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         Dakwah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia yang ada di 

bumi,dakwah juga bisa dengan berbagai cara atau metode untuk menyampaikan pesan 

yang akan disampaikan oleh da`i kepada mad`unya. Namun salah satu metode yang 

bisa di gunakan adalah dengan konsep Qoulan Layyinan atau dengan menggunakan 

kata yang lemah lembut dimana konsep ini merupakan salah satu strategi dalam 

berdakwah apabila menghadapi mad`u yang keras, strategi ini juga pernah di gunakan 

oleh nabi Musa AS yang berdakwah kepada Fir`aun yang keras kepala. 

  Selain dengan ucapan strategi ini juga bisa di terapkan dengan menggunakan 

media cetak seperti novel karena novel yang bersifat fleksibel dan masuk untuk semua 

kalangan dari yang muda sampai yang tua, dan juga novel itu bersifat Repeatable atau 

dapat di baca sampai berkali-kali, sehingga kita bisa dengan mudah untuk mengingat 

isi pesan dan gaya bahasa yang di gunakan 

  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan kalimat-kalimat Qoulan 

Layyinan yang merupakan salah satu strategi atau metode dalam berdakwah, dalam 

novel Rindu karya Tere Liye dan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis novel 

tersebut, selain dari itu penelitian ini juga untuk mengetahui isi pesan dakwah dalam 

novel Rindu karya Tere Liye tentang pesan dakwah yang tercermin dalam beberapa 

kata yang meliputi Ahlak, Aqidah,serta Syari`at.  

  Pada penelitian ini penulis merujuk pada teori Laswell yang dimana di dalamnya 

terdapat lima unsur dalam berkomunikasi yaitu komunikator(penulis novel), 

pesan(materi dakwah dalam novel), media (Novel), komunikan (pembaca), efek 

(pengaruh). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis isi dengan 

pendekatan kualitatif karena di anggap tepat dengan objek yang telah di teliti, penulis 

berusaha menggambarkan apa yang telah di teliti secara jelas. 

          Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa novel Rindu karya Tere 

Liye menggunakan kalimat-kalimat Qoulan Layyinan sebagai gaya bahasa yang di 

gunakan dan salah satu strategi atau metode dalam menyampaikan pesan dakwah 

kepada para pembacanya, dan juga berdasarkan hasil penelitian novel Rindu 

mengandung pesan dakwah yang mencerminkan Ahlak, Aqidah dan Syari`at. 


