
 

 

 

ABSTRAK 

 

Lalan Permana -  Analisi Isi Pesan Dakwah dalam Buku 17 Sekar Pupuh 

Anggoeun di Sakola Karya Godi Suwarna 

 Pupuh merupakan salah satu dari sekian banyak kearifan lokal yang dimiliki 

oleh wilayah Jawa, terkhusus Jawa Barat. Isi pupuh berisi tentang proses kehidupan 

manusia di dunia, yang tentunya memiliki pesan-pesan moral. Namun beberapa 

orang tak mengetahui isi dalam lirik pupuh tersebut, sebagai salah satu contoh lirik 

pupuh asmarandana, yang menceritakan amanat seorang ibu terhadap anaknya 

untuk selalu saling mencintai dan saling menyayangi kepada sesama. Hal tersebut 

cukup menarik dan merupakan salah satu alasan peneliti untuk menemukan pesan 

dakwah yang disampaikan melalui pupuh. Dalam hal ini Buku 17 Sekar Pupuh 

Anggoeun di Sakola Karya Godi Suwarna menjadi objek utama penelitian. Selain 

menjadi warisan budaya, hal ini menjadikan lirik di dalam pupuh sebagai media 

penyampaian dakwah oleh penulisnya. Dengan begitu pendengar akan 

mendapatkan pesan yang terkandung di dalamnya. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana organisasi pesan 

dakwah, kategorisasi pesan dakwah yang mencakup pesan aqidah, akhlaq, dan 

syariah. Dan untuk mengetahui imbauan pesan dakwah dalam Buku 17 Sekar 

Pupuh Anggoeun di Sakola Karya Godi Suwarna. 

 Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi, 

yaitu merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dari 

isi komunikasi yang disampaikan oleh objek penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan dokumentasi. 

Adapun teori yang digunakan adalah teori komunikasi model Lasswell yang 

mengungkapkan bahwa who, say what, in wich channel, to whom, and whit what 

effect (siapa, mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dengan efek apa).  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pupuh-pupuh dalam buku tersebut 

sangat jelas mengandung pesan dakwah. Terdapat poin kronologis, logis, dan 

spasial dalam organisasi pesan. Dan berdasarkan kategori pesan dakwah yang 

mencakup pesan aqidah, syariah, dan akhlaq, juga terkandung di dalamnya. Adapun 

imbauan pesan yang terdiri dari imbauan rasiona, emosional, takut, ganjaran, dan 

imbauan motivasional juga ditemukan dalam kumpuullan pupuh tersebut dan hal 

ini semua diperkuat oleh keterangan yang terdapat dalam qur’an dan hadits, yang 

berkaitan dengan seluruh bahasan. 


