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ABSTRAK
PESAN DAKWAH DALAM NOVEL ASSALAMUALAIKUM BEIJING KARYA 

ASMA NADIA

OLEH
HARRY PRATAMA

Pesan dakwah adalah materi ajaran Islam yang menyangkut segala aspek 
kehidupan dari segi aqidah, syariah, dan akhlak berdasarkan Al-Qur’an dan As-
Sunnah. Dalam mengomunikasikan pesan dakwah, da’i menggunakan metode tulisan. 
ceramah, diskusi dan di salurkan melalui media elektronik maupun media cetak 
seperti buku, majalah, koran, novel dan internet. Pesan dakwah yang disampaikan 
melalui metode tulisan, dinilai lebih efisien bagi sebagian klasemen mad’u. Novel 
Assalamualaikum Beijing memiliki pesan untuk pembaca melalui serangkaian kata 
yang berbentuk sesuai dengan syariat Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, pertama apa saja pesan dakwah 
yang ada dalam novel Asslamualaikum Beijing. Kedua adalah perubahan apa yang 
diinginakan melalui novel tersebut.

Penulis menggunakan metode kualitatif menggunakan perangkat analisis 
wacana Teun A Van Dijk dengan enam elemennya yaitu tematik, skemantik, 
semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Berdasarkan jenis penelitiannya, maka 
penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian 
ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk melakukan 
analisis wacana atas naskah teks novel dengan menggambarkan secara konteks atau 
pemaknaan Pesan Dakwah dalam Novel Assalamualaikum Beijing Karya Asma 
Nadia. Supaya penelitian ini lebih sempurna, penulis juga mengumpulkan sebanyak 
mungkin referensi yang berkaitan dalam penelitian ini seperti: buku, majalah, koran 
dan internet.

Hasil temuan dalam novel Assalamualaikum Beijing yaitu naskah teks novel 
assalamualaikum Beijing banyak diambil dari ayat-ayat al-quran dan al-hadits, 
sebagaimana penulis novel ingin mengingatkan kembali pesan-pesan Islam kepada 
pembacanya dalam bahasa prosa yang indah. Penulis ingin menekankan bahwa cinta 
Allah adalah cinta yang paling utama, melebihi cinta siapapun. Dalam novel tersebut, 
mengandung beberapa aspek materi dakwah  seperti aqidah, akhlak, dan syariah. 
Pesan yang disampaikan sangat relevan dengan ajaran Islam. Perubahan yang 
diinginakan penulis dalam novel ini adalah, agar pembaca mencintai Allah secara 
kaffah dan tanpa ragu, agar kehidupan mereka selalu diberkahi Allah SWT. 



Kemudian dalam novel Assalamualaikum Beijing, sekiranya penulis ingin 
mengubah sikap para pembaca untuk mencintai Allah SWT sesuai dengan alur cerita 
novel Assalamualaikum Beijing. Karena banyaknya pemuda pemudi zaman sekarang 
yang berhubungan pacaran tanpa niat untuk menikah dan lebih menjurus kearah 
perzinahan.

Selain masalah perzinahan, ada pula perubahan lain yang di inginkan melalui 
novel ini diantaranya adalah agama Islam adalah agama yang Rahmatan Lil alamin 
karena agama Islam selalu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, dan untuk selalu 
mematuhi perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Kata Kunci : Pesan Dakwah, Novel Assalamualaikum Beijing







MOTTO

                     

33. siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada 
Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk 

orang-orang yang berserah diri ?

(QS. Fussilat [41] : 33)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun judul proposal skripsi ini adalah “PESAN DAKWAH DALAM 

NOVEL ASSALAMUALAIKUM BEIJING KARYA ASMA NADIA” adapun 

penjelasannya sebagai berikut :

Pesan Dakwah atau Maddah (materi dakwah) ialah isi pesan atau materi yang

disampaikan da’i kepada mad’u, berupa Islam yang secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: Aqidah, Syari’ah, Mu’amalah dan Akhlak.1

Novel yaitu karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang-orang sekelilingnya dengan menonjolkan waktu 

dan sifat perilaku.2

Jadi, yang dimaksud dengan skripsi yang berjudul “Pesan Dakwah Dalam 

Novel Assalamualaikum Beijing” adalah materi atau isi pesan yang disampaikan oleh 

penulis kepada para pembaca melalui karangan prosa.

                                                          
1 Muhammad Munir, Manajemen Dakwah, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009) 

hal. 24
`2 Suprapto, Kumpulan Istilah dan Apresiasi sastra Bahasa Indonesia, Surabaya, Indah, 1993) 

hal.53



2

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan memilih judul tersebut adalah :

1. Pesan Dakwah yang disampaikan dengan media tulisan yang berisi cerita 

tentang kehidupan memiliki kesan tersendiri yang dapat dihayati oleh 

pembaca hingga dapat berpengaruh pada diri pembaca. Karenanya perlu 

sekali mengkaji pesan-pesan dakwah yang ada di novel Assalamualaikum 

Beijing yang ditulis oleh Asma Nadia.

2. Mengingat masalah yang dibahas dalam proposal skripsi ini sangat relevan 

dengan ilmu akademis yang penulis tekuni di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, sehingga penulis 

merasa mampu mengkaji permasalahan ini, waktu dan biaya pun masih 

bisa dijangkau, selain itu literature baik primer yaitu novel itu sendiri, 

begitu pula data sekunder berupa buku maupun dokumen lainnya yang 

mendukung penyelesaian proposal skripsi. Juga Al-qur’an dan kitab hadis 

seperti Bukhori/muslim sangat mudah ditemui di berbagai perpustakaan.

C. Latar Belakang Masalah

Abad ini disebut abad komunikasi massa. Komunikasi telah mencapai satu 

tingkat dimana orang mampu berbicara dengan jutaan manusia serentak dan 

serempak.3Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi atau komunikasi 

dengan manusia lainnya. Komunukasi yang dilakukan pun mengandung sebuah 

                                                          
3 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 186
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pesan. Tujuan dari komunikasi ini sendiri adalah untuk tercapainya pesan yang 

hendak disampaikan dari komunikator (pembawa pesan) kepada komunikan 

(penerima pesan) yang dapat berupa buah pikiran seperti gagasan, informasi, opini, 

atau hal-hal lain yang muncul dari benaknya4.

Pada kenyataannya sejak manusia pertama Adam dan Hawa terlihat dalam 

percakapan. Komunikasi tidak hanya berarti pemberitahuan. Maka, selain 

pemberitahuan, komunikasi berarti pula pengumuman, penerangan, penjelasan, 

penyuluhan, perintah, instruksi, komando, ajakan, bujukan, rayuan dan lain 

sebagainya5.

Seperti halnya kegiatan dakwah yang saat ini masih terus berjalan hingga 

yaumil qiyamah kelak. Dakwah juga merupakan sebuah kegiatan penyampaian pesan 

dakwah dari da’i kepada mad’u.Dakwah merupakan aktualisasi atau realisasi salah 

satu fungsi  kodrati seorang muslim, yaitu fungsi kerisalahan berupa proses 

pengkodisasian agar seseorang atau masyarakat mengetahui, memahami, mengimani 

dan mengamalkan islam sebagai ajaran dan pandangan hidup (way of life)6.

Dakwah juga dapat diartikan dengan suatu proses upaya mengubah suatu 

situasi kepada situasi lain yang lebih baik sesuai ajaran islam, atau proses mengajak 

manusia ke jalan Allah yakni Al-Islam. Pengertian lain tentang dakwah adalah 

                                                          
4 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 19
5 Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat, Suatu Studi Komunikologis, (Bandung: 

Rosdakarya, 2006), h. 48
6 Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi Gerakan Dakwah: Episode M.Natsir & Azhar Basyir 

(Yogyakarta: Sipress, 1996), h. 205
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mengajak dan menggerakkan manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah (Islam)7, 

termasuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar untuk bisa memperoleh kebahagiaan 

di dunia dan akhirat8. Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat pakar 

mengenai kegiatan dakwah adalah intinya tentang mengajak yang ma’ruf dan 

mencegah kepada yang munkar. Dalam firman Allah SWT yang artinya:

                         

 

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepadan yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung “.(QS.Ali Imran [03]: 104)9.

Dewasa ini, proses komunikasi yang mulai menggunakan perantara atau 

media, proses kegiatan dakwah pun demikian. Kini, kegiatan dakwah tak melulu 

dilaksanakan diatas mimbar oleh seorang kiyai atau ulama atau mubaligh kepada 

jama’ahnya sembari duduk dibawah dengan tunduk takdzim. Kegiatan dakwah 

sekarang ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan perantara atau media 

apapun. Media dakwah adalah alat yang menjadi perantara penyampaian pesan 

dakwah kepada mitra dakwah10.  

Perkembangan masyarakat yang semakin meningkat dan tuntutan yang 

semakin beragam membuat dakwah tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional. 

                                                          
7 Masdar Helmy, Dakwah Dalam Alam Pembangunan (Semarang: Toha Putra, 1973), h. 31
8 Onong Uchjana Efendi, Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1993), h. 93
9 Depag RI, Al-Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung, 2002),h. 115
10 Moh, Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Ed. Rev. Cet.2 (Jakarta: Kencana, 2009), hh.403-404
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Dakwah haruslah dikemas dengan cara atau metode yang tepat dan pas. Banyak cara 

atau metode yang bisa digunakan  para da’i dalam menyampaikan pesan dakwahnya. 

Salah satunya adalah melalui media tulisan cerpen bahkan novel yang bisa disisipkan 

nilai-nilai didalamnya.

Berkaitan dengan hal ini sebenernya novel adalah salah satu bentuk sastra 

yang dapat dijadikan sebagai media dakwah. Pengarang novel, dalam kaitannya novel 

sebagai dakwah, berposisi dan berperan sebagai da’i. Sebagai dai’i, pengarang 

dituntut untuk memiliki kekuatan ideologi.

Kekuatan ideologi atau pemikiran dari seorang pengarang novel akan 

mempengaruhi gambaran-gambaran tokoh-tokoh yang diceritakannya. Jadi secara 

tidak langsung tema atau isi novel merupakan ajakan untuk bersikap tertentu sesuai 

dengan sikap yang bersumber pada kekuatan ideologi pengarangnya.

Selain ideologi, hal penting lainnya yang harus diperhatikan oleh pengarang 

novel adalah adanya kemampuan untuk dapat menampilkan tema novel yang

mengandung ajaran agama islam dengan gaya bahasa yang indah atau kondisional 

sehingga dapat menyentuh rohani pembaca. Gaya penuturan cerita yang digunakan 

para penulis novel tampaknya sangat potensial sekali untuk membantu dan 

mengarahkan pembacanya dalam meningkatkan iman dan mengamalkan amalan yang 

di ridhoi Allah SWT. Demi memperoleh keselamatan, kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.
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Kemudahan dalam mencerna isi novel tidak terlepas dari keunggulan novel 

sebagai media tulisan dibandingkan media komunikasi suara maupun gambar (radio 

& televisi). Kekuatan yang ada dalam sebuah novel adalah adanya peluang untuk 

mengulangi atau membaca ulang setiap teks naskah hingga pembaca bisa lebih 

memahami dan mengerti isi dan maksud teks tersebut. Kelebihan lain, sebagai bagian 

dari kekuatan novel adalah tidak menikmati isi cerita karena keterbatasan ruang 

waktu dan tempat layaknya yang terjadi pada media radio dan televisi.

