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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

PENGOLAHAN DATA 

 

No Hal dan 

sub bab 

Kutipan Cerita Materi Pesan 

Dakwah 

Uraian 

1 Hal. 24, Bab 

Si Babi 

Hutan 

“Aku mencengkeram 

tombak pemberian 

Bapak. Berdiri dengan 

kaki kokoh, menatap 

ke depan, bersitatap 

dengan monster 

mengerikan itu. Aku 

tidak punya pilihan. 

Lari sia-sia, gerakan 

babi ini cepat sekali. 

Aku juga tidak akan 

meninggalkan begitu 

saja yang lain dalam 

keadaan terluka, maka 

jika aku harus mati, 

aku akan memberikan 

perlawanan terbaik.” 

Pesan Akhlak Tindakan Tidak 

meninggalkan Teman yang 

kesusahan (Setia Kawan, 

saling tolong menolong) 

dan tidak berputus asa. 

Pada kehidupan 

bermasyarakat sifat 

seseorang dipengaruhi oleh 

lingkungannya seperti 

dalam realita kehidupan 

saat kita diajari untuk tidak 

berbohong saat masih kecil 

oleh orangtua dan sifat itu 

akan menjadi mendarah 

daging dalam diri kita 

karna lingkungan hidup 

kita diajarkan untuk 

bersikap baik  seperti pada 
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kutipan bahwa tokoh 

Bujang tidak meninggalkan 

temannya saat terluka, itu 

adalah sikap baik yang 

sudah ditanamkan sejak 

kecil oleh OrangTuanya. 

Sesuai dengan teori yang di 

pakai adalah teori 

komunikasi verbal yang 

mana bahasa verbal adalah 

sarana utama untuk 

menyatakan pikiran, 

perasaan, dan maksud kita. 

Bahasa verbal 

menggunakan kata-kata 

yang mempresentasikan 

berbagai aspek realitas 

individual kita dalam artian 

seperti pada kutipan yang 

diambil dari novel pulang 

mempresentasikan tentang 

sifat indivual seseorang 

contohnya setia kawan, 
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dalam komunikasi verbal 

yang mana termasuk 

komunikasi tulisan yaitu 

ketika dimana seseorang 

sedang membaca pesan 

yang ditulis berupa surat, 

novel, gambar dan lainnya, 

secara tidak langsung saat 

kita membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 
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dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 

2 Hal. 27, Bab 

Janji 

Kepada 

Mamak 

“Aku tahu kau cemas 

akan menjadi apa 

Bujang besok lusa, 

Midah. Kau juga tahu 

siapa Tauke Muda itu. 

Setahu bahwa aku 

sudah lama melupakan 

agama. Aku bahkan 

membenci semua 

ajaran Tuanku Imam, 

sejak dia sendiri tidak 

adil justru menghukum 

cinta kita. Tapi siang 

ini, jika Tuhan 

memang Sayang, maka 

anakmu akan 

Pesan Akidah  Pada penggalan firman 

Allah dalam surah Hud 

telah diterangkan bahwa 

Allah telah menjamin 

rezeki untuk makhluknya 

itu membuktikan bahwa 

Allah menyayangi 

hambanya, dan itu 

dibuktikan dengan firman 

yang Allah turunkan bahwa 

Allah akan memberikan 

petunjuk bagi siapa yang 

dia kehendaki. Dalam 

komunikasi verbal yang 

mana termasuk komunikasi 

tulisan yaitu ketika dimana 
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menemukan jalan 

terbaiknya. Sejauh 

apapun dia pergi, 

sejauh apapun dia 

menghilang, Tuhan 

akan menemukannya. 

Biarkan Bujang ikut 

Tauke Muda, Midah, 

aku mohon. 

