388EF7EDDA7218041.pdf
http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel85FE3C4732BF030388EF7EDDA7218041.pdf
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keterlibatan semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat dan lembaga 

pendidikan. 

Terkait dengan pembentukan karakter di era global ini, lembaga 

pendidikan telah menyediakan suatu lembaga formal yang ikut bertanggung 

jawab dalam pembentukan karakter yaitu gerakan pramuka yang turut 

membantu tugas pendidikan informal. Gerakan pramuka merupakan salah satu 

wadah bagi para remaja untuk mengembangkan potensi diri, terutama 

mengembangkan kepemimpinan yang terdapat dalam dirinya, sehingga 

nantinya para remaja atau pemuda bisa menjadi generasi penerus bangsa yang 

berkualitas 

Dalam upaya pembentukan karakter perlu adanya keterlibatan semua 

pihak, mulai dari keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan.Terkait 

dengan pembentukan karakter di era global ini, lembaga pendidikan telah 

menyediakan suatu lembaga formal yang ikut bertanggung jawab dalam 

pembentukan karakter yaitu gerakan pramuka yang turut membantu tugas 

pendidikan informal.Gerakan pramuka merupakan salah satu wadah bagi para 

remaja untuk mengembangkan potensi diri, terutama mengembangkan 

kepemimpinan yang terdapat dalam dirinya, sehingga nantinya para remaja 

atau pemuda bisa menjadi generasipenerus bangsa yang berkualitas.Oleh 

karena itu para remaja bukan hanya menguasai sebuah ilmu dan teknologi 

akan tetapi harus juga dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang cerdas, 

terampil, disiplin, berani, dan tangguh. 
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       Gerakan pramuka merupakan salah satu wadah dan usaha untuk 

pembinaan karakter generasi muda dengan menggunakan pendidikan 

kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, 

dan perkembangan masyarakat. 

       Terkait pembentukan karakter hal yang harus diperhatikan dikembangkan 

pramuka dapat membangun akhlak anak bangsa yang baik, berbudi pekerti, 

berpikir positif, tangguh, percaya diri, disiplin, tanggungjawab, kebersamaan 

hingga kemandirian. 

       Pada saat ini di sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, 

maupun di perguruan tinggi hampir seluruhnya mempunyai organisasi 

ekstrakulikuler gerakan pramuka dengan tingkatan masing-masing. Sekolah 

Menengah Atas khususnya di MAN 1 Pesawaran telah ada organisasi pramuka 

dengan nama Praja Biswara-Puteri Wijaya Kesuma. Latar belakang adanya 

organisasi pramuka di  MAN 1 Pesawaran tidak lain untuk membentuk 

karakter siswa. Pendidikan pramuka merupakan hal terpenting dalam 

membentuk karakter bukanlah berarti bahwa pendidikan yang lainnya tidak 

penting.Pendidikan.kepramukaan melatih peserta didiknya untuk menjadi 

generasi penerus yang mandiri, memiliki disiplin tinggi, budi pekerti luhur, 

mampu membangun masyarakat serta berguna bagi bangsa dan Negara.  

       Nilai-nilai kepramukaan bersumber dari satya pramuka dan dasadarma 

pramuka. Satya pramuka merupakan kode kehormatan bagi setiap anggota 

pramuka yang menunjukkan nilai ketuhanan, sikap nasionalisme dan 
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solidaritas. 
8
 Dasadarma pramuka merupakan kode moral, janji dan komitmen 

diri yang wajib diamalkan oleh setiap anggota pramuka agar memiliki 

kepribadian baik.
9
 Sementara itu kecakapan dan keterampilan diajarkan dalam 

kegiatan kepramukaan agar nantinya dapat berguna ketika hidup di 

masyarakat. 

D. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian batasan masalah diatas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apa saja pesan dakwah pada dasa darma Pramuka ? 

2. Bagaimana dasa darma pramuka dalam pembentukan karakter keagamaan 

siswa? 

E. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

 Adapun tujuan dari peneletian ini adalalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kandungan dasadarma pramuka 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Dasadarma pembentukan 

karakter siswa  

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat secara teoritis 

       Melalui penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

dan pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam pembentukan 

karakter siswa dan umumnya bagi orang banyak. 

                                                           
8
 Nursanti Riandini, Buku Panduan Pramuka Edisi Senior(Jakarta, Bee Media Pustaka, 

2015) H.23 
9
 Ilyas & Qoni, Buku Pintar Pramuka,(Yogyakarta, Familia, 2015) h.23 
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2. Manfaat Secara Akademis 

       Melalaui penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bidang 

komunikasi dakwah terutama tentang pembentkan karakter melalui 

penerapan dasa darma. 