Penelitian berusaha mengungkap bagaimana sebuah novel dapat digunakan 

untuk berdakwah melalui kalimat-kalimat yang disusun. Seorang penulis novel 

berusaha memasukkan pemikirannya, sikap-sikapnya dan ajakan-ajakannya. Banyak 

sekali teori-teori bagaimana menyusun atau membentuk kalimat sedemikian rupa 

sehingga sesuai dengan apa yang diharapkannya. Alasan penulis memilih novel 

sebagai objek kajian dakwah didasarkan karena selain novel merupakan produk 

kebudayaan kontemporer, media ini bersifat ringan. Artinya materinya tidak terlalu  

berat, menghibur, populer mudah dipahami dalam arti isi cerita tergantung pada 

kecekatan penulisnya serta sangat potensial sekali untuk digunakan sebagai media 

dakwah. Novel Assalamualaikum Beijing dianggap layak diangkat oleh peneliti 

karena penulis novel telah menyajikan sebuah kisah tentang kehidupan seorang 

jurnalis perempuan yang ditugaskan di Beijing. Selain itu penulis juga 

memperkenalkan kepada pembaca tentang kehidupan orang-orang muslim di Beijing. 

Novel ini mulai beredar sejak Oktober 2013 di seluruh toko buku di Indonesia.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena sosial dakwah diatas, maka diperoleh gambaran yang 

lebih jelas tentang masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apa pesan dakwah yang ada dalam novel Assalamualaikum Beijing ?

2. Apa perubahan yang diinginkan melalui novel Assalamualaikum Beijing?

E. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian yang akan diangkat dalam tema ini, maka peneliti 

memfokuskan untuk :

1. Mengetahui pesan dakwah yang ada dalam novel Assalamualaikum 

Beijing

2. Mengetahui apa saja perubahan yang diinginkanmelalui novel 

Assalamualaikum Beijing

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggali dan memahami beberapa 

penelitian yang yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkaya referensi dan 

menambah wawasan terkait dengan judul pada skripsi penulis. Beberapa penelitian 

yang relevan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:
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Penelitian yang berjudul “Pesan-pesan dakwah dalam Novel Negeri 5 

Menara” karya Robby Aditya Putra, 2014.11 Dalam skripsi tersebut, metode 

penelitian yang digunakan adalah analisis isi, hasil penelitian mengatakan bahwa 

dalam Novel Negeri 5 Menara terkandung pesan-pesan Dakwah yang relevan dengan 

kehidupan sehari-hari terkhusus dalam dunia jurnalistik. Fokus penelitiannya adalah 

isi pesan dari Novel Negeri 5 Menara yang mencakup Akidah, Syari’ah, dan Akhlak.

Penelitian yang berjudul “Novel Rindu Karya Darwis Tere Liye Sebagai 

Media Komunikasi Persuasif Dalam Kegiatan Dakwah”. Penelitian ini diteliti oleh 

Nadzrotul Uyun Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini berfokus 

terhadap isi novel yang berkaitan dengan kajian komunikasi persuasif yang terdapat 

dalam Novel Rindu Karya Darwis Tere Liye.12

Penelitian berjudul “Novel Ayat-ayat Cinta Perspektif Pesan Dakwah” karya 

Gatra Kirana, 2010.13 Hasil penelitian menyatakan bahwa Novel Ayat-ayat Cinta 

banyak mengandung nilai-nilai ajaran Islam seperti dan juga Akhlak. Fokus 

penelitian ini adalah isi pesan dari novel tersebut.

Dari ketiga penelitian diatas persamaannya dapat disimpulkan bahwa objek 

yang diteliti adalah Novel dengan menggunakan analisis isi, namun yang diteliti 

                                                          
11Robby Aditya Putra, Pesan-pesan Dakwah dalam Novel Negeri 5 Menara (Skripsi program 

S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014).
12 Nadzrotul Uyun, Novel Rindu Karya Darwis Tere Liye (Skripsi Program S1 Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).
13 Gatra Kirana, Novel Ayat-ayat Cinta Perspektif Pesan Dakwah (Skripsi Program S1 

Fakultasa Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2010).
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adalah Novel yang berbeda dan dari ketiga penelitian tersebut hanya ada satu 

penelitian yang sama-sama menggunakan model penelitian Van Dijk yaitu penelitian 

karya Robby Aditya Putra. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitiannya, 

ketiga penelitian tersebut hanya berfokus pada pesan dakwahnya.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, menambah wawasan tentang bagaimana sebuah media 

mengemas suatu berita atau pengetahuan dan menyampaikan suatu pesan 

dakwah melalui novel “Assalamualaikum Beijing”.

2. Secara praktis, sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 pada 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Institus Agama Islam Negeri Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis 

yang ditujukan dan penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. 

Jadi, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.14

                                                          
14 Sugiono, Pengertian Penelitian Menurut Para Ahli (Bandung: Alfabet, 2010), cet. 10, h.6.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini digolongkan pada jenis 

penelitian pustaka (library research).Supaya penelitian ini lebih sempurna 

dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti berusaha menemukan dan 

mengumpulkan sebanyak mungkin referensi ataupun data yang ada 

kaitannya dalam penelitian ini untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini 

seperti : buku, majalah, koran dan internet.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk melakukan analisis wacana atas naskah teks novel dengan 

menggambarkan secara konteks atau pemaknaan Pesan Dakwah dalam 

Novel Assalamualaikum Beijing Karya Asma Nadia menggunakan 

perangkat analisis wacana yang meliputi enam unsur yaitu di lihat dari sisi 

Tematik, Skematik, Semantik, Sintakis, Stikistik, dan Retorisnya.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data pokok yang didapatkan untuk kepentingan 

penelitian yang merupakan data utama yaitu Novel Assalamualaikum 

Beijing Karya Asma Nadia yang diterbitkan oleh Asma Nadia Publishing 

House.
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b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data pelengkap yang sifatnya melengkapi sumber 

data yang sudah ada. Sumber data ini diperoleh dari buku-buku referensi, 

majalah, koran, internet, dan berbagai artikel-artikel dari website di internet 

dan situs-situs lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kepustakaan 

dengan prosedur sebagai berikut :

a. Menentukan data yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Melacak sumber data kemudian membaca dan mencatat tulisan yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Catatan diatas di klasifikasikan disusun berdasarkan masalah yang 

akan diteliti.

4. Metode Analisa Data

Setelah semua data terkumpul lalu dianalisis berdasarkan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis 

wacana, yaitu telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Usaha 

memahami makna tuturan dalam konteks, teks dan situasi. (Firth).15 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan analisis wacana kualitatif karena 

                                                          
15 Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: Lkis Group, 

2012), h. 40
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menganalisis pesan dakwah dalam naskah novel. Selain itu peneliti 

menggunakan discourse analysis, artinya suatu model yang dipakai untuk 

meneliti dokumen yang berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya, dengan

pendekatan model Van Dijk yang terdiri dari enam elemen. Analisis wacana 

merupakan alternatif dari analisis isi dengan pendekatan kualitatif yang lebih 

menekankan pada pertanyaan “apa”, analisis wacana lebih melihat “bagaimana” 

dari sebuah pesan atau teks komunikasi.16

Model analisis Van Dijk adalah model yang paling banyak dipakai, 

karenaVan Dijk mengolaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa di 

aplikasikan secara praktis. Model yang dipakai Van Dijk ini kerap disebut 

sebagai “Kognisi sosial”. Van Dijk mempunyai tiga dimensi yaitu : teks, kognisi 

sosial, dan konteks sosial. Ketiga dimensi itu tidak berdiri sendiri melainkan satu 

sistem dan satu kesatuan dalam analisis.

                                                          
16 Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 71
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Berikut adalah gambar struktur atau elemen yang dikemukakan oleh 

Van Dijk:

Tabel 1. Elemen Wacana Van Dijk17

STRUKTUR 

WACANA

HAL YANG 

DIMINATI

ELEMENT

Struktur Makro TEMATIK

(Apa yang dikatakan?)

TOPIK

Super Struktur SKEMATIK

(Bagaimana pendapat 

disusun dan dirangkai ?

SKEMA

Struktur Mikro SEMANTIK

(Makna yang ingin 

ditekankan dalam teks 

berita

Latar, detail, maksud, 

peranggapan, 

nominalisasi

Struktur Mikro SINTAKSIS

(Pilihan kata apa yang 

dipakai dalam teks 

berita)

Bentuk kalimat, 

koherensi kata ganti

Struktur Mikro STIKISTIK

(Pilihan kata apa yang 

Leksikon

                                                          
17 Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: lkis, 2008), h. 228
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dipakai dalam teks 

media)

Struktur Mikro RETORIS Grafis, metafora, dan 

ekspresi

Tabel II. Tahapan Penelitian yang Dilakukan oleh Peneliti

No Pendekatan 

Penelitian

Tahapan 

Penelitian

Operasional 

Penelitian

Strategi dan 

Teknik Penelitian

1 Analisis 

wacana 

dengan 

model Teun 

A Van Dijk 

dan bersifat 

interpretatif

Coding 

Unit

Mencari, 

memilah tema 

dan kata sesuai 

dengan fokus 

penelitian

Pengumpulan 

referensi

2 Analisis 

wacana 

model Van 

Dijk

Pengelompokkan 

data berdasarkan 

perangkat 

wacana Van Dijk

Studi komunikasi 

Novel 

Assalamualaikum 

Beijing Karya 

Asma Nadia

3 Analisis Mengolah Data Reduksi dan 
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Data dan Menganalisa 

Data

display data, 

mengambil 

kesimpulan dan 

verifikasi

4 Penulisan 

Laporan

Pengetikan 

berdasarkan 

sistematika 

penulisan skripsi 

Penulisan yang 

efektif dan 

efisien
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BAB II

PESAN PESAN DAKWAH

A. Pesan-Pesan Dakwah

1. Pengertian Pesan Dakwah

Pesan (message) dakwah adalah isi yang disampaikan oleh seorang da’i 

(communicator) kepada mad’u (communican) dalam proses dakwah adalah pesan-

pesan yang bersumber dari kitab suci Al-Qur’an.

              

39. (yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah Allah[1222], mereka 
takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain 
kepada Allah. dan cukuplah Allah sebagai Pembuat perhitungan.

[1222] Maksudnya: Para Rasul yang menyampaikan syari'at-syari'at Allah kepada 

manusia.

Moh. Natsir dalam Fiqh Ad-Dakwah, membagi mengenai risalah Allah ini 

dalam tiga bagian pokok, yaitu :

1. Menyempurnakan hubungan manusia dengan Khalid- Nya, habl minallah 

atau mu’amalah ma’al Khalqi.