Setidaknya tanyakan 

pada Bujang, apakah 

dia memang ingin 

pergi.” 

seseorang sedang membaca 

pesan yang ditulis berupa 

surat, novel, gambar dan 

lainnya, secara tidak 

langsung saat kita 

membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 
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sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 

3 Hal. 28, Bab 

Janji 

Kepada 

Mamak 

“Mamak akan 

mengizinkan kau 

pergi, Bujang. meski 

itu sama saja dengan 

merobek separuh hati 

mamak. Pergilah, 

anakku, temukan masa 

depanmu. Sungguh, 

besok lusa kau akan 

pulang. Jika tidak 

kepangkuan mamak, 

kau akan pulang pada 

Pesan Aqidah Dalam kutipan dapat 

dipahami bahwa tiap-tiap 

manusia sudah memiliki 

takdirnya sendiri, sebagai 

seseorang sudah 

mengetahui itu, kita 

mencoba bertawakal dan 

menerima takdir yang 

sudah terjadi seperti pada 

firman Allah yang 

diterangkan dalam surah 

Al-Maidah ayat 11 yang 
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hakikat sejati yang ada 

di dalam dirimu, 

Pulang..” 

mana disana dapat diambil 

kesimpulan bahwa manusia 

dianjurkan untuk 

bertawakal (berserah 

diri/bersabar) karna Allah 

telah menjamin kehidupan 

bagi hambanya ada di dunia 

maupun akhirat. Dalam 

komunikasi verbal yang 

mana termasuk komunikasi 

tulisan yaitu ketika dimana 

seseorang sedang membaca 

pesan yang ditulis berupa 

surat, novel, gambar dan 

lainnya, secara tidak 

langsung saat kita 

membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 
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Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 

4 Hal. 28, Bab 

Janji 

Kepada 

Mamak 

“Mamak tahu kau akan 

jadi apa di kota sana. 

Mamak tahu. Tapi, 

apapun yang akan kau 

lakukan di sana, 

berjanjilah Bujang, kau 

Pesan Syariah Dalam Syariat Islam, orang 

yang beragam islam dan 

berakal diharamkan untuk 

memakan darah, bangkai, 

hewan yang mati tidak 

disembelih atas nama 
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tidak akan makan 

daging babi, daging 

anjing. Kau akan 

menjaga perutmu dari 

makanan haram dan 

kotor. Kau juga tidak 

akan menyentuh tuak, 

segala minuman 

haram.” 

Allah, dan hal-hal yang 

kotor sedangkan minuman 

yang diharamkan adalah 

semua yang memabukkan 

itu diharamkan, alasan 

karna diharamkannya 

makanan dan minuman 

telah dijelaskan pada 

firman Allah dalam surah 

Al-Maidah ayat 3 dan ayat 

ke 90 serta ditegaskan 

dalam hadis Rasullah 

Bahwa “Setiap yang 

memabukkan adalah 

haram”. Dalam komunikasi 

verbal yang mana termasuk 

komunikasi tulisan yaitu 

ketika dimana seseorang 

sedang membaca pesan 

yang ditulis berupa surat, 

novel, gambar dan lainnya, 

secara tidak langsung saat 

kita membaca sebuah novel 
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yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 
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5 Hal.58-59, 

Bab 

Waktuku 

Sudah Tiba 

”Kau harus Sekolah, 

Bujang. Frans yang 

akan mengajarimu 

secara privat di rumah 

ini hingga kau bisa 

mengejar ketinggalan 

kelas. Kau tidak akan 

menyia-nyiakan bakat 

pintarmu. Kau 

seharusnya sudah kelas 

satu SMA, Bujang. 

usiamu sudah lima 

belas tahun.” 

Pesan Syariah Pada kehiduopan sehari-

hari kita dianjurkan untuk 

mengenyam pendidikan 

dibangku sekolah, alasan 

kenapa Pentingnya Belajar 

untuk menuntut Ilmu 

walaupun terlambat adalah 

salah satunya belajar dapat 

memungkinkan kita untuk 

mengatasi masalah baru 

yang belum kita miliki. 

