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ABSTRAK 

NOVEL RINDU KARYA DARWIS TERE LIYE SEBAGAI MEDIA 

KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM KEGIATAN DAWAH 

 

 

 

Oleh 

NADZROTUL UYUN 

 

Melakukan komunikasi persuasif dalam kegiatan dakwah dengan 

memuat materi dan penyampaian yang menarik tentu bukan hal yang mudah. 

Baik yang menyampaikan itu secara individu, kelompok, lembaga ataupun 

organisasi kepada mad’u yang kemudian disalurkan melalui media elektronik 

maupun media cetak seperti, buku, majalah, koran, dan novel. 

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membuat dan 

mempermudah system berdakwah dengan gaya komunikasi persuasif. 

Menggunakan komunikasi persuasif berarti da’i menginginkan mad’u mencapai 

perubahan yang signifikan, memperkuat pengetahuannya ataupun menjadikan 

sebuah tambahan ilmu baru atas materi yang disampaika oleh da’i.  

Hal tersebut saat ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, salah 

satunya adalah dengan menggunakan Novel Rindu Karya Darwis Tere Liye. 

Novel Rindu merupakan media komunikasi persuasif  dalam kegiatan dakwah 

melalui materi dan gaya penulisan yang disusun menjadi sebuah naskah novel 

yang berisikan ajakan ajaran Islam yang mampu memperkuat pengetahuan kita 

atau bahkan merubah pandangan yang saat ini salah. Darwis Tere Liye sebagai 

penulis banyak menyelipkan nilai-nilai ajaran Islam dalam karyanya yang 

sesuai dengan Al-Qur’an dan as-Sunnah. Tidak hanya ajaran Islam, namun 

sejarah tentang Indonesa juga ia tuangkan dalam novel Rindu ini, ini 

menunjukkan bahwa Tere Liye sangat menghargai Bangsanya.  

Naskah teks novel Rindu Karya Darwis Tere Liye ini dianalisis 

menggunakan model analisis wacana Teun A Van Dijk dengan enam 

elemennya yaitu tematik, skematik, semantic, sintaksis, stilistik, dan retoris. 

Dengan menganalisis masalah bagaiamanakah  novel Rindu Karya 

Darwis Tere Liye bisa djadikan sebagai media komunikasi persuasif dalam 

kegiatan dakwah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana novel Rindu 

Karya Darwis Tere Liye bisa dijadikan sebagai media komunikasi persuasif 

dalam kegiatan dakwah. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan jenis penelitian pustaka. Adapun siat penelitian ini bersifat kualitatif 

yang bertujuan untuk melakukan analisiswacana naskah teks dengan 

mengggaarkan secara konteks atau pemaknan isi materi dan bahasa sebuah 

buku yang dikemas dalam Novel Rindu mengggunakan perangkat  analisis 
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wacana Teun A Van Dijk. Sumber utama dalam penelitian ini yaitu Novel 

Rindu Karya Darwis Tere Liye, setelah itu diteliti dan dianalisis. 

Hasil temuan dalam novel Rindu Karya Darwis Tere Liye yaitu 

naskah teks novel tersebut berisi tentang pesan-pesan ajaran Islam yang sangat 

berkaitan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, sebagaimana telah dianalisis 

dengan menggunakan analisis wacana Teun A Van Dijk, bahwasanya penulis 

novel Rindu ingin menyampaikan pesan tersebut dengan menggunakan bahasa 

prosa yang indah dan sarat akan makna. Penulis novel Rindu ingin 

menyampaikan bahwa hakikat memiliki yang sejati itu hanyalah milik Allah 

SWT, kita sebagai hamba-Nya hanyalah berusaha untuk menjaga dan 

memelihara atas apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah SWT. 

Dari hasil penelitian penulis novel Rindu mampu menjadikan naskah 

teks sebagai media komunikasi persuasif dalam kegiatan dakwah dengan 

mengemas naskah novel tersebut melalui materi dan gaya bahasa maupun 

penulisan yang indah dan menarik untuk dibaca. Sehingga materi ajaran Islam 

yang terkandung didalamnya membuat pembaca mampu merasakannya secara 

langsung. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk lebih memperjelas dan menghindari kesalah pahaman terhadap 

skripsi ini, maka alangkah baiknya penlis terlebih dahulu menjelaskan istilah 

yang terdapat pada judul tersebut. Adapun judul skripsi ini adalah ― NOVEL 

RINDU KARYA DARWIS TERE LIYE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI 

PERSUASIF DALAM KEGIATAN DAKWAH‖ adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut : 

Novel yaitu bentuk karya sastra yang mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang disekelilingnya dengan 

menonjolkansikapdan perilaku.
1
 Novel Rindu yaitu Novel yang ditulis oleh 

Darwis ―Tere Liye‖ yang diterbitkan oleh Republika, pertama kali pada 01 

Oktober 2014 yang menjadi Novel Best Seller dan menjadi Buku Islam 

Terbaik kategori fiksi dewasa pada Tahun 2015, dan saat ini sudah mencapai  

pada cetakan ke 22 pada bulan November 2015. 

Media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak.
2
 

                                                           
1
 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakara: Gajah Mada University Press, 

2013), h. 20. 
2
 Hafied Cangara,Pengantar Ilmu Komunikasi ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 53. 
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Komunikasi Persuasif adalah  berasal dari istilah persuasion (Inggris). 

Sedangkan istilah persuasion itu sendiri diturunkan dari bahasa latin 

―Persuasio‖ yang dapat diartikan sebagai membujuk, merayu, meyakinkan 

dan sebagainya.
3
 Dengan demikian komunikasi Persuasif adalah Proses 

mempengaruhi komunikan dengan pendekatan psikologis, sehingga 

komunikan mengikuti ajakan komunikator tetapi merasa sedang melakukan 

sesuatu atas kehendak sendiri. 

Dakwah merupakan suatu proses penyampaian atas pesan-pesan 

tertentu berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi 

ajakan tersebut.
4
 

Dari Penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang akan 

menjadi bahasan skripsi ini adalah menganalisa karangan sastra yang panjang 

mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang 

sekelilingnya dengan menonjolkan waktu dan sifat perilaku dalam NOVEL 

RINDU yang ditulis oleh Darwis Tere Liye yang diterbitkan oleh Republika, 

pertama kali pada 01 Oktober 2014 yang menjadi Novel Best Seller dan 

menjadi Buku Islam Terbaik kategori fiksi dewasa pada Tahun 2015, 

dipandang dari bahasa Komunikasi Persuasif dalam Dakwah berupa ajaran 

islam berdasarkan Al Qur‘an dan as Sunnah.  

                                                           
3
 Widjaja, Komunikasi & Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 15. 

4
 Amin Munir, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), h. 25. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul tersebut adalah: 

1. Novel Rindu Karya Darwis Tere Liye  yaitu karanagan prosa yang 

panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan 

orang-orang sekelilingnya dengan menonjolkan waktu dan sifat 

perilaku. Dalam novel ini menceritakan lima kisah kehidupan dalam 

sebuah perjalanan haji, dengan lika-liku kisah yang menarik dengan 

mengangkat tokoh utama yaitu ambo uleng yang bekerja sebagai kasi 

di sebuah kapal layar yang sedang mencari sebuah kehidupan dalam 

dirinya , dengan semua kisah bermakna pada sebuah kata yaitu 

Rindu,sehingga menarik untuk diteliti. 

2. Menjadikan novel sebagai media komunikasi pesuasif merupakan 

sebuah inovasi media komunikasi yang mana bahasa komunikasi 

persuasif yang disampaikan dengan media tulisan yang berisi cerita 

kehidupan memiliki kesan tersendiri yang dapat dihayati oleh 

pembacahingga dapat berpengaruh pada diri pembaca. Karnanya perlu 

sekali mengkaji bahasa komunikasi persuasif yang ada dalam Novel 

Rindu yang ditulis oleh Darwis Tere Liye. 

