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ABSTRAKSI
Penelitian ini berjudul “Seni Drama sebagai Media Dakwah (Studi Kasus
pada Teater Wadas Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang)”. Tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui seni drama
dipergunakan sebagai media dakwah dan Teater Wadas Fakultas Dakwah IAIN
Walisongo Semarang berdakwah melalui seni drama.
Untuk mencapai tujuan tersebut metode yang digunakan adalah penelitian
lapangan yaitu dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di
tempat pelaksanaan kegiatan yang diteliti. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah
penelitian kualitatif, dengan pendekatan media dakwah, sedangkan spesifikasi
penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah: metode interview (wawancara) dan metode dokumentasi.
Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif, yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta dan
karakteristik bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat dengan
menggambarkan keadaan atau status fenomena.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Teater Wadas Fakultas Dakwah
IAIN Walisongo Semarang menggunakan seni drama sebagai media untuk
berdakwah. Hal itu terbukti pada pementasan-pementasan seni drama Teater
Wadas yang di dalamnya mengandung banyak pesan yang mengajak kepada
kebaikan serta mengandung nilai-nilai ajaran Islam, seperti pada pementasan
drama "Adila" yang dipentaskan di Auditorium II IAIN Walisongo Semarang,
Kudus, dan Pati; pementasan drama "Kembang" yang dipentaskan di Pendopo
IAIN Walisongo Semarang; pementasan drama "Ya Fatimah" yang dipentaskan di
Auditorium I IAIN Walisongo Semarang. Pementasan-pementasan tersebut
menceritakan tentang realitas sosial kehidupan manusia serta terdapat ajaranajaran yang bisa diambil manfa'atnya, diantaranya yaitu pertama ajaran tentang
aqidah yang terdapat pada dialog pementasan drama "Kembang" yang berisi
bahwa manusia harus mempunyai keyakinan terhadap yang ghoib, kedua ajaran
tentang syari'at yang terdapat pada dialog pementasan drama "Kembang" dan "Ya
Fatimah" yang berisi larangan memfitnah dan berburuk sangka, serta ajaran untuk
berbuat adil, dan yang ketiga ajaran tentang akhlak yang terdapat pada dialog
pementasan drama "Adila", "Kembang" dan "Ya Fatimah" yang berisi ajaranajaran untuk memiliki rasa kasih sayang, bersikap tenang, serta mengintrospeksi
diri.
Pementasan-pementasan seni drama Teater Wadas di dalamnya terdapat
unsur-unsur dan komponen-komponen dalam seni drama. Hal ini terbukti dalam
pelaksanaannya terdapat beberapa komponen yaitu naskah drama, aktor,
sutradara, tata rias, tata busana atau kostum, tata panggung atau setting panggung,
tata lampu, tata suara dan penonton.
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