Seperti kata pepatah bahwa 

“Tuntutlah ilmu dari buaian 

sampai liang lahat” itu 

dapat diartikan bahwa 

menuntut ilmu itu 

hukumnya fardhu disetiap 

waktu dan kesempatan 

seperti pada firman Allah 

surah Taha ayat 114 dalam 

ayat itu menunjukkan 

bahwa keutamaan ilmu 

daripada harta dan 
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kedudukan, karena Allah 

tidak memerintahkan Nabi-

Nya untuk meminta 

tambahan sesuatu kecuali 

ilmu. Dalam komunikasi 

verbal yang mana termasuk 

komunikasi tulisan yaitu 

ketika dimana seseorang 

sedang membaca pesan 

yang ditulis berupa surat, 

novel, gambar dan lainnya, 

secara tidak langsung saat 

kita membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 
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teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 

6 Hal. 80, Bab 

Patung 

Naga Emas 

“ini kali keempat aku 

bertemu Master 

Dragon, tiga 

sebelumnya bersama 

Tauke Besar. Pada 

pertemuan pertama, 

saat jamuan makan 

malam, Master Dragon 

menatapku heran 

ketika Tauke Besar 

bilang aku tidak akan 

minum tuak atau sake 

Pesan Akhlak Pada kehidupan sehari-hari 

kita diajarkan untuk 

berjanji dan menepati janji 

alasannya karna dikatakan 

bahwa berjanji itu adalah 

utang yang harus ditepati, 

di dalam hukum islam 

dikatakan bahwa setiap 

janji akan diminta 

pertanggung jawaban 

diakhirat nanti. Janji 

kepada Tuhan atau janji 
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yang dihidangkan. 

Kenapa? Master 

Dragon ingin tahu. 

Aku menggeleng. Itu 

pesan terakhir 

Mamakku. Maka tidak 

setetes pun aku akan 

meminumnya hingga 

mati.” 

kepada sesama manusia itu 

sama harus ditepati, tak 

hanya itu, menepati janji 

adalah salah satu sifat diri. 

Seperti pada firman Allah 

surah Al-Baqarah ayat 40, 

dapat disimpulkan bahwa 

Allah memberitahukan 

untuk menepati janji. 

Dalam komunikasi verbal 

yang mana termasuk 

komunikasi tulisan yaitu 

ketika dimana seseorang 

sedang membaca pesan 

yang ditulis berupa surat, 

novel, gambar dan lainnya, 

secara tidak langsung saat 

kita membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 
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kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 

7 Hal. 193, 

Mamak 

Pergi 

“Mamak telah pergi? 

Aku tidak percaya! 

Aku tidak mau 

menerima kenyataan 

itui. Surat ini pastilah 

Dusta. 

 Pesan Syariah Pada kutipan bagian ini 

dapat disimpulkan bahwa 

tokoh “Aku” disini tidak 

menerima apa yang sudah 

ditakdirkan padanya yaitu 

kehilangan orang yang dia 

sayangi. Dalam hukum 
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islam meratapi kematian 

termasuk dalam perbuatan 

yang mendatangkan dosa 

besar. Perasaan sedih pasti 

menyelimuti setiap orang 

ketika salah satu anggota 

keluarganya meninggal. 

Meratapi yang dimaksud 

dalam islam adalah 

mengeluarkan suara keras, 

menangis berlebihan, 

disertai perkataan-

perkataan yang tidak pantas 

diucapkan semisal 

menyalahkan takdir karena 

ada salah satu anggota 

keluarganya yang 

meninggal dunia. Seperti 

pada firman Allah dalam 

surah Ali Imran ayat 185 

dikatakan bahwa setiap 

yang bernyawa pasti mati. 

Alasan kenapa kita tidak 
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boleh meratapi ketika 

seseorang meninggal 

karena itu adalah perilaku 

orang-orang jahiliyah. 

Apalagi sampai bersumpah 

serapah bahkan menghujat 

Allah karena orang 

terkasihnya meninggal. Itu 

pertanda orang tersebut 

tidak rela dengan ketetapan 

yang sudah digariskan oleh 

Allah SWT. Dalam 

komunikasi verbal yang 

mana termasuk komunikasi 

tulisan yaitu ketika dimana 

seseorang sedang membaca 

pesan yang ditulis berupa 

surat, novel, gambar dan 

lainnya, secara tidak 

langsung saat kita 

membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 
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melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 
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8 Hal. 213, 

Belajar 

Hingga 

Negeri 

Seberang 

“Aku mulai melupakan 

kesedihan atas kabar 

kepergian Mamak.” 