3. Mengingat masalah yang dibahas dalam novel ini berhubungan dengan 

dakwah yaitu mengajarkan tentang keyakinan, keikhlasan, dan juga 

kesabaran, sehingga penulis merasa mampu mengkaji permasalahan 
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ini, selain itu literature baik itu primer yaitu novel itu sendiri, 

begitupula data sekunder berupa buku maupun dokumen lainnya yang 

mendukung penyelesaian skripsi. 

C. Latar Belakang Masalah 

Dakwah dengan menggunakan pendekatan komunikasi persuasif 

melalui media tulisan merupakan sebuah inovasi yang kreatif atau yang sering 

disebut dengan dakwah bil-qalam. Dakwah bil-qalam yaitu sarana dan metode 

dalam penyampaian pesan-pesan dakwah kepada mad‘u melalui media-media 

cetak baik surat kabar, majalah, buku-buku atau berupa tulisan dan artikel 

lainnya. Pengertian dakwah bil qalam itu sendiri menurut Jalaluddin Rahmat 

dalam Islam aktual adalah menyampaikan dakwah melalui media cetak 

(tulisan).
5
 

Novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang dimanfaatkan oleh 

tokoh agama atau yang lainnya, sebagai sarana dakwah untuk mengajak 

manusia ke jalan Tuhan, sehingga tercapainya tujuan dakwah yaitu 

kebahagiaan dunia dan akhirat.Mengajak dan menyeru manusia untuk berada 

dijalan yang diridhoi Allah merupakan pekerjaan yang sulit. Terlebih lagi di 

era modern saat ini, tantangan perkembangan zaman semakin kuat.para da‘i 

harus lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah 

sehingga sampai kepada mad‘unya.  

                                                           
5
 Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual (Bandung: Mizan, 1998), h.172. 
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Setiap Novel mengandung tema yaitu dasar pemikiran penulis yang 

disampaikan melalui karya-karyanya, maka dasar atau tema merupakan sarana 

atau tujuan yang penting dalam sebuah Novel. Maka apabila sebuah Novel 

dimuat dengan tema-tema dakwah yang dikemas oleh penulisnya dalam 

bentuk kata-katayang indah dan mudah dipahami, pesan dakwahya akan 

mudah diterima dan dipahami oleh pembaca.  

Dewasa ini banyak penulis Muslim banyak melakukan dakwahnya 

degan pena melalui Novel. Salah satu penulis yang memanfaatkan tulisannya 

sebagai media dakwahnya adalah Darwis Tere Liye.Penulis yang pernah 

melanjutkan studinya di Universitas Indonesia (UI) jurusan Ekonomi ini 

sangat produktif dalam menulis. Sepanjang karirnya didunia penulisan, ia 

telah banyak melahirkan banyak karyanya melalui Novel yang ia jadikan 

sebagai media dakwahnya, seperti buku Hafalan Sholat Delisa, Pulang, dan 

yang terbaru saat ini adalah Rindu. 

Dalam penelitian ini Novel Rindu karya Darwis Tere Liye akan 

dijadikan objek penelitian. Untuk memahami bagaimana Novel Rindu bisa 

dijadikan sebagai media komunkasi persuasif dalam dakwah, maka peneliti 

menggunakan Teori Van Dijkyang menjelaskan bahwa proses produksi teks 

melibatkan kognisi social, artinya sebuah teks tidak berdisri sendiri, 

melainkan dibentuk dan dipengaruhi oleh struktur social, nominasi kelompok 

tertentu, dan kelompok kekuasaan dalam masyarakat dan bagaimana kondisi 
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(pikiran) dan kesadaran yang dibentuk dan berpengaruh terhadap teks 

tersebut. 

Adapun ketertarikan peneliti memilih Novel Rindu Karya Darwis Tere 

Liye Sebagai Media Komunikasi Persuasif dalam Kegiatan Dakwah berlatar 

belakang dari judul Novel tersebut yaitu Rindu.Kata Rindu biasanya identik 

dengan hal-hal romantis, percintaan dan anak muda yang jauh dari nilai-nilai 

islam. Sehingga sebelum membaca Novel Rindu kebanyakan pembaca 

memiliki pandangan tentang Rindu secara sempit, biasa saja ataupun tidak 

tertarik untuk membaca, khususnya para pembaca Novel Bergenre Religi. 

Novel Rindu memiliki halaman cukup tebal, sehingga akan membuat ragu 

para pembacanya akan mampu memahami isinya secara cepat. Pada halaman 

awal Novel Rindu menampakkan cerita dengan memulainya dari sejarah di 

Indonesia pada saat masa penjajahan waktu itu, hal ini juga masih belum 

mampu meyakinkan pembaca bahwa Novel Rindu adalah Novel yang 

bergenre Religi.Kemudian pandangan ini terus berkembang, namun yang 

dikhawatirkan adalah banyak pemahaman yang salah sebelum pembaca 

menyelesaikan bacaan Novel Rindu ini secara tuntas. 

Rindu tidak hanya sebatas pemahaman tentang cinta terhadap manusia, 

akan tetapi Islam pun mampu menjabarkan betapa luasnya sebuah 

pemahaman tentang Rindu, karena Rindu tidak terbatas pada tempat, ruang, 
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dan waktu. Jika manusia mampu memahami Rindu secara benar maka kelak 

ia akan mampu melembutkan hatinya disetiap perjalanan hidupnya. 

Dalam Novel Rindu Darwis Tere Liye mengajak semua kalangan 

untuk mampu memahami Rindu secara luas, tentunya berdasarkan 

pemahamannya tentang Al-Qur‘an dan Hadits. Dalam Novel Rindu ada 

beberapa perbincangan yang begitu persuasif untuk kita memahami hakikat 

Rindu, yang mengajarkan kita tentang keikhlasan,kesabaran,dan kasih sayang 

yang tak terbatas. 

Sebagaimna Islam mengajarkan kita untuk berdakwah secara luas, 

karena dakwah merupakan suatu aktivitas seorang muslim untuk 

menyebarkan ajaran islam di muka bumi yang penyampaiannya diwajibkan 

kepada setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang 

dirirwayatkan oleh al Imam Ahmad Bin Hambal, Al-Imam Al Bukhori dan 

Al-Imam at Tirmidzi Rahimahullah ‗anhuma yang berarti “ Sampaikanlah 

daripadaku walau satu ayat”.
6
 

Dari pemaparan diatas untuk tercapainya tujuan dakwah maka perlu 

adanya system atau metode tertentu hingga pesan bisa tersampaikan kepada 

mad‘u secara utuh, baik dan benar.Adapun caranya sangat tergantung pada 

siapa (mad‘u) dan juga keahlian seorang da‘i.baik secara lisan maupun dengan 

                                                           
6
 Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al Asqalani, Fathul Al Bari Syarh Shahih Al Bukhori ( Jakarta: 

Amzah, Hadits 3461), h. 64. 
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tulisan dan salahsatunya adalah berdakwah melalui media sastra, seperti 

dengan menyampaikan dakwah melalui novel yang berisikan pesan dakwah 

islam.Sehingga novel mampu dijadikan sebagai media komunikasi persuasif. 

Media komunikasi bukan hanya terpaku pada media komunikasi 

massa seperti pada umumnya berupa televisi, radio, dan koran saja. Karya 

sastra juga merupakan media untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan si 

pencipta kepada khalayak luas.Pencipta karya sastra bisa menuangkan saran, 

sindiran, atau informasi lainnya sesuai dengan peristiwa yang biasanya sedang 

hangat dibicarakan. 

Novel merupakan salah satu karya sastra yang dapat dijadikan media 

komunikasi, karena penyajian pesan komunikasinya dengan cara 

menumpangkan pada suatu objek atau peristiwa yang sedang menarik 

perhatian khalayak. Kita dapat mengetahui pesan dari novel tersebut tentunya 

dari amanat, baik yang tersirat maupun yang tersurat. 

