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ABSTRAK 

SITI KOMALA, 1154020140 : Dakwah Bil Qalam Analisis Isi  Pesan dakwah 

dalam buku harmoni semesta (Studi Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Buku 

Harmoni Semesta Karya Meyda Sefira dan Lutfiah Hayati) 

 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 di dalam materi dakwah tersebut mengandung sentuhan-sentuhan psikologis 

dan sosiologis dengan realitas yang ada. Banyak da’i yang menjadi panutan dimana 

materi-materi dakwah yang disampaikan dengan kondisi anak muda zaman sekarang. 

Salah satu dakwah yang mengandung sentuhan-sentuhan melalui tulisan telah banyak 

diterbitkan. Selain itu buku menjadi salah satu media yang digunakan untuk 

menyampaikan dan menyebarkan ajaran islam. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada karya tulis 

ini adalah, Bagaimana isi pesan akidah dalam buku Harmoni Semesta? Bagaimana isi 

pesan syariah dalam buku Harmoni Semesta? Bagaimana isi pesan akhlak dalam 

buku Harmoni Semesta? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

sedangkan penelitian ini di dasarkan asumsi teori analisis isi yang dikembangkan oleh 

Harold Laswell. Asumsi teori analisis isi ini untuk memperoleh keterangan dari 

komunikasi yang disampaikan dalam buku, dan teknik pengumpulan data 

menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan  pengamatan pada buku Harmoni 

Semesta . Karya Meyda Sefira dan Lutfiah Hayati.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang isi pesan 

dakwah pada buku “Harmoni Semesta” secara lebih rinci tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pesan dakwah dari segi akidah, akhlak dan syariah yang 

terkandung dalam buku “Harmoni Semesta” Karya Meyda Sefira dan Lutfiah Hayati 

Isi pesan dakwah dalam buku Harmoni Semesta karya Meyda Sefira dan 

Lutfiah Hayati memuat pesan-pesan dakwah yang dikemukakan  secara sederhana 

dari setiap bab nya dengan bahasa yang tidak baku, mudah dicerna dan populer. 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan pesan dakwah kategori Akhlak lebih 

banyak di bandingkan dengan kategori pesan syariah  dan aqidah. Berdasarkan 

temuan ini dapat disimpulkan bahwa buku Harmoni Semesta merupakan salah satu 

media yang dipakai oleh penulisnya untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah . 

selain itu juga memperlihatkan bahwa buku bukan hanya sekedar media baca, tetapi 

dalam buku juga setelah membacanya kita bisa mengambil hikmah serta perilaku 

yang baik di dalam buku itu. 
 