Pesan Syariah Pada hukum islam meratapi 

mayit itu hukumnya haram, 

kutipan tentang aku pada 

kalimat disamping dapat 

disimpulkan bahwa tokoh 

“Aku” tidak berlarut-larut 

dalam kesedihan saat 

ditinggalkan seseorang 

yang disayang. Itu pertanda 

orang tersebut sudah mulai 

rela dengan ketetapan yang 

sudah digariskan oleh 

Allah SWT. Dalam 

komunikasi verbal yang 

mana termasuk komunikasi 

tulisan yaitu ketika dimana 

seseorang sedang membaca 

pesan yang ditulis berupa 

surat, novel, gambar dan 

lainnya, secara tidak 

langsung saat kita 

membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 
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tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 
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9 Hal. 330-

331, Bab 

Memeluk 

Erat 

“Kami persis berada di 

bangunan paling tinggi 

dipinggiran ibukota. 

Dari sana, aku bisa 

melihat garis horizon 

laut. Sekolah agama ini 

ternyata tidak jauh dari 

pantai. Berada di 

perkampungan 

nelayan. Perahu-

perahu terikat di 

dermaga. Pohon nyiur, 

lampu-lampu rumah 

yang masih menyala, 

jalanan lengang, semua 

terlihat dari atas sini. 

Dan di kejauhan, 

semburat merah mulai 

terlihat d kaki langit, 

warna-warni indah, 

matahari bersiap 

Pesan Akhlak Pada kehidupan sehari-hari 

kita kadang takjub atau 

tidak sadar memuji sesuatu, 

contoh memuji makhluk 

ciptaan Tuhan dengan 

berkata “Tampan sekali” 

atau memuji pantai dengan 

mengatakan “pantai ini 

sangatlah indah” seperti 

yang kita tahu pantai 

maupun makhluk hidup 

adalah sebagian kecil kuasa 

Allah. Memuji atau bisa 

dikatakan mengagumi alam 

merupakan salah satu 

bentuk ketakjuban kita 

terhadap Sang Pencipta 

Alam Semesta, yang 

menciptakan langit, bumi 

dan segala isinya dengan 

begitu indah. Dalam 

komunikasi verbal yang 

mana termasuk komunikasi 



138 
 

 

menetas, Sunrise. 

Terlihat sangat indah.” 

tulisan yaitu ketika dimana 

seseorang sedang membaca 

pesan yang ditulis berupa 

surat, novel, gambar dan 

lainnya, secara tidak 

langsung saat kita 

membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 
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kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 

10 Hal. 333-

334, Bab 

Memeluk 

Erat 

“Begitu pula kau, 

Agam. Lebih banyak 

lagi hari-hari gelap 

yang kau lewati, sejak 

kecil. Aku tahu, Midah 

mengajarimu mengaji, 

mengajarimu Shalat, 

mengumandangkan 

adzan. Sebanyak 

Samad memecut 

punggungmu, 

menghukummu berdiri 

di luar rumah 

panggung, kehujanan, 

kedinginan. Itu semua 

hari-hari yang 

menyakitkan, dan terus 

Pesan Akidah: 

Sabar dalam 

menerima 

musibah-

musibah/ujian-

ujian yang 

Allah 

takdirkan. 

Setiap 

manusia pasti 

mendapat 

ujian. Orang-

orang yang 

benar-benar 

beriman 

kepada Allah 

SWT, hanya 

Dalam kehidupan sehari-

hari pasti ada saja 

mendapat musibah entah 

itu ringan maupun berat, 

ada kalanya kita mampu 

untuk menerima musibah 

yang didapat dan ada 

kalanya tidak mampu. Pada 

kutipan yang diambil pada 

bab memeluk erat halamn 

333-334 ini membahas 

tentang perjalanan bujang 

yang banyak melewati 

musibah yang dia terima. 