Sebenarnya sebuah karya sastra merupakan media komunikasi 

persuasif yang baik karena di dalamnya kita dapat mengungkapkan kejadian 

atau peristiwa secara kronologis dan sarat akan amanat. Novel yang berujudul 

Rindu Karya Darwis ―Tere Liye‖ ini ternyata merupakan novel benuansa 

Religi.Memang dari judulnya tidak mencerminkan nuansa tersebut, tetapi 

setelah dibaca banyak sekali amanat yang terkandung didalamnya mengenai 

pesan-pesan dakwah. Penulis menceritakan dengan bahasa yang ringan, dan  
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sederhana tetapi dapat menggugah pembaca. Bagaimana sebuah novel dapat 

menjadi media komunikasi persuasif yang baik, tentunya dapat dilihat dari 

peran penulis (komunikator) dalam mengelola pesan yang disampaikan 

sedemikian rupa kepada pembaca (komunikan) sehingga dapat menimbulkan 

sebuah efek. 

Sebelum melangkah lebih jauh, penulis terlebih dahulu akan 

memaparkan sedikit tentang apa itu persuasuif, dalam Oxford Dictionary 

persuasive diartikan sebagai tindakan , dan atau perilaku untuk memersuasi 

atau mencari faktor-faktor kekuatan membujuk, menghadirkan kepercayaan 

atau keunggulan argument, imbauan, atau bukti-bukti kepada seseorang dalam 

rangka meyakinkannya untuk melakukan atau memercayai sesuatu. Sementara 

itu Micheal West mengartikan persuasif sebagai daya atau seni membujuk , 

dalam bahasa Indonesia persuasive diartikan sebagai bujukan halus.
7
 

Sastra merupakan pekerjaan atau perbuatan hasil kesenian 

menciptakan sesuatu yang indah dengan bahasa yang baik dengan tulisan 

maupun lisan yang dapat menimbulkan rasa keindahan atau keharuan, seperti 

mengarang cerita roman dan sajak atau pengetahuan sesuatu yang bertalian 

dengan seni .
8
 

Sastra sejati selalu mengungkapkan masalah manusia dan 

kemanusiaan yang mencakup makna hidup dan kehidupan, melukiskan 

                                                           
7
Bambamg S. Ma‘arif, Komunikasi Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya , 2010), h.15. 

8
 Emha Husman, Apresiasi Sastra Indonesia (Bandung: Angkasa, 1984), h.4. 
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penderitaan, perjuangan kasih sayang, cinta, nafsu, dan hal lainnya yang 

dialami manusia. Hal ini sangat sejalan dengan ajaran islam sebagai pedoman 

dasar bagaimana memaknai hakikat menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu 

menjadikan sastra sebagai media komunikasi persuasif dalam berdakwah  

merupakan salah satu pilihan metode yang menarik dan dapat menyentuh 

mad‘u dalam memahami ajaran islam. 

Terbukti saat ini terus lahir para sastrawan-sastrawan yang 

berlatarbelakang islam, berdakwah melalui media sastra, baik berupa puisi, 

drama, nasyid, juga novel islami yang memuat ajaran agama islam dalam 

karyanya. Adapun nilai islam yang hendak disampaikan merupakan 

tanggungjawab para sastrawan muslim agar benar-benar sejalan dengan Al-

Qur‘an dan As-Sunnah.  Karenanya yang menjadi ukuran nilai moral dan 

estetika dalam sastra itu harus sesuai islam,.Novel sendiri sebagai alternatif 

media komunikasi persuasif dapat dijadikan sarana yang relevan untuk 

menyampaikan pesan dakwah karena novel yaitu sebagai karangan prosa yang 

panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-

orang disekelilingnya dengan menonjolkan sifat dan perulaku yang dapat 

ditiru oleh pembacanya. 

Dalam komunikasi persuasif penulis karya sastra (komunikator) harus 

memperhatikan penyampaian pesan yang dikemas dengan baik. Pesan yang 

dikemas dengan baik jika, pesan dirancang dapat menarik perhatian pembaca, 
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pesan harus menggunakan tanda-tanda pengalaman yang sama antara 

komunikator dan komunikan, sehingga dapat sama-sama mengerti. Pesan 

harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan, dan menyarankan 

beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu. 

Di era  modernisasi ini peran media komunikasi sangat penting untuk 

menyajikan contoh, persuasi, penerangan, dan pendidik. Tidak hanya terpaku 

pada media massa saja, karya sastra pun saat ini baik digunakan untuk media 

komunikasi. Pembaca (komunikan) kadangkala bosan dengan informasi-

informasi disajikan di media massa, komunikan ingin masuk ke dunia dimana 

ia dapat mengetahui informasi dan amanat yang baik tanpa harus menggurui 

atau memprofokasi. Maka dari itu novel merupakan salah satu media yang 

dapat menunjang hal tersebut. 

Novel Rindu Karya Darwis Tere Liye memang menghadirkan fakta, 

sejarah dan hikmah tentang perjalanan islam di Indonesia serta bagaimana 

cara memahami kehidupan secara islam.Sehingga setiap cerita yang 

disampaikan berisi sebuah amanat yang langsung mengispirasikan 

pembaca.Penulis (komunikator)  harus dilengkapi dengan knowledge dan 

knowhow jika memang ingin mempengaruhi pembaca (komunikan). 

Novel Rindu sebagai media komunikasi persuasive juga tak lepas dari 

peran komunikatornya yaitu penulis novel Darwis Tere Liye.Karya-karyanya 

begitu dekat dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan selalu fleksibel 

terhadap kemajuan zaman.Pengetahuan dan rasa empatynya membuat Novel 
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Rindu mengundang rasa kagum para pembaca. Pembaca tidak merasa sedang 

dibujuk untuk memahami islam dengan kejenuhan, namun pembaca diajak 

dan dibujuk dengan seni yang indah melalui gaya bahasa yang digunakan. 

Melihat  latarbelakang tersebut, penulis ingin menganalisis 

bagaimanakahNovel Rindu bisa dijadikan sebagai media komunikasi 

persuasif dalam berdakwah dengan memakai analisis wacana yang 

menggunkan pendekatan kulaitatif, dengan menggunakan teori Van Dijk yang 

melihat dan memahami sebuah wacana terhadap teks komunikasi dengan 

melalui enam unsure yaitu dari segi tematik, skematik, semantic, sintaksis, 

stilistik, dan retoris. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapatdirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

Bagaimana Novel Rindu Karya Darwis Tere Liye dapat dijadikan media 

komunikasi persuasif dalam kegiatan dakwah? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Novel Rindu Karya 

Darwis Tere Liye bisa dijadikan sebagai media Komunikasi Persuasif dalam 

berdakwah. 
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F. Metode Penelitian 

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara 

sisitematis yang ditujukan dan penyediaan informasi untuk menyelesaikan 

masalah-masalah. Jadi metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
9
 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomna,peristiwa, aktivitas sosial,sikap,keprcayaan, persepsi, dan 

pemikiran manusia secara indivdu maupun kelompok.
10

 Alasan 

menggunakan penelitian kualitatif karena penulis ingin mengetahui 

bagaimana novel rindu karya darwis tere liye bisa dijadikan sebagai 

media komunikasi persuasive dalam kegiatan dakwah.menggunakan jenis 

penelitian kepustakaan (Library research) tentang karya Darwis Tere 

Liye yang telah menjadikan novel sebagai media komunikasi persuasif 

dalam menyampaikan dakwah. Bahasa yang digunakan oleh Darwis 

dalam Novel Rindu begitu menyentuh pembaca sehingga pesan benar-

                                                           
9
  Sugiono, Pengertian Penelitian Menurut Para Ahli (Bandung: Alfabet, 2010), cet. 10, h. 6. 

10
 H.M. Djunaini Ghony dan Fauzan Al Mansyur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruz media, 2012), h.13. 
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benar mengajak, membujuk pembaca secara halus untuk memahami 

ajaran islam. 

Supaya penelitian ini lebih sempurna dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka peneliti berusaha menemukan dan mengumpulkan 

sebanyak mungkin referensi ataupun data yang memiliki kaitan dengan 

penelitian ini untuk dijadikan sebagai referensi, seperti : Buku, 

jurnal,Majalah, Koran, dan Internet. 