2. Menyempurnakan hubungan manusia dengan sesama manusia habl minannas 

atau mu’amalah ma’al Khalqi.
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3. Mengadakan keseimbangan (antara kedua itu dan mengaktifkan kedua-duanya 

sejalan dan terjalin.1

Apa yang disampaikan oleh Moh. Natsir itu sebenenarnya adalah termasuk 

kedalam tujuan dari komunikasi dakwah, dimana pesan-pesan dakwah hendaknya 

dapat mencapai sasaran utama dari kesempurnaan hubungan antara manusia 

(makhuq) dengan penciptanya (khalid) dan mengatur keseimbangan diantara dua 

hubungan (tawazun). Sedangkan pesan-pesan dakwah itu sendiri sebagaimana 

digariskan oleh Al-Qur’an adalah berbentuk pertanyaan maupun pesan (risalah) 

Al-qur’an dan sunnah. Karena Al-Qur’an dan sunnah itu sudah diyakini sebagai 

All encopassing the way of lifebagi tindakan kehidupan muslim, maka pesan-pesan 

dakwah juga meliputi hampir semua bidang kehidupan itu sendiri. Tidak ada satu 

bagianpun dari aktifitas muslim terlepas dari sorotan risalah ini.2

Pada hakekatnya pesan yang disampaikan dalam proses dakwah bersumber 

di Al-Qur’an dan Hadits. Pendapat ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Toto 

Tasmara bahwa proses dakwah adalah pernyataan yang bersumber dari Al-Qur-an 

dan Hadits dan juga sumber lain yang merupakan Interpretasi dari kedua sumber 

tersebut yang merupakan ajaran Islam.3

Dengan demikian yang dimaksudkan atas pesan-pesan dakwah itu ialah 

semua pernyataan yang bersumberan Al-Qur’an dan sunnah baik tertulis maupun 

lisan dengan pesan-pesan (risalah) tersebut.

                                                          
1 M.Natsir, Fiqhud Dakwah ( Solo: CV. Ramadhani, 1986), hal. 35-36
2 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta:Amzah, 2013), hal. 148
3 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987) hal. 43
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2. Sifat dan Isi Pesan Dakwah

Bagi seorang da’i diperlukan pengetahuan tentang isi-isi kejiwaan dari 

seorang mad’u yang menjadi sasaran kegiatan dakwahnya. Jika seorang da’i 

mengabaikan masalah kejiwaan  atau psikologi, maka pesan-pesan dakwah yang 

sebenarnya merupakan ajaran-ajaran suci menjadi tidak memperoleh simpatik dari 

objek dakwah.4 Sifat dan isi pesan dakwah :

a. Dalam hajat Walimatul urs, khitan dan akikah hendaklah pesan dakwah 

bersifat cerita dan senang sedangkan untuk isi pesan hendaknya memberikan 

masukan kedepan dalam membina rumah tangga dan mengucap syukur atas 

yang telah diberikan Rahmat dari Allah SWT, untuk Walimatul Khitan 

diberikan arahan selalu mematuhi orang tuanya, dan akikah hendaknya pesan 

lebih kepada orang tua agar dapat mendidik anak menjadi soleh dan solehah.

b. Dalam suasana duka hendaknya pesan bersifat perenungan kepada Allah, dan 

lebih mengingatkan lagi bahwa pada hakikatnya semua makhluk hidup pasti 

akan kembali kepada Sang Pencipta Lagi.5

3. Metode Penyampaian Pesan Dakwah

Menurut Salaludin Sanusi sebagaimana dikutip oleh Alwisral Imam 

Zisallah dan Khaidir Bandaro metode berasal dari methodus yang artinya “jalan ke 

                                                          
4 Samsul Munir Amin, Op.Cit. hal. 209-211.
5IlmuDakwah, tersediadi :Http//www. Dakwah/Karakteristik 

Dakwah.com.diaksespadatanggal 5 agustus 2017.
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methode yang telah mendapat pengertian yang diterima oleh umum yaitu cara-

cara, prosedur atau rentetan gerak usaha tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Metode dakwah ialah cara-cara penyampaian ajaran Islam kepada individu, 

kelompok ataupun masyarakat supaya ajaran itu dengan cepat dimiliki, diyakini 

serta dijalankan.6

Sedangkan menurut Abdul Kadir Munsyi sebagaimana dikutip oleh 

Alwisral Imam Zidallah dan Khaidir Khatib Bandaro metode artimya cara untuk 

menyampaikan sesuatu. Yang dinamakan metode dakwah adalah cara yang 

dipakai atau digunakan untuk memberikan dakwah. Metode ini penting untuk 

mengantarkan kepada tujuan yang akan dicapai.7

Dari pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa metode dakwah 

adalah cara-cara tertentu yang dilakukan seorang da’i kepada mad’u untuk 

mencapai suatu tujuan dalam menyampaikan pesan dakwah. Landasan umum 

mengenai metode dakwah adalah Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 125 terdapat tiga 

metode dakwah :

a. Bil Al- Hikmah

Kata “hikmah” dalam Al-qur’an disebutkan sebanyak 20 kali baik dalam 

bentuk narikoh maupun ma’rifat. Bentuk dasarnya adalah “bukman” yang secara 

                                                          
6 Alwisral Imam Zaidallah dan Khaidir Khatib Bandaro, Strategi Dakwah Dalam Membentuk 

Da’i dan Khatib Profesional (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hal. 71
7Ibid. hal. 256.
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aslinya adalah mencegah. Jika dikaitkan dengan hukum berarti mencegah 

kezaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal 

yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah.8

Toha Yahya Umar, menyatakan bahwa Hikmah berarti meletakkan 

sesuatu pada tempatnya dengan berfikir, berusaha mengatur dan dengan cara-cara 

yang sesuai dengan keadaan zaman dengan tidak bertentangan dengan larangan 

Tuhan.9

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa al-Hikmah merupakan

kemampuan dan ketepatan da’i dalam memilih, memilah dan menyelaraskan 

teknik dakwah dengan kondisi objektif mad’u. Hikmah dalam dunia dakwah 

sangat penting dalam menentukan sukses atau tidaknya dakwah. Dalam 

menghadapi mad’u yang beragam tingkat pendidikan, strata sosial, dan latar 

belakang budaya, para da’i memerlukan hikmah, sehingga ajaran Islam mampu 

memasuki ruang hati para mad’u.10

Metode hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi yang 

dilaksanakan atas dasar persuasif. Karena dakwah bertumpu pada human 

orientedmaka konsekuensi logisnya adalah pengakuan dan penghargaan pada hak-

hak yang bersifat demokratis, agar fungsi dakwah yang utama (bersifat informatif). 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hikmah mengajak manusia menuju jalan 

                                                          
8 M.Munir, Metode Dakwah ( Jakarta: Kencana, 2003), hal. 8
9Ibid. hal. 9
10Ibid. hal. 11
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Allah tidak terbatas pada perkataan lembut, memberi semangat, sabar, ramah 

tamah, dan lapang dada, tetapi tidak melakukan sesuatu melebihi ukurannya. 

Dengan kata lain yang harus menempatkan sesuatu pada tempatnya.11

b. Mau’ izhah Hasanah

Secara bahasa, mau’ izhah hasanah terdiri dari dua kata, yaitu mau’ izhah 

dan hasanah. Kata mau’izhah berasal dari kata wa’adza-ya’ idzu-wa’ dzan’idzatan

yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, sementara hasanah 

merupakan kebalikan dari sayyi’ah yang artinya kebaikan lawannya kejelekkan.12

Adapun pengertian secara istilah menurut Abd. Hamid al-Bilali al-

Mauizhah al-Hasanah merupakan salah satu metode dalam dakwah untuk 

mengajak kejalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan 

lemah kembut agar mereka mau berbuat baik.13

Mauizhah hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung 

unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, 

pesan-pesan positif (wasiat) yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar 

mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.14

Jadi Mau’izhah Hasanah atau perkataan yang baik, maksudnya adalah 

memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik yaitu petunjuk-
                                                          

11 Tata Sukayat, Quantum Dakwah ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 36
12 M. Munir, Op.cit. hal. 15
13M. Munir, Op. Cit, hal 15
14M. Munir, Op. Cit, hal 16
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petunjuk kearah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan 

dihati, menyentuh perasaan, lurus dipikiran, menghindari sikap kasar dan tidak 

mencari atau menyebut kesalahan audiens sehingga pihak objek dakwah dengan 

rela hati dan atas kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh 

da’i.

Seorang da’i sebagai subjek dakwah harus mampu menyesuaikan dan 

mengarahkan pesan dakwahnya sesuai dengan tingkat berfikir dan lingkungan 

pengalaman dari objek dakwahnya, agar tujuan dakwah sebagai ikhtiar untuk 

mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam kedalam kehidupan pribadi atau 

masyarakat dapat terwujud.15

c. Al-Mujadalah Bi-al-Lati Hiya Ahsan

Dari segi etimologi (bahasa) lafazh terambil dari kata “jadala”yang 

bermakna memintal, melilit. Apabila ditambahkan huruf jim yang mengikuti 

wazan faa ala, “jadala” dapat bermakna berdebat, dan “mujadalah” perdebatan.

Kata “jadala” dapat bermakna menarik tali dan mengikatnya guna 

menguatkan sesuatu. Orang yang berdebat bagaikan menarik dengan ucapan untuk 

meyakinkan lawannya dengan menguatkan pendapatnya melalui argumentasi yang 

disampaikan.16

                                                          
15Tata Sukayat, Op. Cit. Hal. 40
16 M.Munir, Op.Cit. hal. 18



23

Mujadalah adalah berdiskusi dengan cara-cara yang baik dari cara-cara 

berdiskusi yang ada. Mujadalah merupakan cara yang digunakan untuk orang-

orang yang taraf berfikirnya cukup maju, dan kritis seperti ahli kitab yang telah 

memiliki bekal keagamaan dari para utusan sebelumnya. Oleh karena itu, Al-

qur’an juga telah memberikan perhatian khusus kepada  ahli kitab, yaitu melarang 

berdebat dengan mereka kecuali dengan cara terbaik.17

Sementara itu Samsul Munir Amin dalam bukunya Ilmu Dakwah, 

mengatakan bahwa ada tiga metode dakwah yang relevan disampaikan ditengah 

masyarakat yaitu dakwah bi al-Lisan, dakwah bi Al-Hal, dan dakwah bi Al-

Qalam.18

a) Dakwah bi Al-Lisan

Dakwah bi Al-Lisan yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang 

dilakukan antara lain dengan ceramah, khutbah, diskusi, nasihat, dan lain-lain. 

Metode ceramah ini nampaknya sudah sering dilakukan oleh para juru dakwah baik 

ceramah di majelis taklim, khutbah jumat di masjid-masjid atau ceramah di 

pengajian-pengajian. Dalam aspek jumlah barangkali dakwah melalui lisan ini 

sudah banyak dilakukan oleh para juru dakwah di tengah-tengah masyarakat.19

                                                          
17 Tata Sukayat, Op. Cit. hal. 43
18 Samsul Munir Amin, Op.Cit. hal. 11
19 Ibid.hal. 11
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b) Dakwah bi Al-Hal

Dakwah bi al-Hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi 

keteladanan. Misalnya dengan tindakan amal karya nyata dari karya nyata tersebut 

hasilnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah.