Seperti yang kita tahu 

dalam mengalami musibah 

pasti kita berusaha untuk 
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dibawa hingga ke 

manapun kau pergi. 

London, Hong Kong, 

New York, sejauh 

apapun kau pergi, dia 

tetap ikut. Kenangan 

atas hari-hari yang 

tertinggal. Dan 

bertambah-bertambah 

sakitnya saat mamak 

kau wafat, disusul 

bapak kau, kemudian 

Tauke Besar yang 

mendidik dan 

memberimu banyak 

kesempatan. Mungkin, 

dari 13.000 hari yang 

kau lewati, tidak 

pernah ada sunrise 

sejati di hatimu, Agam. 

Selalu berkabut.” 

mau tunduk 

dan taat 

kepada Allah 

SWT, dan 

syariat- 

syariatnya. 

(Iman kepada 

Allah SWT) 

bersabar. Sabar dalam 

menerima musibah-

musibah/ujian-ujian yang 

Allah takdirkan. Setiap 

manusia pasti mendapat 

ujian. Orang-orang yang 

benar-benar beriman 

kepada Allah SWT, hanya 

mau tunduk dan taat kepada 

Allah SWT, dan syariat- 

syariatnya. Dalam 

komunikasi verbal yang 

mana termasuk komunikasi 

tulisan yaitu ketika dimana 

seseorang sedang membaca 

pesan yang ditulis berupa 

surat, novel, gambar dan 

lainnya, secara tidak 

langsung saat kita 

membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 
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verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 

11 Hal. 334, 

Bab 

Memeluk 

Erat 

“Peluklah semuanya, 

Agam. Peluk erat-erat. 

Dekap seluruh 

kebencian itu. Hanya 

itu cara agar hatimu 

Pesan akidah Dalam kehidupan sehari-

hari pasti ad saja musibah 

yang dialami tetapi 

bersyukur ketika ditimpa 

musibah juga penting. 
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damai, nak. Semua 

pertanyaan, semua 

keraguan, semuan 

kecemasan, semua 

kenangan masa lalu, 

maka peluklah erat-

erat. Tidak perlu 

disesali, tidak perlu 

membenci, buat apa? 

Bukankah kita selalu 

bisa melihat hari yang 

indah meski di hari 

terburuk sekalipun?” 

Karna Dibalik kesusahan 

pasti ada kemudahan. Saat 

ditimpa musibah beberapa 

orang dapat menemukan 

makna hidup/hidayah. 

Sehingga dapat diartikan 

bersyukur ditimpa musibah 

dapat diartikan sebagai 

anugerah. Musibah itu ada 

kebaikan dan kasi sayang 

Allah. Dalam komunikasi 

verbal yang mana termasuk 

komunikasi tulisan yaitu 

ketika dimana seseorang 

sedang membaca pesan 

yang ditulis berupa surat, 

novel, gambar dan lainnya, 

secara tidak langsung saat 

kita membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 
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Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 

12 Hal. 336, 

Bab 

Memeluk 

Erat 

“Agam, kembalilah. 

Pulanglah kepada 

Tuhanmu. Aku tahu, 

kau tidak pernah 

menyentuh setetes pun 

minuman keras, tidak 

Pesan Akhlak Dalam kehidupan yang 

panjang ini manusia adalah 

makhluk sosial yang mana 

tidak dapat hidup sendiri, 

seperti itu juga Bujang 

yang mana dia perlu 
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mengunyah sepotong 

pun daging babi dan 

semua yang 

diharamkan oleh 

agama. Perutmu 

bersih, itulah cara 

mamak kau 

menjagamu agar tetap 

dekat saat panggilan 

untuk pulang telah 

tiba. Berdiri tegaklah 

pada kebenaran. Kau 

bisa melakukannya, 

karena kau adalah 

keturunan dua orang 

sangat penting di masa 

lalu. Kakek dari 

kakekmu adalah 

Tuanku Imam Agam, 

Syahid, pejuang 

melawan penjajah 

Belanda. Satu lagi 

adalah perewa 

seseorang untuk 

menasehatinya bahwa 

semua manusia itu 

akhirnya kembali pulang 

kepada Tuhan sekalipun 

dia memiliki masa lalu 

yang gelap dan tidak ada 

kata terlambat untuk 

kembali pulang kepadanya. 