Topik pembahasan dalam skripsi ini adalah Novel Rindu sebagai 

media komunikasi persuasif dalam dakwah. 

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 pemahaman gaya bahasa 

dalam novel Rindu. Dalam penelitian ini menggunakan perangkat analisis 

wacana yang meliputi enam unsur yaitu dilihat dari sisi Tematik, 

Skematik, Sintakis, Stikistik, dan Retorisnya. 

2. Sumber Data 

a.  Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang didapatkan 

untuk kepentingan penelitian yang merupakan data utama yaitu novel 

Rindu karya Darwis Tere Liye. 
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Dalam novel tersebut terdapat beberapa tokoh yaitu Ambo Uleng, 

Ahmad Karaeng (atau dipanggil Gurutta), Daeng Andipati yang menjadi 

tokoh sentral di dalam cerita. Cerita dalam novel ini akan meyuguhkan 5 

persoalan hidup beserta jawabannya, yang didominasi oleh ketiga tokoh 

tersebut. 

b.  Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan 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. 

Rindu adalah salah satu novel terbaik karangan Tere Liye. 

Setidaknya itu menurutku. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu aku 

sudah  selesai membaca novel ini.
11

 

Rindu adalah persembahan Tere Liye di tahun 2014 yang betul-

betul dirindukan. Rindu merupakan buku ke-20 karya pengarang 

produktif tersebut. Semua karya-karyanya memiliki ciri khas dan cita rasa 

yang berbeda. Namun bagi saya, Rindu adalah karya yang tak pernah 

terbayangkan. Saya tidak habis pikir, lagi-lagi Tere Liye menyuguhkan 

                                                           
11

 http://muh-mufarrikhin.blogspot.co.id/2014/12/5-pertanyaan-13-jawaban-dalam-rindu.html 

(13 Maret 2017 

 

http://muh-mufarrikhin.blogspot.co.id/2014/12/5-pertanyaan-13-jawaban-dalam-rindu.html%20(13
http://muh-mufarrikhin.blogspot.co.id/2014/12/5-pertanyaan-13-jawaban-dalam-rindu.html%20(13
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tema yang tidak biasa. Menurut saya, ide penulisan novel Rindu belum 

pernah ada di dunia perbukuan Indonesia. Sederhana, tidak muluk-muluk, 

tapi segar.
12

 

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 diklasifikasikan 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 (pragmatic) 

bahasa.Usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks dan 

situasi.(Firth)
13

.Dalam penelitian ini penulis menggunakan analaisis 

wacana kulaitatif karena menganalisis novel Rindu sebagai media 

                                                           
12

 http://www.kompasiana.com/thuluwmuhlisromdloni/resensi-novel-rindu-karya-tere-

liye_54f93815a33311ae068b49bc (13 Maret 2017) 
13

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

2012), h. 40. 

http://www.kompasiana.com/thuluwmuhlisromdloni/resensi-novel-rindu-karya-tere-liye_54f93815a33311ae068b49bc%20(13
http://www.kompasiana.com/thuluwmuhlisromdloni/resensi-novel-rindu-karya-tere-liye_54f93815a33311ae068b49bc%20(13
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komunikasi persuasif dalam dakwah. Selain itu peneliti menggunakan 

discourse analysis, artinya suatu model yang dipakai untuk meneliti 

dokumen yang berupa teks, gambar, symbol, dan sebagainya dengan 

pendekatan model Van Dijk yang terdiri dari enam elemen. Analisis 

wacana merupakan sebuah alternative dari analisi isi dengan pendekatan 

kualitatif  yang lebih melihat ―bagaimana‖ dari sebuah pesan atau teks 

komunikasi.
14

 

Van Dijk menjelaskan bahwa proses produksi teks melibatkan 

kognisi social, artinya sebuah teks tidak berdisri sendiri, melainkan 

dibentuk dan dipengaruhi oleh sruktur social, nominasi kelompok 

tertentu, dan kelompok kekuasaan dalam masyarakat dan bagaimana 

kondisi (pikiran) dan kesadaran yang dibentuk dan berpengaruh terhadap 

teks tersebut. Van Dijk mempunyai tiga dimensi yaitu : teks, kognisi 

social, dan kontek social. Ketiga dimensi itu tidak berdiri sendiri 

melainkan satu system dan satu kesatuan dalam analisis. 

Berikut adalah gambar struktur atau elemen yang dikemukakan 

oleh Van Dijk: 

Tabel 1. Element Wacana Van Dijk
15

 

                                                           
14

 Alex Sobr, Analisis Teks Media (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.71. 
15

 Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: lkis, 2008),  h. 

228.  
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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 

dipakai dalam teks berita) 

 

Leksikon 

Struktur Mikro RETORIS Grafis, metafora, dan 

ekspresi 
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Tabel II. Tahapan Penelitian yang Dilakukan oleh Peneliti 

No Pendekatan 

penelitian 

Tahapan 

Penelitian 

Operasional 

Penelitian 

Strategi dan 

Tekhnik 

Penelitian 

1 Analisis 

Wacana dengan 

model Teun A 

Van Dijk dan 

bersifat 

interpretative 

Coding unit Mencari, memilah 

tema dan kata 

sesuai dengan focus 

penelitian 

Pengumpulan 

referensi 

2  Analisis wacana 

model Van Dijk 

Pengelompokkan 

data berdasarkan 

perangkat wacana 

Van Dijk 

Studi 

dokumentasi 

Novel Rindu 

3  Analisis Data Mengolah Data dan 

Menganalisa Data 

Reduksi dan 

Display Data, 

mengambil 

kesimpulan dan 

verifikasi 

4  Penulisan laporan Pengetikan 

berdasarkan 

Penulisan yang 

efektif dan 
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sistematika 

penulisan skripsi 

efisien 

 

G. Tinjauan  Pustaka  

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggali dan memahami 

beberapa penelitian 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: 

Penelitian yang berjudul ―Pesan-pesan Dakwah dalam Novel Negri 5 

Menara‖ karya Roby Aditia Putra, 2014.
16

 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. 

Focus penelitiannya adalah isi pesan dari Novel Negeri 5 Menara yang 

mencakup Akidah, Syari‘ah, dan Akhlak. 

Penelitian berjudul ―Pesan-pesan Dakwah dalam Novel Perempuan 

Berkalung Sorban‖ karya Hafizah Desmavitasari, 2014.
17

 Dalam penelitian ini 

                                                           
16

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

S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014). 
17

 Hafizah Desmavitasari, Pesan-pesan Dakwah dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban 

(Skripsi program S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, Bandar 

Lampung,  2014). 
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Hafizah Desmavitasari menggunakan metode Conten Analisis, hasil penelitian 

bahwa dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban memiliki pesan dakwah 

yang sesuai dengan nilai ajaran islam tentang kedudukan seorang perempuan, 

namun ada beberapa hal yang perlu di evaluasi. Fokus penelitian ini adalah isi 

pesan dari novel Perempuan Berkalung Sorban. 

Penelitian berjudul ―Novel Ayat-ayat Cinta Perspektif Pesan Dakwah‖ 

karya Gatra Kirana, 2010.
18

 Hasil penelitian menyatakan bahwa Novel Ayat-

ayat cinta banyak mengandung nilai-nilai ajaran Islam seperti akidah dan juga 

alhlak. Focus 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 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 Aditia Putra. Sedangkan perbedaannya 

adalah fokus penelitiannya, ketiga penelitian tersebut hanya berfokus pada 

pesan dakwahnya, sedangkan peneliti  fokus terhadap keseluruhan isi novel 

yang berkaitan dengan kajian komunikasi persuasif yang terdapat dalam 

Novel Rindu Karya Darwis Tere Liye. 

