
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABSTRAK 
 
 
 

Nufuwroh, NIM. B01211049, 2015. “Pesan Dakwah Dalam Sinetron Catatan 
Hati Seorang Istri di RCTI” (Analisis Isi Pada Senetron Catatan Hati Seorang  
Istri di RCTI Episode 12-13). Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 
Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya.  
 

Dakwah dalam perkembangannya bisa dilakukan dengan bebagai media. 
Dakwah sebagai kewajiban mulia yang dibebankan kepada setiap muslim kini 
mengalami perubahan. Dakwah tidak hanya dibebankan kepada seorang Ulama’, 
kyai, atau Ustadz. Namun sinetron juga dapat dijadikan proses dalam 
menyampaikan pesan dakwah, karena sinetron dapat memberikan pesan yang baik 
pada diri manusia, seperti hal-nya sinetron religi. Salah satunya sinetron Catatan 
Hati Seorang Istri. Sinetron ini mengisahkan tentang perempuan-perempuan 
membawa luka hati. Konflik yang terjalin memiliki benang merah yang kuat, 
yakni bagaimana seorang isrtri menghadapi berbagai masalah dengan suaminya. 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: apa saja pesan 
dakwah yang terkandung dalam sinetron Catatan Hati Seorang Istri di RCTI 
episode 12-13. Adapun tujuan ini bertujuan untuk mengetahui pesan dakwah yang 
terdapat dalam sinetron Catatan Hati Seorang Istri episode 12-13. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian ini menggunakan analisis isi untuk 
menganalisis teks dialog sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Dalam mengurai 
permasalahan tersebut jenis data yang dipilih oleh peneliti adalah teks dialog 
sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Data ini ditranskip dari VCD sinetron catatan 
hati seorang istri episode 12-13 yang selanjutya dijadikan sebagai data primer. 
Kemudian peneliti mencari data-data sekunder yang terkait dengan pesan-pesan 
dakwah dimedia televisi dengan teknik kepustakaan. Setelah terkumpul data 
primer dan sekunder tersebut, peneliti kemudian mengolah data dengan membuat 
tahapan-tahapan antara lain: 1. Mencari dan menentukan tema 2. Merumuskan 
masalah 3. Menentukan metode penelitian 4. Membuat protokol dan selanjutnya 
data siap untuk dianalisis. 

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam sinetron Catatan Hati 
Seorang Istri episode 12-13 mengandung pesan dakwah yang memuat unsur 
akidah, syari’ah, dan akhlak atau moral. Pesan dakwah yang memuat unsur akidah 
dalam sinetron Catatan Hati Seorang istri menunjukkan isi pesan dakwah yang 
berhubungan dengan Allah SWT. Sedangkan pesan dakwah yang memuat unsur 
syari’ah menjelaskan tentang norma-norma atau hubungan antara manusia dengan 
Allah SWT. Dan pesan dakwah yang memuat unsur moral dalam sinetron Catatan 
Hati Seorang istri menunjukkan perilaku seseorang yang terdapat dalam jiwa yang 
baik. 
 Penelitian ini hanya membahas isi pesan dakwah pada sinetron Catatan 
Hati Seorang Istri pada episode 12-13. Selanjutnya pengaruh pesan dakwah dalam 
sinetron ini dapat menjadi bahan kajian peneliti berikutnya. 
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