3. Manfaat secara praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi 

F. Metode Penelitian 

       Untuk mendapatkan data yang diinginkan agar nantinya dapat mendukung 

kesempurnaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a) Jenis Penelitian 

       Apabila dilihat dari jenisnya penelitian ini digolongkan dalam 

penelitian lapangan (field resach) yaitu suatu penelitian lapangan yang 

di lakukan dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan 

realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu.
10

 

Sedangkan menurut suharsimi arikunto penelitian lapangan ( field 

riseach ) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan 

mengagkat data yang ada di lapangan.
11

 

       Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan 

permasalahan yang ada di lapangan yang dalam hal ini adalah cara 

                                                           
10

 Marzuki, Metodelogi riset (Yogyakarta: konesia 2005) h.58 
11

 Suharsimi Ari Kunto, dasar dasar research, ( Bandung: Tarsito, 1995) h.58 
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penerapan dasa darma dalam pembentukan karakter sisawa. Adapun 

lokasi penelitian yang di lakukan penulis adalah di MAN 1 Pesawaran. 

b) Sifat Penelitian  

       Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 

mendeskripsi dan menjelaskan suat hal seperti kondisi apa adanya yang 

ada di lapangan.
12

 Jadi penelitian ini mengembangkan sifat sifat suatu 

individu, gejala gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu secara 

tepat. Menurut Sumardi Suryabrata penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk pencandraan (deskripsi) mengenai 

situasi situasi atau kejadian kejadian tertentu.
13

 

       Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif karena data yang di 

peroleh langsung dari objek penelitian yaitu anggota Pramuka MAN 1 

Pesawaran. 

2. Populasi dan Sampel 

a) Populasi  

       Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang di tempatkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di 

tarik kesimpulannya.
14

 

                                                           
12

 Prastya Irawan, Logika dan prosedur penelitian, setiawan pers, (Jakarta, 1999) h.60 
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedurpenelitian, (Jakarta; Rineka Cipta, 1989) h.117 
14

 Riduan, Belajar mudah penelitian untuk guru karyawan dan peneliti pemula, 

(Bandung; Alfabeta.2009), h.10 



12 
 

Adapun Suharsimi Arikanto berpendapat bahwa yang di 

maksud dengan populasi adalah “keseluruhan subyek penelitian”.
15

 

Populasi merupakan wlayah generalisasi yang tediri atas 

obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya.
16

 

       Subyek penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan 

informasi. Adapun yang dijadikan sebagai subyek dalam penelitian 

ini adalah beberapa siswa kelas XI MAN 1 Pesawaran. Sedangkan 

yang menjadi objek penelitian ini adalah pesan dakwah pada dasa 

darmanya . 

       Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa-siswi kelas XI MAN 1 Pesawaran mulai dari MIPA1 hingga 

IPS 3 yang berjumlah 250 orang. 

b) Sampel  

       Menurut suharsimi arikunto sampel adalah “sebagian atau wakil dari 

populasi yang akan di teliti”.Dinamakan penelitian sampel apabila kita 

bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.
17

 

       Selanjutnya dalam menentukan jumlah sampel populasi penelitian 

ini penulis menggunakan teknik Random Sampling artinya setiap 

                                                           
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta;Rineka 

Cipta, 1998), cet ke-4 edisi revisi III, h.62 
16

 Sugiono, Metode penelitian administrasi, ( Bandung; alfabeta,2001)h.57 
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedurpenelitian, (Jakarta; Rineka Cipta, 1989) h. 117 
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anggota dari populasi memliki peluang yang sama untuk dipilih sebgai 

sampel. Adapun sampel yang penulis gunakan dalam mencari data 

berjumlah 25 orang. 

3. Alat Pengumpulan Data 

       Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang 

subjektif maka penulis menggunakan metode observasi, metode 

interview, dan metode dokumentasi. 

a. Metode observasi 

       Observasi dalah menentukan pengamata secara langsung ke 

objek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang di 

lakukan.Menurut kartini kartono observasi adalah studi yang 

sengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala gejala 

alam dengan jalan pengmatan dan pencatatan.
18

 Sedangkan menurut 

karl weick observasi didefinisikan sebagai “penelitian, pengubahan, 

pencatatan, dan pengodean serangkaian prilaku dan suasana suasana 

yang berkenan dengan organisme tertentu, sesuai dengan tujuan 

tujuan empiris”.
19

 

       Dengan pengamatan seperti ini, maka kenyataan yang ada di 

lapangan dapat di ketahui secara efektif dan objektif serta dapat di 

prtanggung jawabkan. 

b. Metode Interview ( Wawancara) 

                                                           
18

 Kartono kartini, Pengantar metodologi riset social, (Bandung; Mandar Maju,1996), 

h.157 
19

 Jalaluddin Rahmat, Metodelogi penelitian komunikasi, (Bandung; Remaja Rosda 

Karya, 2000), h.83 
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       Menurut Sutrisno Hadi Metode Interview adalah sebagai proses 

tanya jawab  secara lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan 

secara fisik yang satu sama lain dapat melihat dan saling 

mendengarakan yang sedang di bicarakan.
20

 Sedangkan menurut 

Suharsimi Arikanto, Interview adalah “Metode pengumpulan data 

dengan jalan tanya jawab sepihak yang di kerjakan secara sistematis 

dan berlandaskan kepada tujuan penelitian”.
21

 