                                                           
18

 Gatra Kirana, Novel Ayat-ayat Cinta Perspektif Pesan Dakwah (Skripsi program S1 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2010). 
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Oleh karena itu, skripsi yang berjudul ―Novel Rindu Karya Darwis 

Tere Liye Sebagai Media Komunikasi Persuasif dalam Kegiatan Dakwah‖ 

bukan merupakan pengulangan semata dari penelitian sebelumnya. Penelitian 

ini dilakukan untuk menambah dan memperkaya pengetahuan khususnya 

dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam yang terkait dengan 

penyampaian pesan yang termuat dalam media cetak yang menggunakan 

proses komunikasi persuasif. 
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BAB II 

NOVEL, MEDIA KOMUNIKASI PERSUASIF DAN DAKWAH 

 

A. Novel  

1. Pengertian Novel 

Novel juga bisa dijadikan sebagai media dakwah tentu hal ini juga 

telah banyak dilakukan oleh penulis-penulis besar bangsa ini. Berikut ini 

kita akan membahas lebih lanjut tinjauan Novel menurut teori sastra. 

Sebutan novel dalam bahasa inggris , dan inilah yang kemudian masuk ke 

Indonesia ,berasal dari bahasa italia novella,secara harfiah novella berarti 

barang baru.
19

 Dikatakan barang baru karena bila dibandingkan dengan 

jenis sastra yang lain seperti puisi, drama dan lain-lain, maka jenis novel 

ini muncul kemudian.  

Dalam buku apresiasi kesusasttraan bahwa novel dalam arti luas 

adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas. Ukuran yang luas 

disini dapat berarti cerita dengan plot (alur) yang kompleks, suasana 

cerita yang beragam, dan setting cerita yang beragam pula. Meskipun 

novel merupakan karya sastra yang imjinatif, rekaan atau khayalan harus 

berdasarkan kenyataan.Dalam cerita rekaan ini tentu saja bukan 

kenyataan yang dilihat dalam keseharian. Jika sebuah karangan 

                                                           
19

 Emha Husman, Apresiasi Sastra Indonesia (Bandung: Angkasa, 1984), h. 11.  



24 
 

 
 

mengangkat begitu saja kenyataan sehari-hari, ia bukan sebuah rekaan 

atau fiksi, namun bisa dikatakan sebuah laporan jurnalistik, deskriptif 

atau ekposisi ilmiah. Gaya bahasa dan pemilihan bahasa yang 

komunikatif dari sang pengarang itulah yang muncul menjadi sebuah 

keindahan sehingga menjadi hal yang menarik dalam fiksi. 

―Kenyataan‖ yang dilihat sehari-hari menjadi berbeda dengan 

kenyataan yang ada dalam fiksi. Fiksi adalah sebuah ide atau gagasan, 

sementara kenyataan empiris adalah fakta fisik. ―kenyataan fungsional‖ 

tak dapat mengacu pada kenyataan empiris atau faktual. 

2. Unsur-unsur Novel 

Setiap novel atau karya sastra mempunyai dua unsur, pertama  

unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun sastra tersebut dari luar, 

kedua adalah unsur Intrinsik yaitu unsur yang membangun karya sastra 

tersebut dari dalam. 

a. Unsur ekstrinsik novel  

Unsur ekstrinsik novel merupakan unsur dari luar yang turut 

mempengaruhi terciptanya karya sastra.Unsur ekstrinsik meliputi 

biografi pengarang, keadaan masyarakat saat karya itu dibuat, serta 

sejarah perkembangan karya sastra.Melalui sebuah karya novel kita 

kadang secara jelas dapat memperoleh sedikit gambaran tentang 
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biografi pengarangnya.Melalui sebuah novel kita pun dapat 

memperoleh gambaran tentang budaya dan keadaan masyarakat 

tertentu saat karya itu dibuat.Nilai-nilai dalam karya sastra dapat 

ditemukan melalui unsur ekstrinsik ini. Seringkali dari tema yang 

sama didapat nilai yang berbeda, tergantung pada unsur ekstrinsik 

yang menonjol. Misalnya, dua novel sama-sama bertemakan cinta, 

namun kedua novel menawarkan nilai yang berbeda karena ditulis oleh 

dua pengarang yang berbeda dalam memandang dan menyingkap 

cinta, latar belakang pengarang yang berbeda, situasi sosial yang 

berbeda, dan sebagainya. 

Nilai-nilai yang terkandung : 

1. Nilai social masyarakat, sifat yang suka memperhatikan 

kepentingan umum (menolong, menderma, dan lain-lain).  

2.  Nilai budaya Nilai yang berkaitan dengan pikiran, akal budi, 

kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat suatu tempat yang 

menjadi kebiasaan dan sulit diubah.  

3. Nilai ekonomi Nilai yang berkaitan dengan pemanfaatan dan 

asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang, dan kekayaan 

(keuangan, tenaga, waktu, industri, dan perdagangan).  
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4. Nilai filsafat, hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan 

hukumnya.
20

 

Dalam sebuah karya sastra pemilihan diksi/gaya bahasa atau 

ungkapan merupakan hal yang sangat penting. Karena diksi bukan hanya 

sekedar gaya bahasa, akan tetapi diksi dalam sebuah karya sastra adalah 

media untuk megkomunikasikan maksud dari penulis. Bahasa dan sastra 

mengembangkan fungsi utamanya yaitu, fungsi komunikaif. 

b. Unsur intrinsik novel 

1. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau 

berkelakuan di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. 

2. Perwatakan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra 

tokoh. 

3.  Alur/plot adalah jalinan peristiwa dalam karya sastra untuk 

mencapai efek tertentu. 

4. Sudut pandang adalah posisi pencerita dalam membawa 

kisahan, boleh jadi ia tokoh dalam ceritanya (pencerita 

akuan),boleh jadi pula berada di luarnya (pencerita diaan).  

5. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang 

kepada pembaca/penonton/pendengar. 

                                                           
20

 Indra Gunawan, “ Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Novel‖ (On-line), tersedia di : 

http://indonesialesson.Blogspot.co.id/2011/09/unsur-intrinsik-dan-ekstrinsik-novel.html ( 16 

september 2016) 

http://indonesialesson/
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6. Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan 

suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra.  

7. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan 

gagasannya melalui bahasa yang digunakannya.  

B. Media Komunikasi Persuasif dan Kegiatan Dakwah 

1. Media  

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari komnuikator kepada khalayak.
21

 Dalam penelitian ini media 

akan dikaitkan dengan komunikasi persuasif melaui sebuah tulisan berupa 

bentuk buku yaitu novel. Hal ini mengartikan bahwa komunikasi peuasif 

melalui sebuah media karya sastra novel.Karena yang akan diteliti adalah 

seah buku maka digunakan suatu pendekatan media massa. Dengan 

karakteristik media massa adalah sebagai berikut:
22

 

a. Bersifat melembaga, yang mengelola media terdiri dari banyak orang, 

mulai dari pencarian, pengumpulan, pengeditan, dan penyebaran 

informasi. 

b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi tida bia dilakukan dengan tanya 

jawab secara langsung dari komunikator kepada komunikan. 

c. Meluas dan serempak. Adanya media massa maka bisa memutus jarak 

dan waktu dalam memperoleh informasi tanpa batas. 

                                                           
21

 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 

137. 
22

 Ibid. h.140. 
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d. Memakai peralatan teknis atau mekanis seperti, radio, televisi, surat 

kabar, buku, dan lain-lain.  

e. Bersifat terbuka,artinya informasi atau pesan dapa dierima oleh siapa 

saja tidak mengenal usia.  

2. Komunikasi Persuasif  

a. Pengertian Komunikasi Persuasif  

Persuasif berasal dari bahasa Latin, persuasio yang berarti induce 

(memeranikan), conviction (meyakinkan), belief (kepercayaan).
23

 

Persuasif merupakan komunikasi dimana pesan-pesan yang dikirimkan 

diharapkan mampu mengubah sikap, kepercayaan dan perilaku pihak 

penerima. Simon mendifinisikan persuasif sebagai komunikasi manusia 

yang dirancang untuk memengaruhi orang lain dengan mengubah 

kepercayaan, nilai atau sikap mereka.
24

 

Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan komunikasi persuasif adalah 

sebuah nilai kesadaran, kerelaan disertai rasa senang. Sedangkan kegiatan 

coersi adalah perubahan sikap,pendapat, atau perilaku dengan perasaan 

terpaksa karena diancam, yang menibulkan perasaan tidak senang.
25

  

Dengan demikian komunikasi persuasive mampu memberikan dampak 

                                                           
23

 Bambang.S.Ma‘arif, Komunikasi Dakwah (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 15. 
24

 Ibid. h.16.  
25

  Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h.125. 
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positif yang lebih tinggi, baik itu dari sisi Kognitif, Afektif, maupun 

Behavior. 