Dakwah bi al-Hal dilakukan oleh Rasulullah, terbukti bahwa ketika pertama kali 

tiba di Madinah yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid Quba, 

mempersatukan kaum Anshar dan Muhajirin. Kedua hal ini adalah dakwah nyata 

yang dilakukan oleh Nabi yang dapat dikatakan sebagai bi al-Hal.20

c) Dakwah bi Al-Qalam

Dakwah bi al-qalam, yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan 

keahlian menulis disurat kabar, majalah, buku, termasuk novel, maupun internet. 

Jangkauan yang dapat dicapai oleh dakwah bi al-qalam ini lebih luas daripada 

melalui media lisan, demikian pula metode yang digunakan tidak membutuhkan 

waktu secara khusus untuk kegiatannya. Kapan saja, dimana saja mad’u atau objek 

dakwah dapat menikmati sajian dakwah bi al-qalam. Bentuk tulisan dakwah bi al-

qalam antara lain bisa berbentuk artikel keislaman, rubrik, cerita religius, cerpen 

religius, puisi keagamaan, novel, buku-buku dan lain sebagainya.21

                                                          
20 Ibid. hal. 11
21 Ibid, hal. 11
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4. Tujuan Dakwah

Tujuan dalam bahasa Inggris dapat dipilah dalam beberapa term: 

target,objective, purpose, aim, dan goal, adalah hal tertentu yang ingin dicapai. 

Pada dasarnya, dakwah merupakan rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan sebagai pemberi arah 

tujuan yang jelas, seluruh kegiatan dakwah akan sia-sia. Apalagi bila ditinjau dari 

pendekatan sistem, tujuan dakwah merupakan salah satu unsur dakwah.

Menurut al-qur’an, salah satu tujuan dakwah dapat ditemukan dalam surat 

Yusuf ayat 108:

                     

    

108. Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak 
(kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-

orang yang musyrik".

Menurutayat diatas, salah satu tujuan dakwah adalah membentangkan jalan 

Allah di atas bumi agar di lalui umat Islam. Dengan berdasarkan diri pada pada

ayat diatas, Abdul Rasyid Shaleh membagi tujuan dakwah menjadi dua, yakni

tujuan utama dakwah (ultimate goal) dan tujuan departemental (tujuan perantara) 

kadang disebut juga tujuan menengah atau lanjutan(intermediate goal).Lebih jauh ia

menulis :
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Tujuan utama dakwah adalah nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai atau

diperoleh oleh keseluruhan tindakan dakwah. Untuk tercapainya tujuan utama inilah

maka semua penyusunan, semua rencana, dan tindakan dakwah harus ditujukan dan

diarahkan. Tujuan utama dakwah sebagaimana telah dirumuskan ketika member

pengertian tentang dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan

hidup di dunia dan di akhirat yang di ridhoi Allah SWT. Dilihat, tujuan

departemental adalah merupakan tujuan perantara. Sebagai perantara oleh

karenanya tujuan departemental berintikan nila-nilai yang dapat mendatangkan

kebahagiaan dan kesejahteraan yang  di ridhoi Allah SWT masing-masing sesuai

dengan segi atau bidangnya.

Dengan demikian, merujuk pada kutipan diatas, tujuan utama dan tujuan

departemental dakwah merupakan dua hal terkait yang tidak dapat dipisahkan antara

satu dan lainnya. Tujuan utama merupakan muara akhir dari tujuan departemental, 

sedangkan tujuan departemental merupakan sarana bagi tercapainya tujuan utama.

Salah satu contoh dari proses pencapaian tujuan departemental dakwah

dalam bidang pendidikan. Pada wilayah ini, untuk tercapainya kebahagiaan dan

kesejahteraan, terdapat suatu nilai yang ditandai adanya system pendidikan yang 

baik, tersedianya sarana pendidikan yang cukup, serta terbentuknya objek
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pendidikan menjadi manusia yang bertaqwa, berakhlak, dan berilmu pengetahuan 

yang tinggi dan sebagainya. Demikian halnya dalam wilayah kehidupan yang lain.22

Senada dengan diatas Amrullah Ahmad membagi tujuan dakwah pada dua

garis besar, yaitu jangka pendek (mikro) dan tujuan jangka panjang (makro). Tujuan

jangka pendek lebih menajam kepada upaya peningkatan insan-insan yang 

berkualitas, membangun manusia-manusia shaleh, merubah stratifikasi yang rendah

kepada yang lebih baik dan terhormat. Dengan kata lain mencapai khairulbariyyah. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan seorang da’I untuk membangun insan-insan

berkualitas ini.

a. Tahukarakter yang maudibangun

b. Tahukebutuhannya

c. Tahumasalahnya

d. Tahupemecahannya23

Sedangkan tujuan panjang (makro) adalah membangun kehidupan

masyarakat yang berkualitas dengan perkataan lain “baldatun thoyibatun warabun

ghafur”“ Negeri yang baik dan Tuhan memberi ampunan” atau istilah lain disebut

masyarakat madani yaitu suasana kehidupan masyarakat yang diliputi oleh nuansa

iman taqwa. Umpamanya bagaimana membangun system sosial, ekonomi, politik, 

pendidikan yang Islami (khairulummah).

                                                          
22AsepMuhyiddindanAgus Ahmad Safei, op.cit, hal. 177.

23Ibid, hal. 177
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Dakwah haruslah diarahkan pada pembentukan masyarakat baru.

Masyarakat yang kapitalis sekularistik diubah menjadi Islam. Ini persis seperti

wadah yang berisikan air comberan, diganti dengan air putih bersih yang 

menyegarkan. Gelasnya tetap tetapi isinya berubah total. Itulah yang dilakukan

Rasulullah saw dan para sahabat di Mekah, Madinah, Yaman dan lain-lain. 

Daerahnya tetap seperti sedia kala namun aturannya diganti dengan ajaran Islam.

Sedangkan M. Natsir menjelaskan tujuan dakwah adalah:

a. Memanggil kita kepada syariat, untuk memecahkan persoalan hidup, baik

persoalan hidup perseorangan atau persoalan berumahtangga, berjamaah-

bermasyarakat, berbangsa-bersukubangsa, bernegara, berantarnegara.

b. Memanggil kita kepada fungsi hidup kita sebagai hamba Allah diatas dunia 

yang terbentang luas ini, berisikan manusia berbagai jenis, bermacam pola

pendirian dan kepercayaan, yakni fungsi sebagai syuhada ‘ala an-nas

,menjadi pelopor dan pengawas bagi umat manusia.

c. Memanggil kita kepada tujuan hidup yang hakiki, yakni menyembah Allah. 

Demikianlah, kita hidup mempunyai fungsi tujuan tertentu.24

Sedangkan Syukriadi Sambas menjelaskan tujuan dakwah Islam, dengan

mengacu kepada kitab Al-Qur’an sebagai kitab dakwah, dapat dirumuskan sebagai

berikut.

                                                          
24ThohirLuth, M. NatsirDakwahdanPemikirannya. (Jakarta: GemaInsani, 1999), cet. I, hal. 

70.
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a. Mengeluarkan dan membebaskan manusia dari kegelapan hidup (zhulumat)

pada kehidupan terang benderang (nur).

b. Menegakkan sibghah Allah (celupan hidup dari Allah) dalam kehidupan

makhluk Allah, yaitu suatu pola hidup yang dilandasi oleh iman kepada Allah.

c. Menegakkan fitrah insaniyah; yaitu tauhidullah, dan menjalankan fungsi

manusia sebagai hamba dan khalifah Allah.

d. Memproporsikan tugas ibadah manusia sebagai hamba Allah sebagai

aktualisasi fitrahnya.

e. Mengestafetkan tugas kenabian dan kerasulan.

f. Menegakkan aktualisasi pemeliharaan agama, jiwa, akal, generasi, dan sarana

hidup.

g. Perjuangan memenangkan ilham taqwa atas ilham fujur dalam kehidupan

individu, keluarga, kelompok, dan komunitas manusia.25

Untuk melihat keberhasilan kegiatan dakwah terutama yang berhubungan

dengan tujuan jangka panjang, tentunya memerlukan proses dan waktu yang cukup 

lama. Mencermati perjuangan dakwah Rasulullah saw dihubungkan dengan

lamanya proses turun Al-Qur’an. Dua puluh dua tahun dua bulan dan dua puluh

dua hari lamanya, ayat-ayat Al-Qur’an silih berganti turun, dan selama itu pula 

Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya tekun mengarjakan Al-Qur’an, dan

membimbing umatnya. Sehingga pada akhirnya, mereka berhasil membangun

                                                          
25Syukriadi Sambas, Op. Cit.,hal. 75.
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masyarakat yang di dalamnya terpadu ilmu dan iman, nur dan hidayah, keadilan

dan kemakmuran dibawah ridho dan ampunan Ilahi.

B. Pengertian Novel

1. Novel dan Dakwah

Novel merupakan bagian dari suatu karya sastra yang berbentuk tulisan. 

Kata novel berasal dari bahasa latin novellusyang diturunkan pula dari kata 

novies yang berarti “baru”. Dikatakan baru karena bila dibandingkan dengan 

jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi, drama dan lain-lain, maka jenis novel ini 

muncul kemudian.26

Dalam The Advanced Learner’s Dictionary of Current English dapat pula 

kita peroleh keterangan yang mengatakan bahwa novel adalah suatu cerita 

dengan unsur alur, cukup panjang mengisi satu buku lebih, yang menggarap 

kehidupan pria dan wanita yang bersifat imajinatif.27

Setiap novel atau karya sastra mempunyai dua segi, pertama: segi 

Ekstrinsik yaitu hal yang mempengaruhi cipta sastra dari luar kedua:segi 

Intrinsik yaitu hal-hal yang membangun cipta dari dalam. Yang termasuk segi 

ekstrinsik cipta sastra yakni faktor-faktor sosiologi, ideologi, politik, ekonomi, 

kebudayaan dan lain-lain yang turut berperan dalam penciptaannya. Unsur 

ekstrinsik itu merupakan latar belakang dan informasi bagi cipta dan tidak dapat 

                                                          
26 Henry Guntur Tarigan, Prinsip-prinsip Dasar Sastra (Bandung: Angkasa, 2015), hal.16.
27Ibid. hal. 167
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diabaikan karena mempunyai nilai, arti dan pengaruhnya, walaupun penting 

unsur-unsur ekstrinsik itu tidak menjadi dasar eksistensi sebuah karya sastra.28

2. Macam-macam Genre Novel

Genre novel, genre merupakan kata serapan yang merujuk pada ragam 

kaidah yang dipakai dalam karya seni dan budaya. Ragam kaidah tersebut 

mempunyai patokan dan ciri khas yang membedakan satu dengan yang lain. 

Seperti halnya novel juga mempunyai macam genre tersendiri. Selain untuk 

pembeda, genre juga bisa menetukan pasar pembaca. Sehingga penting untuk 

memahami berbagai macam genre novel sebelum menulis novel.

a. Macam Genre novel Berdasarkan Kenyataan ceritanya

 Novel Fiksi, novel yang ditulis berdasarkan kejadian yang tidak pernah 

ada. Cerita didalamnya dibuat berdasarkan khayalan dan imajinasi 

penulis. Contohnya adalah The Hobbit.

