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ABSTRAK 

 
Shoma Noor Firda Inayah, 1640210006, Analisis Pesan Komunikasi Dakwah 

dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pesan dakwah 

yang dikandung dalam novel Hati Suhita meliputi pesan akidah, akhlak dan 

syari’ah berdasarkan jalan cerita novel. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik  dokumentasi dan teknik 

wawancara. Dokumentasi yakni teknik dengan cara mengumpulkan data-data 

berupa catatan peristiwa bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang Sedangkan wawancara dilakukan dengan penulis 

dari novel Hati Suhita secara langsung maupun melalui whatsapp, email dan 

facebook. 

Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari membaca dan mengamati setiap kalimat dan paragraf yang 

mengandung pesan dakwah, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur 

berupa buku-buku yang relevan dengan objek permasalahan yang diteliti. Untuk 

menganalisis novel ini, peneliti menggunakan metode analisis isi (content 

analysis) yakni didasarkan pada sistem kategori yang merupakan pusat dari 

analisis. Metode analisis isi yang peneliti gunakan ialah metode analisis semantik 

Ferdinand De Saussure, yakni studi tentang struktur pesan dalam komunikasi 

Dari penelitian yang dilakukan, hasil analisis penelitian ini 

menunjukkan bahwa pesan komunikasi dakwah novel Hati Suhita karya Khilma 

Anis terdiri dari tiga kategori pesan dakwah, yakni pesan tentang akidah, akhlak 

dan syari’ah. Pesan akidah, mengenai keyakinan seorang hamba kepada Allah, 

meliputi 1) Tawakkal, berserah diri pada Allah, yang terdapat pada halaman 304, 

384 dan 386. Pesan akhlak, mengenai perilaku baik dalam Islam, meliputi 1) 

Sabar, tahan menghadapi ujian, menyembunyikan keluh kesah dan sabar 

menjaga ikatan pernikahan yang terdapat pada halaman 4, 12, 27, 30, 43, 51, 61, 

150 dan 385, pesan sabar tentang mikul duwur mendem jero  pada halaman 16, 

18, 19, 337, dan 354, sementara pesan sabar tentang menjaga ikatan pernikahan 

pada halaman 30, 43, 44, 53, 84, 155, 283 dan 337. 2) Syukur, adalah berterima 

kasih kepada Allah SWT. atas nikmat-Nya, terdapat pada halaman 81, 100,109 

dan 370. 3) Ikhlas, menerima segala sesuatu dengan lapang dada, terdapat pada 

halaman 180, 217, 224, 232 dan 257. 4) d. Birrul Walidain, berbakti (berbuat 

baik) kepada kedua orang tua, terdapat pada halaman 104, 128, 153, 261 dan 

262. Pesan syari'ah, tentang syariat pedoman hidup dalam Islam, meliputi 1) 

Do'a, adalah keinginan meminta dan memohon kepada Allah SWT, terdapat 

pada halaman 35, 62, 81, 105, 282, 290, 299 dan 385. 2) Shalat, ucapan-ucapan 

dan berbagai gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri 

dengan salam, terdapat pada halaman 30, 104, 105, 269, 313 dan 341.  
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