Oleh karena itu komunikasi persuasive lebih mengena kepada para 

komunikan, karena para komunikan senang dan sukarela dalam menrima 

pesan dakwah dari komunikatrnya.Namun demikian komunikasi juga 

memerlukan media yang mendukung tujuannya, contohnya menggunakan 

media Novel. 

b. Teori dan Metode Komunikasi Persuasif 

Dalam melaksanakan komunikasi persuasif, komunikator 

dakwah sebaiknya mempersiapkan segala hal dengan baik.Seperti metode 

dan juga teori yang mendukung pelaksanaan komunikasi persuasif 

tersebut. Berikut beberapa teori yang bisa dikembankan menjadi beberapa 

metode dalam komunikasi persuasif:
26

 

1. Metode asosiasi, adalah penyajian pesan komunikasi dengan jalan 

menumpangkan pada suatu peristiwa yang actual, atau sedang menarik 

perhatian dan minat massa.  

2. Metode integrasi, kemampuan untuk menyatukan diri dengan 

komunikan dalam arti menyatukan diri secara komunikatif, sehingga 

                                                           
26

  Ibid. h.126. 
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tampak menjadi satu, atau mengandung arti kebersamaan, baik 

dilakukan secara verbal maupun nonverbal. 

3. Metode pay-off  danfear-arousing, yakni kegiatan mempengaruhi 

orang lain dengan jalan melukiskan hal-hal yang menggembirakan dan 

menyenangkan perasaan atau memberi harapan. 

4. Metode icing, yaitu menjadikan indah sesuatu, sehingga menarik siapa 

yang menerimanya.  

3. Media Komunikasi Persuasif 

Media komunikasi persuasif berarti sebuah saluran atau alat yang 

digunakan dalam komunikasi persuasif. Karena penulis meneliti sebuah 

buku, maka buku tergolong kedalam media komunikasi persuasif yang 

berupa media massa. Media massa itu terdiri dari:
27

 

1). Media cetak, seperti surat kabar, majalah, buku, pamphlet, dan 

peralatan teknik lainnya yang menarik indera penglihatan. 

2). Media elektronik seperti, radio dan televisi yang merangsang indera 

penglihatan dan pendengaran. 

Sebuah buku bisa dikatakan persuasif jika isi pesan dan gaya bahasa 

yang terdapat dalam buku tersebut mengandung unsur-unsur persuasif. 

1). Bahasa dan Makna dalam Komunikasi Persuasif 

                                                           
27

 Soleh Soemirat,  Asep Suryana, Komunikasi Persuasif ( Banten: Universitas Terbuka, 

2012), h. 6.32. 
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Dalam komunikasi persuasif kita berusaha untuk mencapai 

tujuan yang berkaitan dengan maksud utama kita untuk mempengaruhi 

baik lingkungan kita, termasuk sasaran persuasive maupun diri kita 

sendiri.Untuk mewujudkan usaha tersebut, maka wujud nyatanya adalah 

dalam bentuk pesan.
28

 Pesan tersebut merupakan hasil dari usaha manusia 

didalam meyandikan gagasan-gagasannya. Pesan-pesan tersebut dalam 

komunikasi persuasive dimaksudkan untuk menghasilkan pengaruh 

terhadap orang lain, baik terhadap aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotor. 

Dalam menghasilkan dan menerima pesan, kita dituntut untuk 

menggunakan ―sandi‖ atau ―kode‖. Dalam menghasilkan pesan, kita 

menyandi dengan memilih symbol atau lambang dan menyusunnya dalam 

suatu cara yang sistematis. Dalam menerima pesan, kita membuka, kita 

membuka sandi (decode). Kita berusaha untuk menerjemahkan sandi itu 

kedalam system isyarat kita sendiri, sedemikian rupa sehingga pesan itu 

menjadi berarti atau  bermakan. 

Dengan demikian bahasa dan makna berperan penting dalam 

sebuah media komunikasi persuasive berupa sebuah media cetak yaitu 

karya sastra novel. 

2). Isi pesan Persuasif 
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 Ibid. h. 5.16.  
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Terdapat tiga tujuan pesan komunikasi persuasif, yaitu:
29

 

1). Membentuk tanggapan (Shaping Respons). 

Salah satu tujuan komunikasi persuasive adalah membentuk cara 

sasaran memberikan tanggapannya. Pembentukan sasaran tersebut 

dilakukan pada sasaran yang sudah mengetahui topik tersebut ataupun 

belum. 

Dalam proses pembentukan sikap dan tanggapan persuader harus 

mampu mempertalikan antara produk baru dengan nilai-nilai yang 

telah melekat didalam system masyarakat. 

2). Penguatan tanggapan (Reinforcing Respons) 

Maksudnya adalah meyakinkan kembali sebuah ide gagasan atau nilai-

nilai yang terdapat dalam masyarakat atau sasaran tersebut. 

3). Pengubahan tanggapan (Changing Respons) 

Komunikasi persuasive juga salah satunya untuk mengubah tanggapan 

sasaran.Dengan adanya informasi baru yang menarik sasaran dirasa 

mampu untuk membuat sasaran merubah tanggapannya. 

4. Dakwah 

a. Pengertian Dakwah  

                                                           
29

 Ibid. h. 5.35.  
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Dakwah ditinjau dari etimologi atau bahasa, kata dakwah 

berasal dari bahasa Arab, yaitu da‘a-yad;u,da‘watan, artinya 

mengajak,menyeru, memanggil. Menurut terminology bermacam-

macam, berikut beberapa pendapat ahli ilmu dakwah mengenai 

pengertian dakwah, antara lain : 

1). M.Natsir mendefinisikan dakwah adlah usaha meyerukan dan 

menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat 

manusia konsepsi islam tentang pandangan dan tujuan hidup 

manusia di dunia ini, dan yang meliputi al-amar bi al-ma‘ruf 

an-nahyu an al munkar dengan berbagai macam cara dan 

media yang diperbolehkan akhlak dan membimbing 

pengalamannya dalam perikehidupan bermasyarakat dan 

perikehidupan bernegara. 

2). Prof.A.Hasjmy mengatakan bahwa dakwah islamiyyah yaitu 

mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan 

aqidah dan syari‘ah Islamiyyah yang terlebihdahulu telah 

iyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri.
30

 

3). H.M. Arifin mengatakan bahwa dakwah mengandung 

pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk 

lisan,tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan 

secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang 

                                                           
30

Amin Munir Syamsul, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), h. 3. 
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lain baik secara individual maupun secara kelompok agar 

timbul dalam dirinya suatu pengertian, keasadaran, sikap dan 

penghayatanserta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai 

message yang disampaikan kepadanya denan tanpa adanya 

unsure-unsur pemaksaan.
31

 

4). Amrullah ahmad juga menjelaskan bahwa pada hakikatnya 

dakwah islam merupakan aktualisasi imani (Theologis) yang 

dimanifestasikan dalam suatu system kegiatan manusia 

beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan 

secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, bersikap, 

berpikir dan bertindak manusia pada tataran kenyataan 

individual dan sosio kulturak dakam rangka mengusahakan 

terwujudnya ajaran islam dalam semua segi kehidupan 

dengan menggunakan cara tetentu.
32

 

Dari berbagai perumusan diatas, kiranya bisa disimpulkan sebagai 

berikut : 

1). Dakwah itu merupakan suatu aktivitas atau usaha yang 

dilakukan dengan sengaja atau sadar. 
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  Samsul Munir, Ilmu dakwah (Jakarta: Amza, 2009), h. 4. 
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 Ibid. h. 5. 
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2). Usaha dakwah tersebut berupa ajakan kepada jalan Allah 

dengan Al amar bi al ma‘ruf an-nahyu an almunkar. 

