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Fokus masalah yang dikaji adalah pesan dakwah dalam program 

wayang kampung sebelah. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk 

mengetahui pesan dakwah dalam program Wayang Kampung Sebelah. 

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif non kancah dengan teori analisis wacana 

model Teun A Van Dijk. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, dan dokumentasi, kemudian mengorganisasikan dan memproses 

data sehingga menjadi satuan yang dapat dikelola untuk menemukan apa yang 

penting dan yang dapat dipelajari dari data yang diperoleh. 

Dari hasil penelitian, penyampaian pesan dakwah dalam tayangan 

wayang kampung sebelah episode di atas musibah mendulang rupiah ini 

disajikan dalam bentuk guyonan lucu dengan kemasan alur cerita maju yang 

menekankan pada  tiga pesan dakwah diantaranya : 1) Pesan akidah, seperti 

menjauhi larangan Allah dan melaksanakan semua yang diperintahkan dalam 

ajaran islam, contoh : mengucap salam untuk mengawali pembicaraan, 

menolak keras tindakan korupsi, harus selalu berkata jujur, menegakkan 

keadilan dan kebenaran. 2) Pesan syariah, memberikan contoh seperti hukum 

publik (Hukum pidana). 3) Pesan akhlak mengenai tutur sapa yang baik 

dengan kewajiban mengucap salam, pesan akhlak tentang  penolakan terhadap 

tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma agama, dan norma-norma 

hukum seperti contohnya tindakan korupsi yang itu akan merugikan orang 

lain, pesan akhlak tentang saling tolong menolong dan tanggung jawab, pesan 

akhlak tentang persatuan akan perbedaan-perbedaan yang ada, dan juga pesan 

akhlak untuk saling berbagi, pesan akhlak tentang keikhlasan dalam mencari 

rezeki yang halal, dan pesan akidah tentang kejujuran. 

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan tersebut, ditemukan hanya  

sebagian pesan dakwah yang ada dalam  program Wayang Kampung Sebelah. 

Masih banyak lagi pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kiranya 

tema ini dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya dengan fokus 

permasalahan yang lainnya. 

 

 

 


