
 
 

 
 

ABSTRAK 

Siti Qoriah: ”Pesan Dakwah Dalam Novel Love Sparks In Korea”(Analisis 

Deskriptif Novel Love Sparks In Korea Karya Asma Nadia).’ 

Dakwah merupakan kegiatan yang bukan hanya sekedar menyeru dan 

mengajak kepada ajaran islam melalui lisan seperti berpidato atau sering kali 

dikenal dengan sebutan ceramah keagamaan, seiring perkembangan zaman 

aktivitas dakwah dapat dilaksanakan melalui beragam media seperti halnya lewat 

tulisan, contohnya seperti berdakwah lewat novel, banyak dari tema cerita novel 

yang begitu lekat dengan nilai-nilai yang positif, salah satu dari banyak penulis-

penulis tersebut adalah Asma Nadia Saat ini karya-karyanya sudah banyak 

diterbitkan dan beberapa novelnya sudah masuk kedalam jajaran best seller di 

indonesia, bahkan lebih dari dua sudah di angkat kelayar lebar. 

Latar belakang penelitian bermula dari beragamnya media-media modern 

yang berkembang saat ini baik itu media elektronik maupun cetak banyak 

kegiatan dakwah disampaikan melalui media-media tersebut. Namun berdakwah 

melalui tulisan lebih terasa efektik dan bisa dilakukan dimana saja, sekalipun 

penulis buku Novel sudah wafat tapi bukunya akan tetap bisa dibaca oleh khalay-

ak, menambah wawasan dan memberikan mamfaat. Saat pesan dakwah disam-

paikan melalui cerita prosa fiksi yang menceritakan alur peristiwa kehidupan 

manusia yang tersusun dari kalimat-kalimat dan paragraf yang terangkai memben-

tuk menjadi kisah secara kronologis kejadiannya berurutan dari awal sampai 

akhir, selain itu juga novel bukan hanya menceritakan tentang kehidupan manusia 

tetapi juga menyiratkan pesan dakwah yang menginspiratif dan begitu informatif. 

Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui kategori pesan dakwah 

secara substansi maupun bentuk dan imbauan pesan dakwah yang terdiri dari, ra-

sional, emosional, takut, motivasi. yang terdapat di dalam Novel Love Sparks In 

Korea karya Sama Nadia. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Analisis Deskripif. 

Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif . Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan cara 

menggambarkan dan memberikan penjelasan mengenai pesan dakwah yang 

terdapat di dalam Novel Love Sparks In Korea dan studi kepustakaan, yaitu 

dengan cara mengumpulkan sumber rujukan dari berbagai buku. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa novel ini terdapat 

banyak muatan pesan-pesan dakwah islam. Penulis merumuskannya kedalam 

kategori dan imbauan pesan dakwah. Hasil penelitian ini lebih di dominasi oleh 

Imbauan Emosional, imbauan pesan dakwah ini menduduki peringkat tertinggi 

dan kategori bentuk Informatif menduduki peringkat kedua setelahnya. Sementara 

kategori bentuk Instruksif dan Imbauan Takut menduduki peringkat terendah. 

Selain Itu Novel Love Sparks In Korea Ini diangkat dari kisah nyata penulis.