3). Usaha tersebut dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dari 

dakwah itu sendiri yaitu menuju kebahagiaa manusia 

didunia maupun diakhirat. 

b. Unsur-unsur Dakwah 

Pelaksanaan kegiatan dakwah terdiri dari beberapa 

komponen demi berlangsungnya dakwah secara baik, beberapa 

komponen tersebu adalah: 

1). Da‘i  

Da‘i adalah seseorang yang melaksanakan atau 

meyampaikan pesan dakwah kepada mad‘u, baik secara lisan atau 

tulisan. Pada hakikatnya semua orang muslim berperan secara 

otomatis sebagai da‘i. Untuk itu da‘I dapat dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

a) Secara umum adalah setiap muslim atau muslimat yang 

mukallaf dimana bagi mereka kewajiban dakwah 

merupakan suatu yang tidak terpisahkan darinya sebagai 

pennganut umat islam, sesuai dengan perintah: ―Sampaikan 

walau satu ayat‖. 
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b) Secara khusus adalah mereka yang mempunyai keahlian 

khusus dalam bidang agama islam. 

2). Mad‘u  

Mad‘u adalah  sesorang atau sekelompok manusia yang 

menjadi sasran dakwah oleh da‘i, baik yang beragama Islam ataupun 

non Islam. Muhammad Abduh membagi Mad‘u menjadi tiga golongan 

yaitu:
33

 

a) Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kebenaran dan 

dapat berpikir secara kritis. 

b) Golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang belum 

dapat berpikir secara kritis dan mendalam. 

c) Golongan yang berbeda dengan golongan diatas adalah 

mereka yang sedang membahas sesuatu, tetapi hanya dalam 

batas tertentu, tidak sanggup mendalami benar. 

3). Materi/pesan dakwah 

Materi atau pesan dakwah ialah isi pesan yang disampaikan 

oleh da‘i kepada mad‘u, yaitu berupa pesan dakwah dalam ajaran 

Islam. 

4). Media dakwah 
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 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2010), h. 20. 
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Media dakwah adalah sarana atau alat yang digunakan oleh 

seorang da‘i kepada mad‘u agar pesan dakwah sampai kepada 

mad‘u.media dakwah dapat dibagi menjadi media Lisan, Tulisan, 

Lukisan, Audio Visual, dan juga Akhlak. 

5). Efek dakwah 

6). Metode dakwah  

C. Komunikasi Persuasif dalam Dakwah melalui  Media Novel 

Komunikasi didalam berdakwah dapat dilakukan dengan berbagai 

saluran, teknik, dan tatanan.Saluran merupakan sarana yang menjadi perantara 

penyampaian nilai-nilai keagamaan, termasuk media itu sendiri.Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa dakwah bisa dilakukan dengan suatu tatanan 

komunikasi, meliputi, komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, 

kelompok, public, organisasi, dan bermedia. Berdasarkan pemaparan tersebut, 

ada 4 aktivitas yang bisa dilakukan oleh komunikator dalam komunikasinya 

dalam berdakwah, yaitu: 

1. Mengingatkan orang akan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan 

lisan 

2. Mengomunikasikan prinsip-prinsip Islam melalui karya tulisnya 

3. Memeberi contoh keteladanan akan perilaku atau akhlak yang baik 

4. Bertindak tegas dengan kemampuan fisik, harta, dan jiwanya dalam 

menegakkan prinsip-prinsip Ilahi. 
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Komunikasi dalam berdakwah merupakan sebuah retorika 

sebagaimana menggunakan komunikasi persuasive dalam 

berdakwah.Komunikasi persuasive sangat dibutuhkan dalam berdakwah baik 

itu secara verbal maupun nonverbal seperti melalui media tulisan sebagaimana 

rasulullah berdakwah pada saat itu. Rasulullah melakukan dakwahnya secara 

persuasif  melalui surat yang dikirim kepada raja-raja dan pemimpin Arab. 

Diantara surat-surat Rasulullah yang pernah dikirim pada raja-raja 

adalah sebagai berikut: 

1. Surat Rasulullah SAW Kepada Pembesar Negeri RUM Heraclius 

Adapun surat Nabi yang dikirim kepada Pembesar Negeri RUM 

Heraclius sebagai berikut: 

Atas nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang dari Mhammad 

pesuruh Allah kepada Heraclius, Pembesar Negeri Rum. 

―Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk! Kemudian 

daripada itu, sesungguhnya saya meyerukan padamu dengan seruan islam, 

Islamlah! Agar engkau selamat dan agar memberikan Allah Kepadamu pahala 

berlipat dua adapaun jika engkau berpaling maka sesungguhnya bagimu dosa 

orang-orang aris (kaum tani). Wahai Ahli Kitab, mari bersama-sama 

berpegang kepada kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu, 

tentangnya, yaitu bahwa tidaj ada kita sembah selain Allah, dan tidak ada kita 
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mempersekutukannya dengan sesuatu jua. Dan janganlah kita menjadikan satu 

dengan yang lain sesembahan selain Allah. Maka apabila mereka berpaling 

katakanlah (wahai ummat Muhammad): Bersaksilah kamu sekalian, 

bahwasesungguhnya kami adalah orang-orang Islam‖.
34

 

2. Surat Dakwah Pada Raja Persi 

―Dengan Nama Allah Pemurah, Penyayang, dari Muhammad hamba 

Allah dan utusannya kepada kaisar pembesar Negri Persi.Mudah-mudahan 

kesejahteraan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk yang benar dan yang 

beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menyaksikan bahwa tiada Tuhan 

selain Allah sendiri-Nya. Aku berseru kepadamu dengan seruan Allah yang 

Maha Gagah dan Maha Tinggi, karena aku sesungguhnya adalah pesuruh 

Allah kepada Ummatnya, untuk menyampaikan peringatan siapa saja yang 

hidup dan menetapkan siksaan kepada orang yang tidak bisa dipercaya. 

Islamlah engkau agar engkau selamat, jika tidak maka sesungguhnya diatas 

pundakmulah dosa orang najusi‖.
35

 

3. Surat dakwah yang lain  

Rasulullah menyampaikan dakwah tertulis juga kepada : 

a. Raja Najasi 
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b. Muqauqis Pembesar Mesir 

c. Al-Mundzir bin Sawi 

d. Dua orang Raja Umman dengan utusan Amir bin ‗Asi
36

 

Perlu dicatat bahwasanya diantara surat Nabi itu ada yang ditolak 

dengan sikap jelek dan adapula yang disambut dengan baik. Dengan contoh 

ini maka Rasulullah telah menerima system jurnalistik dalam dakwah yang 

berarti bahwa Dakwah dapat dilakukan dengan berbagai media termasuk 

media tulisan, yang pada periode modern ini media tulisan sudah berkembang 

sedemikian rupa dan majunya dalam berbagai macam, termasuk menulis 

sastra Novel dan sebaginya. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

TENTANG NOVEL RINDU KARYA DARWIS TERE LIYE 

 

A. Sekilas Tentang Darwis Tere Liye 

Bagi  yang sudah pernah membaca baik sekali atau mungkin beberapa 

kali mambaca dari karya Tere Liye pasti akan memberikan komentar yang 

baik. Nama ―Tere Liye‖ merupakan nama pena seorang penulis berbakat 

tanah air. Tere Liye sendiri di ambil dari bahasa India dan memiliki 

arti untukmu. Berbeda dari penulis-penulis yang lain, Tere Liye tidak ingin di 

publikasikan ke umum terkait kehidupan pribadinya. Mungkin itu cara yang ia 

pilih, hanya berusaha memberikan karya terbaik dengan tulus dan sederhana.  