 Novel Non Fiksi, novel yang ditulis berdasarkan kejadian nyata yang 

memang pernah ada ada atau terjadi. Ceritanya tentu saja dibuat 

berdasarkan fakta. Bisa dari pengalaman penulis atau orang lain. 

Contohnya adalah Laskar Pelangi

b. Macam Genre Novel Berdasarkan Jenis Ceritanya

 Novel Romantis, novel yang menceritakan tentang kisah dan kasih 

sayang. Novel bergenre seperti ini banyak menggunakan diksi yang puitis 

                                                          
28 Frans Mido, Cerita Rekaan dan Seluk Beluknya (NTT: Nusa Indah, 1994),hal. 14
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dan indah. Adegan dan dialognya banyak didominasi oleh romantisme. 

Contohnya adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk

 Novel Horor, novel bergenre seperti ini mengangkat kisah yang 

mengadung “Teror”. Biasanya novel seperti ini banyak menghadirkan 

adegan yang penuh rasa “merinding” dan kalimat-kalimat kejutan. 

Tujuannya agar pembaca merasakan takut. Contohnya adalah Bangku 

Kosong.

 Novel Misteri, genre yang satu ini sering disalah artikan dan disamakan 

dengan horor. Padahal keduanya sangat berbeda dalam penyajiannya. 

Genre ini menyajikan cerita tentang kasus dan kejanggalan yang 

terselubung serta penyelesaiannya. Biasanya novel bergenre seperti ini 

menggunakan adegan yang penuh trik dan alur yang twist. Contohnya 

adalah Sherlock Holmes.

 Novel Humor, novel bergenre seperti ini menitik beratkan pada kisah 

yang konyol, membuat geli, dan tentunya mengundang tawa. Bahasa yang 

digunakan sederhana juga mudah dipahami. Ada yang menggunakan 

diksi yang indah, ada juga yang menggunakan slang atau bahasa gaul. 

Contohnya adalah Kambing Jantan.

 Novel Sci-F/Fiksi Sains, novel dengan genre ini mengangkat tema dunia 

penuh teknologi tinggi. Bisa juga dikatakan cerita utopia, dunia impian. 
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Latar yang dihadirkan juga penuh konsep teknologi dan ilmu 

pengetahuan. Contohnya adalah Back to The Future.

 Novel Fiksi, genre yang satu ini paling banyak dipakai dikesusastraan 

barat, seperti Amerika dan Eropa. Ciri khas dari genre ini terdapat pada 

ide ceritanya yang mengangkat hal-hal magis, supranatural, surealis 

namun tetap logis. Bisa dibilang genre ini adalah genre yang mempunyai 

tingkat imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Contohnya adalah Harry 

Potter.

 Novel Fan-Fic/Fiksi Penggemar, genre seperti ini banyak digemari oleh 

kaum hawa, utamanya remaja. Sebab novel seperti ini mengangkat 

tentang cerita fantasi seorang idola yang ditulis oleh penggemarnya. 

Tokoh yang digunakannya bisa tokoh nyata maupun tokoh fiksi yang jadi 

idolanya. Contohnya adalah Four Season’s Tales.

 Novel Petualangan, genre ini menitik beratkan pada alur cerita yang 

berkesinambungan. Adegan dan dialog didalamnya menerangkan situasi. 

Sedangkan latar yang tergambar dalam cerita biasanya lebih mendetail. 

Novel dengan genre seperti ini kebanyakan bercerita tentang sebuah misi, 

dengan ending cerita yang jelas tetapi penyelesaiannya yang 

menggantung. Contonya adalah A Journey to The Centre of The Earth.

 Novel Sejarah, genre ini bisa dibilang genre yang masuk non fiksi, namun 

ada juga yang masuk area abu-abu (tidak sepenuhnya fiksi atau non fiksi). 
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Ceritanya diangkat dari kisah sejarah, mitos, atau legenda yang pernah 

ada ditengah-tengah masyarakat. Biasanya dalam bercerita, penulis 

menambahkan opininya terhadap sejarah tersebut. Contohnya adalah 

Amba.

c. Macam Genre Novel Berdasarkan Isi dan Tokohnya 

 Novel Teenlit, novel ini mengambil cerita tentang kehidupan remaja. 

Kebanyakan dari genre ini mengangkat kisah persahabatan, percintaan 

dan cita-cita. Latar yang dipakai kebanyakan adalah sekolah dan kampus. 

Contoh adalah Dealova.

 Novel Chicklit, novel ini sering disamakan dengan teenlit, padahal 

berbeda. Chicklit menggunakan cerita bertemakan kehidupan wanita 

muda dan segala permasalahannya. Latar yang dipakai biasanya adalah 

kamar tidur, kafe, restoran dan taman. Contohnya adalah Nyawa.

 Novel Metropop, novel yang ditulis berdasarkan cerita tentang wanita 

kosmopolitan yang berkutat dengan perkantoran. Biasanya tokoh 

didalamnya mempunyai masalah yang kompleks seputar kehidupan, 

percintaan, karir dan ambisi. Contohnya adalah Perahu Kertas.

 Novel Songlit, novel yang ditulis berdasarkan sebuah lagu. Bisa 

dikatakan bahwa novel ini merupakan pengkisahan dan lirik lagu dan 

imajinasi penulisnya. Contohnya adalah Sebelum Cahaya.
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 Novel Dewasa, novel yang bercerita tentang kehidupan orang dewasa. 

Isu-isu dan tema yang diangkat hanya bisa dipahami oleh orang dewasa. 

Tentu saja sejak awal memang ditujukan untuk pembaca dewasa. 

Contohnya adalah Ronggeng Dukuh Paruk.29

C. Karakteristik Novel Islami

Sebuah novel memiliki beberapa ciri yang dapat dijadikan sebagai pegangan 

untuk mengetahui apakah novel itu atau bukan. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Tarigan menyebutkan bahwa ciri-ciri novel adalah:

1. Jumlah kata lebih dari 35.000 buah.

2. Jumlah waktu rata-rata yang dipergunakan buat membaca novel yang paling 

pendek diperlukan waktu minimal 2 jam atau 120 menit.

3. Jumlah halaman novel minimal 100 halaman.

4. Novel bergantung pada pelaku dan mungkin lebih dari satu pelaku.

5. Novel menyajikan lebih dari satu impresi, efek dan emosi.

6. Skala novel luas.

7. Seleksi pada novel lebih luas.

8. Kelajuan pada novel kurang cepat.

9. Unsur-unsur kepadatan dan intensitas dalam novel kurang diutamakan.30

                                                          
29http://omnibussenja.com/macam-genre-novel/ diakses pada tanggal 7 agustus 2017 pkl 

14.30 WIB
30 Henry Guntur Tarigan, Op .Cit. hal. 173.
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Dalam paradigma seni sastra dan Islam, konsep baku seni sastra dalam 

perspektif Islam, para sastrawan Islam berkarya tidak hanya sekedar berkarya, untuk 

menghasilkan sebuah kesenian yang indah, kata-kata yang mengagumkan. Tetapi 

mereka berkarya atas dasar iman kepada Allah dengan tujuan karyanya itu dapat 

menjadikan dirinya dekat kepada Allah dan orang yang membaca karya-karyanya 

bisa ikut juga menjadi lebih baik.31

Untuk memudahkan kita dalam memahami maksud sebenarnya dari sastra 

Islam harus berlandaskan estetika berikut :

1. Jika sebuah cerpen, puisi atau novel Islam, tidak melalaikan pembaca atau 

penulisnya untuk mengingat Allah.

2. Ketika membacanya akan diingatkan kepada ayat-ayat kauliyah maupun 

kauniyah-Nya.

3. Ada unsur amar ma’ruf nahi munkar dengan tidak menggurui.

4. Penuh dengan ibrah dan hikmah.

5. Ia kerap bercerita tentang cinta, baik cinta kepada Allah, Rasulullah, kedua 

orangtua, perjuangan dijalan-Nya. Cinta pada kaum muslimin dan semua 

makhluk Allah: sesama manusia, hewan, tumbuhan, alam raya dan sebagainya.32

Sastra Islam akan lahir dari mereka yang memiliki ruhiyah Islam yang kuat 

dan wawasan keIslaman yang luas. Penilaian apakah karya tersebut dapat disebut 

                                                          
31 Karakteristik Sastra Islam” (On-Line), tersedia di 

http://elzeyada.blogspot.co.id/2012/07/sastra-islam-sastra-dalam-islam-arab.html (07 Agustus 2017)
32Ibid
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sastra Islam atau tidak bukan dilihat pada karya semata, namun juga pada pribadi 

pengarang, proses pembuatannya hingga dampaknya pada masyarakat. Sastra Islam 

bagi pengarangnya adalah suatu pengabdian yang harus dipertanggungjawabkan pada 

Allah dan umat. Sastra dalam kehidupan seorang muslim atau muslimah pengarang 

adalah bagian dari ibadah.33

Dengan demikian sastra yang baik adalah sastra yang mengandung nilai 

moral yang didalamnya terkandung pesan-pesan yang sifatnya mendidik para 

pembacanya agar mencontoh kebaikan-kebaikan yang ingin disampaikan oleh penulis 

suatu karya sastra khususnya novel. Artinya itu semua sejalan dengan makna dakwah 

yang ingin menyampaikan moral, ajaran yang sifatnya mendidik manusia agar 

menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana pengertian dakwah 

ini, yaitu pada umumnya seorang mengartikan dakwah sebagai upaya mengajak atau 

menyeru kepada ajaran Islam. Dalam pengertian dakwah ini, Toha Yahya Umar 

mengatakan bahwa “dakwah ialah suatu ilmu pengetahuan yang berisikan cara-cara 

atau tuntunan, bagaimana menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, 

melaksanakan suatu ideologi, pendapat atau pekerjaan tertentu.34

Sejalan dengan pengertian tersebut, Toto Tasmara juga memberikan 

pengertian dakwah itu ialah “menyampaikan ajaran Islam kepada manusia secara 

lisan maupun tulisan atau secara lukisan, dan secara luas dakwah ialah penjabaran 

                                                          
33Ibid
34 Toha Yahya Umar, Ilmu Dakwah (Jakarta:Wijaya, 1983), hal. 1
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dan pelaksanaan Islam dalam berkehidupan manusia yang mencakup aspek politik, 

ekonomi, sosial, pendidikan, kesenian, kekeluargaan, dan sebagainya.35

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sastra khususnya novel dapat 

dijadikan media yang relevan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah.

                                                          
35Toto Tasmara, Op. Cit. Hal. 31.
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BAB III

NOVEL ASSALAMUALAIKUM BEIJING

A. Deskripsi Novel Assalamualaikum Beijing

1. Biografi Sang Penulis

Asma Nadia lahir di Jakarta, 26 Maret 1972 (umur 44 tahun) adalah 

seorang penulis dan cerpen Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Forum Lingar 

Pena dan manajer Asma Nadia Publishing House.

Asma Nadia merupakan anak kedua dari pasangan Amin Usman yang 

berasal dari Aceh dan Maria Eri Susanti yang merupakan mualaf keturunan 

Tionghoa dari Medan. Ia memiliki seorang kakak bernama Helvy Tiana Rosa, 

dan seorang adik bernama Aeron Tomino. Mereka bertiga menekuni minat 

mereka menulis sebagaimana sang kakek dari pihak ayah yaitu Teuku 

Muhammad Usman El Muhammady.