       Metode ini digunakan untuk mencari data yang objektif tentang 

bagaimana penerapan dasa darma dalam proses pembentukan 

karakter siswa mealalui pendidikan kepramukaan. Sedangkan untuk 

informasi data yang digali adalah hal hal yang dianggap menunjang 

data, terutama sebagai cross chek atau jawaban sampel. 

c. Metode Dokumentasi  

       Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumentasi bisa berbentuk gamabar, tulisan, atau karya karya 

monumental dari monumental darisesoran atau objek tersebut.
22

 

       Kedudukan metode ini sebagai pembantu sekaligus pelengkap 

data data yang tertulis maupun tergambar di tempat penelitian 

sehingga dapat membantu penulis dalam mendapatkan data data 

yang lebih objektif dan kongkrit. 

 

 

                                                           
20

 Sutrisno Hadi, OP,CIT h. 98 
21

 Suharsimi Arikanto, OP, CIT, h.132 
22

Ibid, h. 329 
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d. Anlisas Data 

       Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kualitatif, yang menurut Sharsimi Arikunto analisa kualitatif 

digambarkan dengan kat kata atau kaliamat yang dipisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulandan diangkat 

sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua fariabel, 

selanjutnyadi kulifikasikan kembali.
23

 

       Stelah data tersebut diolah, kemudian dapat dianalisis engan 

menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dari fakta fakta atau 

peristiwa peristiwa yang kongkrit dan dapat ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum ke khusus.
24

 

       Jadi karena datayang akan dianalisa merupakan data kualitataif, 

yang mana cara menganalisanya menggambarkan kata kata atau 

kalimat sehingga dapat disimpulkan, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode berfikir induktif, untuk menarik kesimpulan 

dari data yang diperoleh yaitu berangkat dari fakta fakta atau 

peristiwa peristiwa yang kongkrit dan umum kemudian di tarik 

menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. 

G. Tinjauan Pustaka 

       Penelitian ini merujuk pada penelitiuan-penelitian terdahulu dan buku-

buku serta artikel yang membahas tentang pesan dakwah. Pada penelitian ini 

                                                           
23

 Ibid. h. 93 
24

 Suharsimi Arikanto, OP,CIT. H.209 
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akan disampaikan analisi isi pesan dakwah yang terkandung dalamDasa 

darma Pramuka . Adapun merujuk penelitian terdahulu seperti penelitian: 

 

1. Analisis isi pesan dakwah dalam novel Di Atas Sajadah Cinta karya 

Habiburarahman El-Shirazy oleh Zakiyah Fidiin, 2008. Skripsi ini 

membahas tentang novel karya Habiburrahman El-Shirazy yaitu Di Atas 

Sajadah Cinta yang terdapat 38 pembahasan, namun yang diteliti hanya 19 

pembahasan. Ia menganilisinya per bab dan per dialog. Dalam kategori 

pesan, Zakiyyah Fiddin membagi tiga kategori yaitu akidah, akhlak, dan 

syariah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Dalam skripsi ini ia 

membahas pesan dakwah yang paling dominan dalam novel Di Atas 

sajadah Cinta yaitu akidah dengan perolehan data sebanyak 52,63%, 

akhlak 26,31%, dan syariah 5,26%.  

2. Pesan dakwah novel Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa 

oleh Dian Kusumaniangrum tahun 2009. Pada penelitian ini hanya dibatasi 

pada salah satu novel karya Healvy Tiana Rosa dan membatasi 

penelitiannya hanya 12 bab. Metode yang digunakan sama, dengan 

menggunakan tiga kode/juri. Dengan menganalisis secara bab per bab, dan 

membahas pesan dakwah yang paling dominan antara ketiga kategori 

tersebut.  

3. Pesan dakwah dalam novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer 

ditulis oleh Toni Sultoni tahun 2007. Secara garis besar ia membahas 

tentang pesan dakwah dan moral yang terdapat dalam novel Gadis Pantai. 
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Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Ia juga menggunakan tiga 

koder atau juri dengan kategori akidah, syariah, dan akhlak. Selain itu, 

Toni Sultoni juga membahas yang tertinggi dengan perolehan data 

sebanyak 38,1% akhlak 28,6%, dan syariah 13,2%.  

       Dari beberpa penelitian terdahulu, bisa penulis jelaskan bahwa fokus 

dan masalah penelitian yang di bahas dalam peneitian yang lalu berbeda 

dengan masalah yang diteliti oleh peneliti, meskipun ada beberapa hal 

yang mirip/hamper sama. Dengan demikian penelitian ini bukanlah 

penelitian plagiasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dan sebagai bahan perbandingan 

dari penelitian serupa yang telah ada serta menambah khazanah penelitian 

di bidang Dakwah. 
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