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ABSTRAK 
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Novel sebagai media dakwah sangat berpontensi untuk menjadi sarana 

mengenalkan keindahan islam yang dikemas melalui bahasa yang khas, halus, 

indah, komunikatif, dengan menggunakan metode dakwah yang khas dari 

pengarang atau penulisnya untuk disampaikan kepada para pembaca dan pecinta 

novel. 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan perkembangan zaman yang semakin 

maju dalam penyebaran Dakwah Islam. Semakin zaman berubah, teknologi 

semakin canggih jadi sekarang penyebaran dalam berdakwah tidak hanya 

disampaikan melalui tulisan, namun juga dapat dilakukan melalui berbagai macam 

media massa seperti youtube dan lainnya. Saat ini banyak penulis Indonesia yang 

menggunakan media tulisan sebagai penyebaran dakwah, salah satunya adalah 

novel. Didalam novel yang ditulis penulis disisipkan berbagai pesan yang 

mengandung dakwah, yang disampaikan penulis lewat perilaku, ucapan, karakter, 

alur cerita dan cara para tokoh berinteraksi dengan lingkungannya. Seperti Novel 

berjudul Pulang ditulis oleh Tere Liye yang mana pada novel ini disisipkan pesan 

dakwah. Dalam novel ini menceritakan betapa kuatnya dan tegarnya perjalanan 

hidup Seorang pemuda bernama Bujang untuk pulang (ke jalan Allah), yang akan 

bermanfaat bagi pembaca untuk menjalani kehidupan. 

Maka dari itu muncul rumusan masalah yang ingin dikaji tentang bagaimana 

pesan dakwah dalam novel berjudul Pulang karya darwis Tere Liye dalam tinjauan 

analisis isi dan apa saja pesan dakwah yang terdapat dalam novel berjudul Pulang 

karya Darwis Tere Liye. Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research 

karena data yang diperlukan merupakan data yang didapat dari literatur dan 

dokumen tertulis dan dengan metode penelitian analisis isi deskriptif kualitatif 

peneliti mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pesan-

pesan dakwah yang tersirat maupun tersurat dari sebuah karya sastra seseorang. 

Adapun hasil analisis sebanyak 16 kutipan yang mengandung pesan dakwah 

yang disampaikan pengarang melalui perilaku, ucapan dan alur cerita pada novel 

Pulang. Dari 16 kutipan yang ada pada novel berjudul Pulang terkandung pesan-

pesan dakwah yang disampaikan pengarang yang berisi pesan akidah, syariah dan 




