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Agama Islam merupakan agama yang sangat universal dan merupakan 

rahmatan lil ‘alamin. Islam juga agama dakwah yang intinya adalah amar ma’ruf 
nahi mungkar. Nilai-nilai Islam sangat membumi dan menyatu dengan sendi-
sendi kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai Islam bisa dipelajari melalui 
media apa saja, baik itu bentuk komunikasi lisan, tulisan, karya sastra, maupun 
melalui amalan nyata (dakwah bil hal). Apapun media dakwahnya, yang penting 
tujuan dari pesan dakwah itu bisa sampai ke masyarakat dan bisa dipahami. 

Di antara bentuk dakwah yang pada umumnya menarik umat adalah 
bentuk kisah atau cerita tentang kejadian dalam kehidupan seseorang  atau 
masyarakat. Dalam Al Qur’an pun banyak dijumpai kisah-kisah para nabi dan 
rasul serta ummat terdahulu. Kisah-kisah ini mengandung pengajaran yang tinggi 
yang menjadi cermin perbandingan bagi segala ummat. 

Skripsi ini mengkaji sebuah karya sastra yang sarat muatan dakwah atau 
nilai-nilai Islam, yang berjudul ”Cipanon Indung” atau ari mata Ibu. Naskah 
dongeng ini ditulis oleh Ki Leuksa. Dongeng ini kemudian disiarkan melalui radio 
swasta dan radio Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat melalui acara 
Siaran Dongeng Sunda Radio. Dengan program acara ini diharapkan yang 
mendengarkan bukan saja orang-orang Islam, namun siapa saja yang berminat. 

 Dalam skripsi ini penulis mencoba mengkaji lebih dalam tentang tema 
dari naskah Cipanon Indung, apa saja tema dan sub tema yang terkandung di 
dalamnya serta apakah nilai-nilai dakwah bisa didapat dari tema dan amanatnya. 

Kajian skripsi ini merupakan kajian sastra, maka penulis menggunakan 
metodologi penelitian filologi. Analisis data dilakukan menggunakan metode 
deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan struktural yaitu dengan 
melihat teks keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh bukan terpisah-pisah. 
Mengingat bahwa suatu karya sastra itu tidak lahir dengan sendirinya melainkan 
merupakan refleksi dari masyarakat sebagai latarnya, dan diwarnai pula oleh 
kepribadian penulisnya, maka untuk mempertajam analisis penulis juga 
menggunakan pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini berarti memandang 
karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarangnya. Karena subyek 
penelitian dalam skripsi ini berupa karya sastra keagamaan, maka untuk 
menganalisis data penulis juga menggunakan pendekatan tambahan, seperti 
pendekatan Ilmu Dakwah. 
 

Kata kunci: dongeng Islami, amanat dakwah, Cipanon Indung, siaran 
radio. 
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