Ia menikah dengan Isa Alamsyah yang juga seorang penulis. Dari 

pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak yang bernama Eva Maria Putri 

Salsabila dan Adam Putra Firdaus. Anak mereka juga menekuni karier sebagai 

penulis.

Setelah lulus dari SMA 1 Budi Utomo, Jakarta, ia melanjutkan kuliah di 

Fakultas Pertanian Bogor. Ia tidak menyelesaikan kuliah yang dijalaninya, karena 

ia harus beristirahat karena penyakit yang dideritanya. Ia mempunyai obsesi 

untuk terus menulis. ketika kesehatannya menurun, ia tetap bersemangat menulis. 
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Di samping itu, dorongan dan semangat yang diberikan keluarga dan orang yang 

menyayanginya memotivasi untuk terus menulis. Asma tetap aktif mengirimkan 

tulisannya ke majalah Islam. Sebuah cerpennya yang berjudul pertama Lomba 

Menulis Cerita Pendek Islami (LMCPI) tingkat nasional diadakan majalah 

Aninda pada tahun 1994 dan 1995.1

Selain menulis cerita fiksi, ia juga aktif menulis lirik lagu. Sebagian lirik 

lagunya terdapat di album Bestari I (1996), Bestari II (1997), dan Bestari III 

(2003), Snada The Prestation, Air Mata Bosnia, Cinta Ilahi, dan Kaca Diri. Ia 

pernah mengikuti Pertemuan Sastrawan Nusantara XI di Brunei Darusalam, 

bengkel kerja kepenulisan novel yang diadakan Majelis Sastra Asia Tenggara 

(Mastera). Dari hasil kegiatan kepenulisan Mastera, ia menghasilkan novel yang 

berjudul Derai Sunyi.2 Sebagai anggota ICMI, Asma Nadia juga pernah diundang 

untuk mengisi acara bengkel kerja kepenulisan yang diadakan ICMI, orsat Kairo. 

Kesibukannya selain penulis fiksi, ia memimpin Forum Lingar Pena, sebuah 

forum kepenulisan bagi penulis muda yang anggotanya hampir ada di seluruh 

provinsi di Indonesia. Asma juga sering menjadi pemandu acara pada yang 

bernuansa keIslaman. Kini, Asma juga aktif dengan pekerjaannya sebagai 

direktur Yayasan Prakasa Insan Mandiri (Prima). Ia juga sibuk mengadakan 

berbagai paket kegiatan anak melalui prime kids dan memberi kursus bahasa 

inggris.

                                                          
1 http://id.m.Wikipedia.org/wiki/AsmaNadia.com, diakses pada 20 Maret 2017.
2 http://id.m.Wikipedia.org/wiki/AsmaNadia.com, diakses pada 20 Maret 2017.
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Karena karya-karyanya, ia pernah mendapat berbagai penghargaan. Selain 

menulis, Asma sering diminta untuk memberi materi dalam berbagai lokakarya 

yang berkaitan dengan penulisan dan feminisme, baik di dalam dan di luar 

negeri. Pada tahun 2009 dalam perjalanannya keliling Eropa setelah 

mendapatkan undangan writers in residence dari Le Chateu de Lavigny (Agustus 

– September 2009), ia sempat diundang untuk memberikan seminar dan 

wawancara kepenulisan di PTRI Jenewa, Masjid Al Falah Berlin (bekerja sama 

dengan FLP dan KBRI di sana), KBRI Roma, Manchester (dalam acara KIBAR 

Gathering), dan Newcastle.3

Sejak awal tahun 2009, ia merintis penerbitan sendiri dengan nama Asma 

Nadia Publishing House. Beberapa bukunya yang telah diadaptasi menjadi film 

adalah Emak Ingin Naik Haji, Rumah Tanpa Jendela dan Assalamualaikum 

Beijing.4 Seluruh royalti dari dari buku Emak Ingin Naik Haji disumbangkannya 

untuk sosial dan kemanusiaan, khususnya membantu mewujudkan impian kaum 

Islam untuk menunaikan ibadah Haji, tetapi kurang mampu. Ia juga berprofesi 

sebagai penulis tetap di kolom resonansi Republika setiap Sabtu.

Adapun karya yang ditulis bersama penulis lain, yaitu: The Jilbab Traveler, 

Jangan Bercerai Bunda, Catatan Hati Ibunda, La Tahzan For Hijabers, Ketika 

Penulis Jatuh Cinta, Kisah Kasih dari Negeri Pengantin, Jilbab Pertamaku, Miss 

Right R U? Suka Duka dan Tips Jadi Jomblo Beriman, Jatuh Bangun Cintaku, 

                                                          
3 http://id.m.Wikipedia.org/wiki/AsmaNadia.com, diakses pada 20 Maret 2017.
4 http://id.m.Wikipedia.org/wiki/AsmaNadia.com, diakses pada 20 Maret 2017.
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Gara-gara Jilbabku, Galz Please Don’t Cry, The Real Dezperate Housewives, 

Ketika Aa Menikah Lagi, Karenamu Aku Cemburu, Catatan Hati di Setiap 

Sujudku, Badman: Bidin, Suparman Pulang Kampung, Pura-pura Ninja, 

Mengejar-ngejar Mimpi, Dikejar-kejar Mimpi, Gara-gara Indonesia, Diary Doa 

Aisyah.5

2. Sinopsis Novel Assalamualaikum Beijing 

Asmara yang sering dipanggil Ra oleh Dewa. Mereka telah menjalin 

hubungan pacaran semasa duduk dibangku kuliah. Hubungan mereka semakin 

serius menuju ke jenjang perkawinan. Namun, Dewa melakukan kesalahan fatal 

bersama rekan kerjanya yakni Anita yang membuat rencana indah perkawinan 

mereka hancur. Dewa terpaksa menikahi Anita karena hamil akibat perbuatan 

yang mereka lakukan pada malam itu.

Untuk menghilangkan rasa sakit hati Asma, ia pergi ke Beijing untuk 

refreshing sekaligus meliput kota untuk dijadikan bahan majalah kantornya. Di 

Beijing, Asma bertemu dengan sesosok dengan rahang kukuh dan bermata sipit 

Zhongwen namanya. Zhongwen memanggil Asma dengan sebutan Ashima 

karena Asma mengingatkan pada kisah cinta sejati Ahei dan Ashima.

Pertemanan, Zhongwen dan Ashima rupanya memberikan pencerahan 

terhadap Zhongwen tentang agama Islam dan Zhongwen hatinya tergerak untuk 

menjadi seorang mualaf meskipun ia sudah tahu resikonya yaitu ia akan terusir 
                                                          

5 http://id.m.Wikipedia.org/wiki/AsmaNadia.com, diakses pada 20 Maret 2017.
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dari keluarganya. Walaupun Asma sudah pulang ke Indonesia tetapi mereka 

selalu berkomunikasi dengan baik.

Musibah tiba-tiba menimpa Asma. Asma mengalami penyakit APS yang 

membuatnya stroke, badannya sulit bergerak, dan nyaris buta bahkan Asma tak 

disarankan oleh dokter untuk mengandung. Asma menghadapi semua 

penyakitnya dengan penuh kekuatan, kesabaran dan keyakinan bahwa ia pasti 

bisa melewatinya karena Allah SWT selalu bersamanya. Dan tak lupa juga 

dengan dukungan cinta kasihnya dari Mama, Sekar dan Mas Ridwan.

Zhongwen merasa gelisah dan khawatir dengan keadaan Asma karena ia 

sekarang tak suka lagi membalas email darinya. Namun, Zhongwen terus 

berusaha mengirim pesan yang menjurus perasaannya kepada Asma.

Tak kalah dengan Zhongwen, Dewa pun mencari keberadaan Ra yang 

menghilang begitu saja. Dewa selalu memandangi foto Ra didalam dompetnya 

dan selalu mengintai di depan kantor Ra setiap Ra pulang bekerja. Dewa sama 

sekali tak memperdulikan perasaan istrinya (Anita) sejak awal mereka menikah 

hingga melahirkan anak pertamanya karena Dewa berfikir pernikahan ini tidak 

dilandaskan dengan cinta tapi terpaksa tanggung jawab Dewa karena Anita hamil 

bahkan setelah Anita melahirkan Dewa sesegera akan menceraikan Anita dan 

balik kepada Ra karena cinta Dewa terhadap Ra tak akan pernah pudar sampai 

kapanpun.
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Akhirnya dengan kegigihan, tekad yang keras dan rasa cinta nya kepada 

Asma, Zhongwen akan mengunjungi Asma yang berada di Indonesia. 

Sesampainya dirumah Asma, tiba-tiba penyakit Asma kambuh dan dengan sigap 

Zhongwen menggendong Asma kedalam mobil untuk dibawa kerumah sakit. 

Zhongwen setia menunggu Asma hingga pulih. Setelah keadaan Asma pulih, 

Zhongwen langsung mengutarakan perasaannya dan melamar Asma dengan 

dukungan restu dari Mama, Sekar dan Mas Ridwan Asma menerima lamaran itu.

Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sakral, setelah Zhongwen 

mengucapkan ijab kabul tiba-tiba Asma jatuh pingsan. Asma mengalami koma 

selama dua minggu. Zhongwen selalu setia menemani Asma sampai sadar. 

Namun sayang sekali pernikahan mereka yang belum terhitung satu hari, Asma 

mengalami hilang ingatan yang membuatnya tak ingat apa-apa lagi.

Dari kejadian itu, Zhongwen terus berusaha dan memulihkan kembali 

ingatan Asma dengan cara terapi dan menunjukkan foto dan video moment-

moment Asma dalam kehidupannya serta moment pernikahannya dengan 

Zhongwen. Dengan upaya dan kesabarannya itu akhirnya membuahkan hasil 

setelah dua tahun pernikahan mereka, ingatan Asma sudah kembali pulih dan 

Asma sudah mengingat siapa namanya, suaminya dan kerabatnya.

Dan setelah Asma benar-benar sembuh dari penyakitnya. Mama 

memberikan kesempatan untuk Zhongwen dan Asma berlibur bersama sekaligus 
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berbulan madu. Mereka berlibur ke Candi Borobudur dan tak lupa ke tempat 

asalnya Zhongwen di Beijing.

Sekaligus Zhongwen ingin berkunjung ke keluarganya di Beijing, Asma 

dan Zhongwen pergi ke tempat Masjid Niujie tempat awal mereka bertemu 

kembali setelah terpisah dari pertemuannya di dalam bus. Asma dan Zhongwen 

melihat di dalam Masjid Niujie ada sepasang kakek dan nenek sedang 

mengucapkan lafal syahadat. SUBHANALLAH! Cinta Allah benar-benar agung 

dan Allah benar-benar adil telah memberikan ku jodoh yang tepat yang telah 

membuat ku berada di jalan yang di Ridhoi-Nya.

