
 

 

 
 
 
 
 

Abstrak 
 
 
Erika Afridayanti H. Pesan-Pesan Dakwah yang terdapat dalam novel Cinta 
Laki-Laki Biasa karya Asmanadia. 
 

Di zaman modern banyak media yang dapat digunakan sebagai sarana 
Dakwah, baik itu media elektronik ataupun media tulisan. Dalam kegiatan dakwah 
bi al qalam atau Dakwah melalu media tulisan, saranayang dapat digunakan 
sebagai sarana dakwah, contohnya adalah Novel yang merupakan karya fiksi. 
Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita 
kehidupan seseorang dengan orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan 
watak dan sifat setiap perilaku. Banyak novel menyajikan cerita dengan 
memasukan unsur pesan dakwah didalamnya. Seperti novel yang berjudul Cinta 
Laki-Laki Biasa yang menyajikan alur cerita dengan bahasa yang mudah 
dimengerti oleh pembaca dan juga memiliki unsure-unsur ajakan kepada kebaikan 
yang berguna bagi masyarakat sebagai objek dakwah. Penelitian ini bertitik tolak 
dari pemikiran bahwa salah satu metode dakwah yang digunakan selain dakwah 
bil lisan (khitobah), yaitu dakwah bil al qalam (kitabah) atau dakwah melalui 
media tulisan. Dalam misi ini penulis penyebarkan kalimat-kalimat Allah dimuka 
bumi ini mengikuti jejak yang telah dilakui oleh para da’I yang lainnya. 

 
Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui pesan akhlak yang 

terkandung dalam novel Cinta Laki-Laki Biasa, untuk mengetahui pesan syariah 
dalam novel Cinta Laki-Laki Biasa,, dan untuk mengetahui pesan aqidah dalam 
novel Cinta Laki-Laki Biasa,. Karya Asma Nadia. 
 

Metode yang digunakan untuk meneliti pesan dalam novel islami ini, 
menggunakan Bogyan dan Taylor, penelitian kualitatif sebagai produser penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati. 
 

Hasil penelitian menunjukan bahwa novel Cinta Laki-Laki Biasa memuat 
pesan-pesan dakwah yang dikemukakan secara sederhana dari setiap bab nya 
dengan bahasa yang tidak baku, mudah dicerna dan popular. Dalam penelitian ini 
penulis mendapatkan pesan dakwah kategori Akhlak lebih banyak dibandingkan 
dengan pesan dakwah kategori syariah dan aqidah. Berdasarkan temuan ini dapat 
disimpulkan bahwa novel Cinta Laki-Laki Biasa merupakan salah satu media 
yang dipakai oleh penulisnya untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Selain 
itu, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa novel bukan hanya sekedar 
untuk menjadi media baca, tetapi dalam novel juga setelah membacanya kita jadi 
bisa mengambil hikmah serta peilaku yang baik di dalam novel itu. Berdasarkan 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia harus memiliki 
akhlak yang sangat baik, bukan hanya akhlak yang baik, seperti yang di sampaika 
dalam novel ini, banyak pesan-pesan dakwah tentang bahwa kita harus memiliki 
akhlak yang yang sangat baik kepada orang laing, bahkan kepada diri sendiri. 


