
 

 

ABSTRAK 

Agus Saepulloh. Pesan Dakwah dalam Buku Gapleh (Studi Analisis Isi Pesan 

Dakwah dalam Buku Gapleh karya Ustadz Evie Effendie) 

Dakwah pada saat ini banyak dipahami bukan sekedar proses penyampaian 

ajaran Islam melalui ceramah dan khutbah, dipodium atau mimbar, yang banyak 

dilakukan oleh penceramah atau mubaligh.  Tetapi saat ini dakwah akan lebih 

terarah apabila didalam materi dakwah tersebut mengandung sentuhan-sentuhan 

psikologis dan sosiologis dengan realitas yang ada. Banyak dai yang menjadi 

panutan, dimana materi-materi dakwah yang digunakan disampaikan dengan 

kondisi anak muda zaman sekarang. Salah satu dakwah yang mengandung 

sentuhan-sentuhan melalui tulisan telah banyak diterbikan, selain itu buku menjadi 

salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan dan menyebarkan ajaran 

Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang isi 

pesan dakwah pada buku Gapleh “Gaul Tapi Soleh”. Secara lebih rinci tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan dakwah dari segi akidah, akhlak, dan 

syariah yang terkandung dalam buku Gapleh “Gaul Tapi Soleh” karya Ustadz Evie 

Effendie. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan 

penelitian ini  didasarkan pada asumsi teori analisis isi yang dikembangkan oleh 

Harold D. Lasswell. Asumsi teori analisis isi ini untuk memperoleh keterangan dari 

komunikasi yang disampaikan dalam buku, dan teknik pengumpulan data 

mengguanakan studi dokumentasi, wawancara  dan pengamatan pada buku Gapleh 

(Gaul Tapi Soleh) karya Ustadz Evie Effendie.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesan dakwah pada buku Gapleh 

“Gaul Tapi Soleh” karya Ustadz Evie Effendie, terdapat kategori pesan dakwah 

seperti yang telah peneliti pilah yaitu menjadi tiga bagian pesan (a) akidah meliputi 

nilai-nilai iman kepada Alquran, doa (memohon hanya kepada Allah), bahaya dari 

syirik, hijrah dan dzikir. (b) syariah meliputi nilai-nilai mengenai kewajiban salat, 

kewajiban berhijab, memakmurkan masjid, keharusan berzakat, infak sedekah dan 

cara memanfaatkan waktu. (c) akhlak meliputi nilai-nilai mengenai pembahasan 

tentang cara besosialisai atau bergaul, menghidari perilaku zina, taubat, ikhlas, 

tawakal, ikhtiar, jujur, menjaga lisan, cara menghadapi budaya asing yang masuk 

ke Indonesia dan berbakti kepada orang tua 
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