Seperti yang kita tahu 

memberikan nasehat 

kepada sesama dalam 

tujuan kebaikan adalah 

kewajiban. Dalam 

komunikasi verbal yang 

mana termasuk komunikasi 

tulisan yaitu ketika dimana 

seseorang sedang membaca 

pesan yang ditulis berupa 

surat, novel, gambar dan 

lainnya, secara tidak 

langsung saat kita 

membaca sebuah novel 
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masyhur, yang 

kemudian menetap di 

kampung kita. Dia 

memang punya masa 

lalu hitam, tapi dia 

kembali, semua orang 

bisa berubah.” 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 

13 Hal. 338-

339, Bab 

“Jawabannya 

sederhana, Nak. Dulu, 

Pesan Akhlak Dalam kehidupan bahwa 

menasehati sesama dalam 
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Memeluk 

Erat 

dia gagah berani, tidak 

kenal takut, demi 

membela tanah airnya, 

membela yang lemah, 

melawan penjajah 

yang aniaya. Dulu dia 

gagah berani, karena 

yakin dengan kekuatan 

yang dia miliki. 

Sekarang dengan 

pengalaman baru, dia 

memahami, tidak 

mengapa jika rasa 

takut itu hadir, 

sepanjang itu baik, 

menyadari masih ada 

yang memegang 

takdir. Dia takut, dia 

mengakuinya, dia tidak 

akan lari dari 

kenyataan itu, tapi dia 

akan menitipkan 

sisanya kepada takdir 

hal kebaikan memanglah 

suatu kewajiban tetapi juga 

jangan lupa untuk 

mengingatkan bahwa harus 

bersyukur dan yakin serta 

berusaha dalam melakukan 

sesuatu tapi juga jangan 

lupa untuk menyerahkan 

sisanya kepada yang 

memegang takdir yaitu 

Allah. Dalam komunikasi 

verbal yang mana termasuk 

komunikasi tulisan yaitu 

ketika dimana seseorang 

sedang membaca pesan 

yang ditulis berupa surat, 

novel, gambar dan lainnya, 

secara tidak langsung saat 

kita membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 
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Tuhan. Dia 

menambatkan rasa 

takut itu kepada yang 

Maha memiliki, maka 

serta-merta dia 

memiliki keberanian 

baru, menggantikan 

yang lama. Tuanku 

Imam Agam berhasil 

menafsirkan ulang 

semuanya. Dia berhasil 

membangun hati baja 

yang baru.” 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 

14 Hal. 379, 

Bab 

Samurai 

Sejati 

“Tuanku Imam benar, 

hidup ini adalah 

perjalanan panjang. 

Lebih dari 13.000 hari 

telah kulewati. Hari-

hari menyakitkan, hari-

Pesan Akidah Dalam kehidupan kita 

sepatutnya Menerima 

takdir yang sudah terjadi 

dan bersyukur telah 

mengalami ujian yang 

sudah terjadi. Dalam ujian 
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hari menyedihkan. 

Hari-hari saat aku 

tersungkur kalah. Saat 

bapak memukul 

punggungku hanya 

karena aku ketahuan 

belajar mengaji, 

mamak yang menangis 

tidak kuasa 

membelaku. Tuanku 

Imam benar, aku 

seharusnya sejak dulu 

memeluk semua 

kenangan itu. 

