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ABSTRAK 

 

Iyanatul Khoiriyah, NIM. B01209030, 2013. Metode Dakwah FilmSang 
Murabbi. Skripsi Jurusan Komunikas dan Penyiaran Islam Fakultas 
Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
 

Kata kunci : Metode Dakwah dan Filem. 
 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : Bagaimana Metode 
Dakwah yang digunakan dalam film” Sang Murrabi”, adapun tujuan dalam 
penelitian skripsi ini adalah ingin mengetahui metode dakwah yang ada pada film 
"Sang Murrabi" berdasarkan teori analisis wacana model Teun A Van Dijk. 

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut secara mendalam dan 
menyeluruh, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
menggunakan analisis wacana model Teun A Van Dijk yang bersifat non kancah. 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Metode Dakwah dalam film “Sang 
Murrabi” yang berhubungan dengan Aqidah, Syari’ah, dan Akhlaq. Dari 
penyajian data yang dianalisis menggunakan enam unsur  yang ada yakni unsur 
tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik, retoris. dan hasil dari analisis 
enam unsur element miik Teun A Van dijk ditemukan sebuah metode dakwah 
pendekatan, silaturrahim, diskusi, penawaran dan kisah perjalanan ustad rahmad 
dalam menjalankan syariat tarbiyah yang penuh liku dan tantangan dalam 
mengapai keislaman yang sejati.  
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