Tiga tahun pernikahan mereka, akhirnya Asma mengandung dan tak diduga 

melahirkan bayi dengan berat badan normal layaknya berat badan bayi yang 

dilahirkan oleh ibu-ibu yang tak mengidap APS atau penggumpalan darah, Asma 

juga melahirkan dengan normal tidak dengan caesar. Anak pertamanya diberikan 

nama Bintang Niujie. Setahun berikutnya, Asma melahirkan bayi cantik. Mereka 

memiliki dua anak dengan keadaan sempurna dan tidak membawa penyakit 

ibunya.

Akhirnya, hidup Asma bahagia dengan Mamahnya yang selalu setia 

mendampinginya dikala susah atau senang, Sekar dan Mas Ridwan yang selalu 

memberikan penyemangat untuk Asma dalam menghadapi hidupnya dan tak lupa 

juga dengan seorang suami yang selalu setia dan sabar merawat, menjaga Asma 
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serta dilengkapi dengan kedua anaknya yang terlahir dengan sempurna. Asma tak 

henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

nikmat-Nya selama ini.

Semoga cinta Zhongwen dan Asma selalu abadi seperti cerita legenda kuno 

tentang kisah cinta sejati dari Cina yaitu Ahei dan Ashima yang sangat digemari 

oleh Zhongwen. Namun, perjuangan dan pengorbanan cinta Zhongwen dan 

Ashima melebihi dari cerita legenda itu dan mereka selalu berada disisi nya satu 

sama lain6

3. Tujuan Penulis

Tujuan Asma Nadia menulis novel Assalamualaikum Beijing adalah untuk 

memotivasi anak-anak muda untuk lebih mencintai Allah SWT. Kemudian 

memberi kontribusi pada agama dan bangsa dalam menyebarkan pesan agama. 

Lalu menjadi terkenal atau populer karena ia telah menulis 54 buku dan 

membantu pemasaran seminar atau pelatihan. Kemudian untuk menjawab 

tantangan dirinya sendiri dan membagi serta menyebarkan suatu ilmu 

pengetahuan. Untuk menghibur orang lain dan membagi pengalaman pribadi 

                                                          
6 Sinopsis Novel Assalamualaikum Beijing Karya Asma Nadia (online) tersedia di 

http://inasnafisadifa.blogspot.com/2016/03/sinopsis-novel-assalamualaikum-beijing.html
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yang luar biasa baik yang berkesan dan tidak berkesan. Dan juga sebagai bisnis, 

menginginkan karya yang dapat di film kan. 7

                                                          
7Resume Seminar kepenulisan bedah  novel Asma Nadia Di Surabaya, pada tanggal 21 

November 2015 http://unycommunity.com/seminar-nasional-kepenulisan
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BAB IV

PESAN DAKWAH DALAM NOVEL ASSALAMUALAIKUM BEIJING

A. Pesan Dakwah Dalam Novel Assalamualaikum Beijing

a) “Kesedihannya tak seujung kuku dibandingkan dengan nestapa yang harus 

dipanggul banyak manusia lain di bumi ini. Bersyukur, bersyukur.

                 

7. dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), 
Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim : 7)

b) “Lebih baik seorang laki-laki memegang bara panas berapi ketimbang 

perempuan yang bukan mahromnya.

c) “Mulanya berduaan, lalu saling menautkan jari, mencium pipi, dan 

seterusnya”.

d) “Tidak selalu berakhir ke perzinahan, tetapi zina tak terjadi tanpa 

percumbuan. Dan siapa pun tahu, semua berawal dari satu sentuhan kecil.

1. Islam tak membenarkan laki-laki dan perempuan bersentuhan.

            

32. dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang 
buruk.(QS. Al-Isra : 32)

e) “Dalam Islam nggak ada kamus pedekate tanpa niat menikah”.



49

f) “Lihat apakah dia merencanakan masa depan bersamamu”.

g) “Cinta memang harus dibuktikan, tapi ini tidak boleh jadi alasan pacarmu 

meminta lebih dari yang dibolehkan dalam agama”.

                

                     

            

3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, 
tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 
Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau 
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 
dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.An-Nisa: 3)
4. berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. 
kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 
maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) 
pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
(QS. An-Nisa : 4)

[265] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni 
isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat 
lahiriyah.
[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat 
tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah 
pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. 
ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.
[267] Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya 
ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu 
harus dilakukan dengan ikhlas.

h) “Tak terhingga mudarat sebuah sentuhan, yang jika dibiarkan bisa membuka 

pintu zina. Dalam beberapa ayat malah kadar dosanya disejajarkan dengan 
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membunuh. Satu dari lima dosa besar. Sebab zina tak hanya mengantar 

seorang gadis kehilangan masa depan melainkan juga memancing deretan 

dosa lain. Mengecewakan atau durhaka kepada orang tua”.

                 

               

2. perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan 
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-
Nur :2)

i) “Islam itu Rahmatan Lil Alamin, hanya kebaikan dan kebaikan. Dan, jejak 

kebaikan tidak mungkin hilang hanya gara-gara dia menolak bersalaman”.

              

                

19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah 
Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al 
Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, 
karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa 
yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah 
sangat cepat hisab-Nya. (QS. Ali Imran : 19)

[189] Maksudnya ialah Kitab-Kitab yang diturunkan sebelum Al 
Quran.
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j) “Patah hati perkara manusiawi, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Sebab ketika 

seseorang berlama-lama dalam perasaan nelangsa, dia kehilangan fokus pada 

semesta kebaikan yang Allah limpahkan. Perasaan kecewa, marah, dan sedih 

yang berkelanjutan bisa membuat diri lupa akan begitu banyak hal yang perlu 

disyukuri”.

k) “Terlalu banyak nikmat Allah yang seharusnya tidak tenggelam dari 

penglihatan hanya karena putus cinta”.

             

               

6. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu 
beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak 
juga akan beriman.
7. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka[20], 
dan penglihatan mereka ditutup[21]. dan bagi mereka siksa yang 
Amat berat.
(QS. Al-Baqarah : 6-7)
[20] Yakni orang itu tidak dapat menerima petunjuk, dan segala 
macam nasehatpun tidak akan berbekas padanya.
[21] Maksudnya: mereka tidak dapat memperhatikan dan 
memahami ayat-ayat Al Quran yang mereka dengar dan tidak 
dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah 
yang mereka Lihat di cakrawala, di permukaan bumi dan pada 
diri mereka sendiri.

l) “Tuhan itu satu, Allah. Tidak sama dengan tuhan manusia. Dialah kekuatan 

yang menghadirkan, dan memberi penjelasan akan apa yang telah Dia 

hadirkan lewat Al-qur’an, kitab suci umat Islam”.
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1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala 
sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."
(QS. Al-Ikhlas : 1-4)

m) “Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam kepada Abdullah bin 

Umar, halal atau dibolehkan menceraikan istri yang sedang hamil, saat 

Abdullah menalak istrinya dalam keadaan haid. “Rujuklah (kembalilah) 

kepadanya sampai dia suci lalu haid lagi, lalu suci lagi. Dalam keadaan seperti 

ini kamu boleh menalaknya jika engkau mau, dengan syarat engkau belum 

menyetubuhinya ketika dia dalam keadaan suci tersebut. Boleh juga engkau 

menalaknya ketika dia sedang hamil”.

                    

              

              

1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu 
iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah 
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji 
yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 
Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 
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kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu 
sesuatu hal yang baru[1483]. (QS. Ath Thalaq : 1)

[1481] Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci 
sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah 
ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaaq ayat 4.
[1482] Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah 
mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak 
sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.
[1483] Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari 
suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali 
atau dua kali.

n) “Doa selalu menenangkan dan memberikan harapan”.

           

             

55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara 
yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas[549].
56. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya 
dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 
dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada 
orang-orang yang berbuat baik.
(QS. Al- A’raf : 55-56)
[549] Maksudnya: melampaui batas tentang yang diminta dan 
cara meminta.

o) “Dalam sakit keyakinan kita akan Allah Yang Rahman dan Rahim diuji. 

Dengan mengulang-ulang doa, keyakinan itu diperkuat.

Inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimiin. “Sesungguhnya aku telah 

ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang.”
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60. dan bersabarlah kamu, Sesungguhnya janji Allah adalah benar 
dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini 
(kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu. (QS. Ar-
Ruum : 60)

p) “Tentu saja dia harus lebih memilih  Tuhannya sekarang, ketimbang memilih 

manusia, sedekat apapun hubungan mereka atau sehebat apa pun manusia itu 

memiliki peran dalam hidupnya, karena semua menyangkut keimanan”.

                

    

125. dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang 
yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun 
mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang 
lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.

(QS. An-Nisa : 125)

q) “Zhongwen yakin, hanya iman yang memberikan keberanian sejati. Iman 

yang menggerakkan Mush’ab bin Umair untuk membacakan ayat-ayat Al-

Qur’an yang didengarnya dari Rasulullah, dan bukan bersembunyi ketakutan 

atau panik”.

r) “Allah tak menguji hamba-hamba-Nya di luar kesanggupan. Dan, mereka 

punya doa sebagai senjata yang memungkinkan kemustahilan”.
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96. apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah 
adalah kekal. dan Sesungguhnya Kami akan memberi Balasan 
kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik 
dari apa yang telah mereka kerjakan.(QS. An-Nahl : 96)

s) “Sungguh Allah tak menzalimi hamba-hamba-Nya yang mendekat. 

Keyakinan kepada-Nya adalah jalan keluar pertama. Setelahnya ikhtiar sekuat 

daya”.

               

40. Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang walaupun 
sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya 
Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya 
pahala yang besar (QS. An-Nisa : 40.

[298] Maksudnya: Allah tidak akan mengurangi pahala orang-

orang yang mengerjakan kebajikan walaupun sebesar zarrah, 

bahkan kalau Dia berbuat baik pahalanya akan dilipat gandakan 

oleh Allah.

B. Perubahan Yang di InginkanMelalui Novel Assalamualaikum Beijing

Dalam novel Assalamualaikum Beijing, sekiranya penulis ingin

mengubah sikap para pembaca untuk mencintai Allah SWT sesuai dengan
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alurcerita novel Assalamualaikum Beijing. Karena banyaknya pemuda

pemudi zaman sekarang yang berhubungan pacaran tanpa niat untuk

menikah dan lebih menjurus kearah perzinahan.

Dalam novel Assalamualaikum Beijing ini bercerita tentang pasangan 

yang sedang menjalin hubungan asmara berdasarkan hanya dengan nafsu. 

Suatu ketika sang pria yang bernama dewa telah berselingkuh dengan

wanita satu kantornya bernama anita dan mengakibatkan anita hamil. Dari 

narasi ini penulis berharap agar masyarakat khususnya pemuda pemudi

tidak berpacaran, dan jika sudah mapan dan serius untuk segera ke jenjang 

yang lebih serius yakni menikah agar tidak terjadi perzinahan. Karena

seperti yang kita ketahui sekarang banyak terjadi perzinahan yang berawal

dari pacaran.

Selain masalah perzinahan, ada pula perubahan lain yang di inginkan

melalui novel ini diantaranya adalah agama Islam adalah agama yang 

Rahmatan Lil alamin karena agama Islam selalu mengajarkan tentang

kebaikan-kebaikan, dan untuk selalu mematuhi perintah-Nya dan menjauhi

segala larangan-Nya.

