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 Penelitian ini dari sebuah novel yang berjudul “ Wo Ai Ni Allah” yang dikarang oleh 

Vanny Chrisma Wati. Novel ini diterbitkan oleh Vanny Chrisma Wati pada tahun 2014. 

Novel ini menjadi popular karena mengangkat sebuah  cerita yang di dalamnya berkaitan 

dengan ketuhanan. Novel Wo Ai Ni Allah karya Vanny Chrisma Wati adalah sebauh novel 

genre spritual yang dimana di dalamnya juga terdapat pesan-pesan dakwahnya. 

 Dari konteks di atas, timbulah sebuah pertanyaan: Apa saja pesan dakwah  dalam  

bidang Aqidah, Syariah, Akhlak yang terkandung dalam novel Wo Ai Ni Allah karya Vanny 

Chrisma Wati dan Bagaimana karakter tokoh dalam novel Wo Ai Ni Allah karya Vanny 

Chrisma Wati. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi etnografi (Ethographic 

Content Analysis) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memahami komunikasi 

makna serta memverrifikasi hubungan teoritis. 

Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis isi pesan dakwah berupa teks dialog 

dalam novel Wo Ai Ni Allah karya Vanny Chrisma Wati. Pesan yang terdapat pada novel ini 

yaitu pesan akidah, yang meliputi  Allah maha pengampun, maha penolong, percaya terhadap 

kitab sebelum Al-Qur’an, hari pembalasan, ketetapan. Dan pesan yang berupa akhlak yaitu 

terhadap Allah Swt, terhadap sesama manusia dan terhadap diri sendiri. 

Hasil penelitian yang dilakukan merupakan pesan dakwah yang berupa akidah yaitu Iman 

kepada Allah menjauhi kesyirikan, dan iman kepada Qoda dan Qadar bersabar akan takdir 

Allah. Dan pesan dakwah yang berupa akhlak adalah akhlak kepada diri sendiri dan akhlak 

kepada manusia, seperti bebaik sangka kepada Allah dan sesama manusia, menjunjung tinggi 

teloransi beragama, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang lain, tidak 

sombong, serta tolong menolong. Kemudian untuk karakter dalam novel ini bahwa Amei 

Chan adalah gadis cantik, tetapi mempunyai tekanan batin yang sangat kuat untuk 

menyakinkan bahwa Tuhan itu ada. Tan Tio adalah ayah dari  dimana Amei Chan 

mempunyai karakter selalu ingin tahu apa itu Tuhan, sampai-sampai dia mati terbunuh karena 

keinginan tahunya akan Tuhan. Mei Hwa ibu dari Amei Chan dimana dia mempunyai 

karakter pemarah dan tergesa-gesa dalam bertidak, seperti saat dia meninggalkan Amei Chan 

sendirian di kereta api dan akhirnya menyesal 