Mengingat wajah 

mamak dengan 

tersenyum, mengenang 

wajah bapak dengan 

riang, dan melukis 

wajah Tauke besar 

dengan bahagia. Maka 

serta-merta aku telah 

pasti ada anugerah yang 

didapat. Allah tidak akan 

menguji hambanya jika itu 

tidak baik untuknya. Dalam 

komunikasi verbal yang 

mana termasuk komunikasi 

tulisan yaitu ketika dimana 

seseorang sedang membaca 

pesan yang ditulis berupa 

surat, novel, gambar dan 

lainnya, secara tidak 

langsung saat kita 

membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 
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berdamai dengan 

semuanya.” 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 

15 Hal. 389-

390, Bab  

Samurai 

Sejati 

“Tuanku Imam benar, 

itu panggilan Tuhan 

bagi siapapun, tidak 

pernah didesain untuk 

mengganggu. Kali ini, 

aku bisa 

mendengarnya dengan 

lega, lebih dari 13.000 

hari aku 

mendengarkan suara 

adzan, lima kali sehari, 

pagi, siang, sore, dan 

Pesan Akidah: 

Allah selalu 

menerima 

taubat 

hambanya, 

tidak ada kata 

terlambat. 

Pada kehidupan yang 

panjang ini pasti ada jejak 

hitam dalam perjalanan 

seperti pada tokoh Bujang 

yang memiliki jalan hidup 

yang berliku-liku tetapi kita 

mengetahui bahwa Allah 

selalu membuka jalan 

untuk hambanya yang ingin 

Mendekatkan diri kepada 

Allah dengan cara 

bertaubat, yang mana tidak 
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malam. Dari sekian 

puluh ribu panggilan 

itu, kali ini aku baru 

memahaminya. Aku 

menyeka wajah yang 

basah oleh butir air. 

Terlambat? Tidak juga. 

Panggilan itu tidak 

pernah mengenal kata 

terlambat, panggilan 

itu selalu bekerja 

secara misterius.” 

ada kata terlambat untuk 

taubat itu sendiri. Dalam 

komunikasi verbal yang 

mana termasuk komunikasi 

tulisan yaitu ketika dimana 

seseorang sedang membaca 

pesan yang ditulis berupa 

surat, novel, gambar dan 

lainnya, secara tidak 

langsung saat kita 

membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 
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dengan mengindentifikasi 

spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 

16 Hal. 392, 

Bab Epilog: 

Pulang 

“Mamak Bujang 

pulang hari ini. Tidak 

hanya pulang 

bersimpuh 

dipusaramu, tapi juga 

telah pulang kepada 

panggilan Tuhan. 

Sungguh, sejauh 

apapun kehidupan 

menyesatkan, segelap 

apapun hitamnya jalan 

yang kutempuh, Tuhan 

selalu memanggil kami 

Pesan Akidah Pada kehidupan hakikatnya 

kita akan kembali kepada 

nya Sang Maha kuasa, 

entah itu memang kembali 

dalam artian meninggal 

ataupun kembali dalam 

artian mendekatkan diri 

kepadanya tetapi kita 

memiliki keyakinan kepada 

Allah, bahwa hanya kepada 

Allah kita akan pulang, dan 

bahwa Allah akan 

memanggil kita kembali 

kepadanya (jalan 
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untuk pulang. Anakmu 

telah pulang.” 

kebenaran). Dalam 

komunikasi verbal yang 

mana termasuk komunikasi 

tulisan yaitu ketika dimana 

seseorang sedang membaca 

pesan yang ditulis berupa 

surat, novel, gambar dan 

lainnya, secara tidak 

langsung saat kita 

membaca sebuah novel 

yang memiliki pesan 

tersirat didalamnya kita 

melakukan komunikasi 

verbal secara tulisan. 

Setelah diketahui bahwa 

kutipan itu termasuk 

komunikasi verbal maka 

akan dilanjutkan dengan 

teori analisis isi yang mana 

menurut bungin adalah 

teknik untuk membuat 

rumusan kesimpulan 

dengan mengindentifikasi 
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spesifik secara sistematis 

dan objektif hal ini berupa 

kata(teks), gambar, gambar 

bergerak, simbol dan 

sebagainya untuk 

memahami budaya dari 

konteks sosial tertentu. 
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Gambar  2 Penulis Novel Tere Liye 
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Gambar  3 Sampul Novel Pulang 
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