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Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana makna 

dari pesan dakwah pada anak dalam program televisi Hafidz Indonesia. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan dakwah yang ada pada 

tayangan yang terformat menjadi realityshow. 

Untuk mengidentifikasi persoalan tersebut secara mendalam dan 

menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode kualitatif non kancah. Peneliti 

menggunakan pendekatan semiotika dengan menggunakan metodologi analisis 

semiotik model Roland Barthes. Pada model ini, Roland Barthes menganalisis 

dengan fokus pada signifikasi dua tahap. Signifikasi tahap pertama merupakan 

hubungan antara signifier dan signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas 

eksternal. Tahap ini disebut sebagai makna denotasi, yaitu makna paling nyata dari 

tanda. Sedangkan signifikasi tahap kedua menggambarkan interaksi yang terjadi 

ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari 

kebudayaan. Pada signifikasi tahap kedua tanda bekerja melalui mitos dalam tingkat 

subyektif sehingga kehadirannya tidak disadari. Tahap ini disebut dengan makna 

konotasi. 

Dari hasil penelitian ini, di dapatkan bahwa pada tayangan program 

televisi yang bagus dan baik memiliki kecenderungan makna pesan dakwah bagi 

pemirsa, agar dapat menggugah jiwa dan mencerahkan hati para pemirsa dan 

menginspirasi didalam kehidupannya.Pada tahap data analisis, peneliti mengambil 

beberapa tayangan yang ditampilkan di televisi dengan menggunakan Analisis 

Semiotik Roland Barthes, kemudian muncul makna denotasi dan konotasi. Pada 

tahap kedua, peneliti menganalisis kembali makna konotasi yang muncul dan 

memcahnya kembali, dari itu peneliti mendapatkan beberapa pesan dakwah yang 

dapat dilakukan kepada anak, antara lain:  

a. Menjadi manusia yang bermanfaat. 

b. Membimbing dan mengajari anak untuk membaca dan 

menghafalkan Al Quran sejak dini. 

c. Mempelajari bahasa surga, bahasa Arab. 

d. Menghormati dan patuh kepada orangtua 