Oleh karenanya sang penulis Asma Nadia pun menginginkan novel 

Assalamualaikum Beijing ini dapat merubah sikap orang-orang yang saat

ini masih terlalu kaku untuk keperubahan yang lebih baik lagi ke depannya, 

mengingat bahwa dalam menyampaikan dakwah dapat dengan beragam 

media berupa novel seperti ini.
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C. AspekDakwahDalam Novel Assalamualaikum Beijing

1. Aspek Aqidah

Meliputi iman kepada Allah SWT, iman kepada kitab-kitab Allah, 

iman kepada Rasul-rasul Allah, dan iman kepada qodho dan qodar.Di salah satu 

dialog tertulis :

“Tuhan itu satu, Allah. Tidak sama dengan manusia. Dialah kekuatan 

yang menghadirkan, dan memberi penjelasan akan apa yang telah Dia 

hadirkan lewat Al-qur’an, kitab suci umat Islam.

            

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."
(QS. Al-Ikhlas, 1-4)

Ayat lain yang berkenaan dengan iman kepada Allah

                 

    

22. dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang 
yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul 
tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. (QS. 
Luqman, 22)
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33. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang 
(pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak 
tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah 
adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan 
kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam
(mentaati) Allah. (QS.Luqman, 33)

                    

     

59. yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 
enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy[1071], (Dialah) yang Maha 
pemurah, Maka Tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui 
(Muhammad) tentang Dia.
[1071] Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, 
sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. (QS.Al-Furqan, 59)

2. Aspek Akhlak

Akhlak merupakan suatu sifat yang tetap pada seseorang yang mendorong 

untuk melakukan perbuatan yang mudah tanpa membutuhkan suatu pemikiran.1

Dalam salah satu dialog di novel Assalamualaikum Beijing yang berjudul 

Hijrah, tertulis :

                                                          
1 M. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta, kencana, 2004) hal. 118
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Seorang lelaki memberesi lemari, lalu meninggalkan rumah yang dia 

cintai. Mereka tak lagi menerimanya. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat 

bersandar yang hangat. Selalu siap dengan pelukan ketika udara luar terasa 

begitu meresahkan. Namun bagi ayahnya, ikatan darah bisa putus, ketika 

keyakinan tak lagi sama. “Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus Islam?”

Hidayah. Cahaya yang menuntunnya melalui Ashima. Rumah mereka yang 

tenang tiba-tiba bergolak. Belum pernah lelaki yang paling dihormati karena 

kerja keras dan sikap jujurnya itu begitu marah. Dan, ibunya... kemarahan 

perempuan itu menyatu dengan kedukaan. Seakan-akan anak yang sekian lama 

dibesarkan akan meninggalkannya dan perempuan itu selamanya akan mendekap 

hilang. Dengan cara yang paling sederhana Zhongwen sudah berusaha 

memberikan pengertian. Sampai kapan pun ayah ibumya tidak akan kehilangan 

bakti dan kasih sayang, serta penghormatan yang selama ini dia berikan.

Dan akhirnya, Zhongwen pun tetap bersikeras untuk tetap berpindah 

keyakinan yaitu memeluk agama Islam. Karena masuk Islam menggugurkan 

dosa-dosa di masa lalu. Allah berfirman,

                 

   

38. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu [609]: "Jika mereka 
berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang 
dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi[610] 
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Sesungguhnya akan Berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah tenhadap) orang-
orang dahulu ".
(QS. An-Anfaal : 38)

[609] Ialah: Abu Sofyan dan sahabat-sahabatnya.
[610] Maksudnya: jika mereka kafir dan kembali memerangi Nabi.

3. Aspek Syariah

Syariah merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, atau hasil 

pemahaman atas dasar ketentuan tersebut, untuk dijadikan pegangan oleh umat 

manusia baik dalam hubungan dengan Tuhan. Yangberkaitan dengan aspek 

syariah yaitu tentang ibadah Sholat, Haji, dan Puasa, Hukum-hukum Islam. Aspek 

syariah tentang hukum tergambar jelas saat Ra tidak mau bersentuhan dengan 

Zhongwen, karena dalam Islam lelaki dan perempuan dilarang bersentuhan kecuali 

dengan Mahrom nya atau sudah menikah.  

Allah berfirman :

                    

  

30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah 
lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka 
perbuat". (QS. An-Nuur : 30)

Ayat lain yang berkenaan dengan zina, yaitu :
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68. dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan 
tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan 
(alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang 
demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),
(Q.S Al-Furqon : 68)

D. Analisis Pesan DakwahDalam Novel Assalamualaikum Beijing Menurut

Analisis Teun A Van Dijk

Setelah menganalisa novel Assalamualaikum Beijing yang memiliki

pesan dakwah, selanjutnya menganalisa naskah teks novel Assalamualaikum 

Beijing ditinjau dari segi wacana Teun A Van Dijk dengan melihat enam

elemen wacananya, yaitu tematik, skematik, sintaksis, skilistik dan retoris :

1. Struktur Tematik

Tema atau topik yaitu suatu amanat yang disampaikan. Secara

harfiah tema berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah

diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan mengenai objek penelitian yang 

diteliti oleh peneliti. Tematisasi merupakan proses pengaturan tekstual yang 

dapat memberikan perhatian dari bagian-bagian terpenting dari isi teks. Dalam

hal ini, novel Assalamualaikum Beijing yang dijadikan objek penelitian yang 

berisikan tentang pesan-pesan dakwah.
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2. Struktur Skematik

Skema atau alur cerita sebagaimana teks disusun dan dirangkai. Dari 

skema terlihat bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah alur maju dan alur

mundur. Menceritakan kisah dari awal hingga akhir. Cerita novel 

Assalamualaikum Beijing disajikan dengan menggunakan bahasa yang indah, 

mudah dimengerti dan dekat di telinga para pembaca.

3. Struktur Semantik

Makna yang ingin ditekankan penulis dalam novel Assalamualaikum 

Beijing menggunakan latar di Beijing china sebagai latar sehingga

memudahkan pembaca untuk memahami secara baik maksud dari novel 

tersebut. Novel Assalamualaikum Beijing memberikan kita berbagai ilmu, 

mulai dari masalah agama, kehidupan dan syariat. Agama yang diajarkan

adalah agama Islam.

4. Struktur Sintaksis

Bentuk kata yang digunakan dalam novel Assalamualaikum Beijing 

berupa kata aktif maupun pasif juga kata ganti seperti saya, kamu, kita, mereka, 

kalian dan lain sebagainya. Yang diamati bentuk kalimat, koherensi, dan kata 

ganti. Dalam analisis wacana, kata ganti merupakan alat yang dipakai oleh

penulis untuk menunjukkan dimana posisi seseorang dalam wacana atau teks

tersebut.
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5. Struktur Stilistik

Style atau gaya cara yang digunakan penulis untuk menyatakan

maksud dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Unit yang diamati gaya

bahasa mencakup diksi atau pilihan kata leksikal, struktur kalimat, majas, dan

citraan. Dalam novel Assalamualaikum Beijing banyak menggunakan gaya

bahasa majas dan kiasan dalam kalimatnya.

6. Struktur Retoris

Bagaimana cara penulis menekankan teks yang dibuat. Unit yang 

diamati yaitu grafis, metafora, dan ekspresi untuk mendukung gagasan yang 

ingin ditonjolkan, metafora atau peribahasa, pepatah atau ungkapan sehari-hari

bahkan ungkapan yang diambil dari ayat-ayat Al-qur’an dipakai untuk

memperkuat pesan utama.

Tabel

Analisis Pesan Dakwah Dalam Novel Assalamualaikum Beijing

Menurut Analisis Teun A Van Dijk

StrukturWacana Hal yang 

diamati

Elemen Hasil

Struktur Makro Tematik Topik Secara

umum,topik yang 

ingin disampaikan

dalam penelitian
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ini mengenai

kehidupan asmara

atau Ra dengan

Zhongwen dan

juga keluarga Ra. 

Super Struktur Skematik skema Dari pesan terlihat

bahwa pesan yang 

ingin disampaikan

adalah alur maju

dan alur mundur. 

Menceritakan

kisah dari awal

hingga akhir cerita 

novel 

Assalamualaikum 

Beijing ini sangat

menarik, mendidik

dan penuh dengan

pesan dakwah. 

StrukturMikro Semantik Latar, Detail 

Maksud

Novel 

Assalamualaikum 
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Beijing 

menggunakan latar 

di Beijing china. 

Sebagai latar

sehingga

memudahkan

pembaca untuk

memahami secara

baik maksud dari 

novel tersebut. 

Struktur Mikro Sintaksis Bentuk

Kalimat, 

Koherensi Kata 

Ganti

Bentuk kata yang 

digunakan dalam

kalimat berupa 

kata aktif maupun

pasif. Juga kata 

ganti seperti saya, 

kamu, kita, 

mereka, kalian dan 

lain sebagainya.

Struktur Mikro Stilistik Leksikon Bahasa Indonesia 

dan Mandarin 
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yang relative 

dipakai, karena

budaya yang 

terkandung

didalamnya

menggunakan

bahasa Indonesia 

dan bahasa 

Mandarin.

Struktur Mikro Retoris Metafora, 

Ekspresi Grafis

Dalam novel 

Assalamualaikum 

Beijing terdapat

bahasa yang 

menggunakan

prosa yang 

menggambarkan

ekspresi dari

masing-

masingtokoh.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian dengan uraian dan analis isi dalam Novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia, maka penulis simpulkan bahwa Novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia yang dijadikan penulisnya untuk 

menginspirasi seluruh pembacanya dan juga sebagai media dakwah untuk 

menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam ternyata banyak sekali ajaran Islam yang 

terkandung didalamnya.

Kemudian dalam novel Assalamualaikum Beijing, sekiranya penulis ingin

mengubah sikap para pembaca untuk mencintai Allah SWT sesuai dengan alur cerita 

novel Assalamualaikum Beijing. Karena banyaknya pemuda pemudi zaman sekarang 

yang berhubungan pacaran tanpa niat untuk menikah dan lebih menjurus ke arah

perzinahan.

Selain masalah perzinahan, ada pula perubahan lain yang di inginkan melalui 

novel ini diantaranya adalah agama Islam adalah agama yang Rahmatan Lil alamin

karena agama Islam selalu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, dan untuk selalu

mematuhi perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
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B. SARAN

Penulis menyarankan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini adalah :

1. Agar proses dakwah dapat mencapai tujuan yang diharapkan hendaknya dapat 

mencontoh metode Rasulullah.

2. Agar pesan-pesan dakwah sejalan dengan ajaran Islam sebaiknya berpedoman 

pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

3. Menjadikan novel sebagai media dakwah nampaknya cukup relevan sebagai 

alternatif dalam berdakwah hendaknya kedepan akan terus lahir para sastrawan 

yang berjuang dengan karyanya untuk berdakwah.

C. PENUTUP

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan dan melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya dan kesabaran kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dunia dan dunia pendidikan pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 

dan bahkan masih jauh dari kesempurnaan, karenanya penulis sangat membutuhkan 

kritikan dan masukan yang sifatnya membangun.
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Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT 

memberikan kemudahan dan pertolongan pada kita semua, Amin.
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