Tere Liye lahir dan tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera.Ia lahir 

pada tanggal 21 mei 1979. Tere Liye menikah dengan Ny.Riski Amelia dan di 

karunia seorang putra bernama Abdullah Pasai.Tere Liye tumbuh di Sumatera 

Pedalaman. Ia berasal dari keluarga sederhana yang orang tuanya berprofesi 

sebagai petani biasa. Anak ke enam dari tujuh bersaudara ini sampai saat ini 

telah menghasilkan 14 karya.Bahkan beberapa di antaranya telah di angkat ke 

layar lebar.
37

 

Tere Liye meyelesaikan masa pendidikan dasar sampai SMP di SDN 2 

dan SMN 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan.Kemudian melanjutkan ke 
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SMUN 9 bandar lampung. Setelah selesai di Bandar lampung, ia meneruskan 

ke Universitas Indonesia dengan mengambil fakultas Ekonomi. 

Berikut beberapa karya-karya Tere Liye: 

1. Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin (Gramedia Pustaka 

Umum, 2010) 

2. Pukat (Penerbit Republika, 2010) 

3. Burlian (Penerbit Republika, 2009) 

4. Hafalan Shalat Delisa (Penerbit Republika, 2005) 

5. Moga Bunda Disayang Alloh (Penerbit Republika, 2005) 

6. Bidadari – Bidadari Surga (Penerbit Republika, 2008) 

7. Senja Bersama Rosie (Penerbit Grafindo, 2008) 

8.  Eliana, Serial Anak-Anak Mamak (Penerbit Republika, 2009) 

Dari karya-karyanya Tere Liye ingin membagi pemahaman bahwa 

sebetulnya hidup ini tidaklah rumit seperti yang sering terpikir oleh 

kabanyakan orang. Hidup adalah anugerah yang Kuasa dan karena anugerah 

berarti harus di syukuri.  

Sungguh sangat istimewa, bahwa di negeri kita tercinta ini lahir 

banyak penulis berkualitas. Serta dengan karya-karyanya tersebut telah 

membuat negeri ini di kenal luas. Terlebih lagi Tere Liye berasal dari 

pedalaman Sumatera Selatan. Menjadikan nilai tambah sebagai nilai positif 

untuk terus meneladani kepiawaiannya di dunia tulis menulis. 
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Karena kesederhanaannya, tiap kita membaca lembaran demi 

lembaran novelnya, kita serasa melihat di depan mata apa yang Tere Liye 

sedang sampaikan. Uniknya kita tidak akan merasa sedang di gurui meskipun 

dari tulisan-tulisannya itu tersimpan pesan moral, islam serta sosial yang 

penting. Kesederhanaan lah yang mampu membuka hati, dan kalau hati kita 

sudah terbuka maka akan sangat mudah setiap pesan-pesan positif itu sampai.  

B. Sekilas Tentang Novel Rindu 

Rindu adalah novel persembahan Tere Liye di tahun 2014 yang betul-

betul dirindukan. Rindu merupakan buku ke-20 karya pengarang produktif 

tersebut. Semua karya-karyanya memiliki ciri khas dan cita rasa yang 

berbeda. Rindu adalah karya yang tak pernah terbayangkan. Karena Tere Liye 

menyuguhkan tema yang tidak biasa. ide penulisan novel Rindu belum pernah 

ada di dunia perbukuan Indonesia. Sederhana, tidak muluk-muluk, tapi segar. 

Novel ini tentang perjalanan panjang jamaah haji Indonesia tahun 1938. 

Tentang kapal uap Blitar Holland. Tentang sejarah nusantara.
38

 Dan tentang 

pertanyaan-pertanyaan seputar masa lalu, kebencian, takdir, cinta, dan 

kemunafikan. 

Ditulis dengan alur maju, memudahkan pembaca mengikuti jalan 

cerita. Namun di beberapa bagian, penulis menyuguhkan cerita-cerita lain 
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dalam bentuk dialog, yang berkorelasi pada kisah yang tengah disajikan. 

Membuat pembaca mengenal secara utuh racikan cerita di novel ini, sehingga 

setting novel yang didominasi aktifitas penumpang di kapal Blitar Holland, 

tidak terasa membosankan. 

Gaya kepenulisan novel Rindu terbilang sederhana.Membumi, disisipi 

dialog bahasa Belanda, yang meski tidak disertakan artinya, pembaca terbantu 

memahami maksud kalimat dengan deskripsi yang ditulis Tere Liye. 

“Mag ik uw kaatje, Meneer?”Salah satu kelasi bertanya sopan, persis saat 

Gurutta menginjak dek kapal, menanyakan tiket dan dokumen perjalanan.
39

   

Novel ini dibuka dengan mukadimah yang unik. Tere Liye menukil 

fakta sejarah nusantara di tahun 1938. Salah satunya, Indonesia (yang masih 

bernama Hindia Belanda) mengikuti Piala Dunia di Prancis untuk pertama 

kalinya. Seterusnya, sosok kapal uap yang akan menjadi saksi seluruh cerita 

di novel setebal 544 ini mulai digambarkan penulis. Untuk kemudian, Tere 

Liye menghadirkan satu persatu tokoh-tokoh dalam novel ini. 

Konon, novel yang baik adalah yang membuat pembaca jatuh cinta 

atau simpati terhadap tokoh-tokoh yang diciptakan penulisnya.Di novel 

Rindu, saya merasakan hal tersebut. Memang tidak pada semua tokoh utama,  

bahkan, saya pribadi tidak terlalu jatuh hati dengan tokoh yang pertama kali 
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dimunculkan Tere Liye, yaitu Daeng Andipati. Bukan apa-apa, hanya saja 

tokoh dengan karakter seperti Daeng Andipati ini sudah ―banyak 

ditemukan‖.Seperti yang digambarkaan Tere Liye, Daeng Andipati adalah 

pedagang muda dari Makassar, kaya raya, pintar dan baik hati.
40

 

Daeng Andipati adalah penumpang Blitar Holland yang 

mengikutsertakan istri, kedua anaknya, serta seorang pembantu.Sosoknya 

berkarismatik, terpandang, digambarkan dekat dengan orang-orang 

Belanda.Sekilas, kehidupan Daeng Andipati nampak sempurna.Kebahagiaan 

seolah meliputinya sepanjang waktu.Istri yang cantik dan salehah, dua anak 

yang periang dan menggemaskan, juga karir bisnis yang menjanjikan.Namun 

ada satu hal yang tersembunyi di dada Daeng Andipati.Membuat seluruh 

kehidupan Daeng Andipati seolah tidak berarti.Adalah kebencian Daeng 

Andipati terhadap ayahnya. 

“…Karena jika kau kumpulkan seluruh kebencian itu, kau gabungkan dengan 

orang-orang yang disakiti ayahku, maka ketahuilah, Gori. Kebencianku pada 

orang tua itu masih lebih besar. Kebencianku masih lebih besar dibandingkan 

itu semua!”.
41

 

Mencermati hubungan Daeng Andipati dengan ayahnya, kita seolah 

diajak menoleh kenyataan di sekitar kita. Betapa terkadang kebencian itu bisa 
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lahir dari dua orang yang seharusnya terikat cinta. Ini adalah hal menarik yang 

diangkat Tere Liye dalam novel Rindu. Kabar baiknya, pertanyaan tentang 

kebencian itu memiliki jawaban yang mendamaikan. Sehingga siapapun 

pembaca yang mengalami hal serupa, bisa mengambil sikap terbaik. Seperti 

biasa, cara Tere Liye menyisipkan pesan-pesan pencerahan selalu sederhana, 

tidak menggurui namun tepat sasaran. 

Tokoh lain yang menghiasi perjalanan panjang kapal Blitaar Holland 

adalah dua kakak beradik, Anna dan Elsa. Dua kanak-kanak ini memberi 

kesan dan warna tersendiri dalam novel Rindu.Tere Liye, sudah sangat 

terampil menggambarkan karakter anak-anak dalam novel-novelnya. Karakter 

Anna dan Elsa adalah polos, periang, dan menggemaskan. Tere Liye 

memberikan porsi yang banyak untuk cerita mereka. Semakin menegaskan, 

bahwa kanak-kanak tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Kehadiran 

mereka adalah penghiburan. Dunia pasti terlihat membosankan tanpa sosok 

mereka.Ini sekaligus menjadi nilai lebih novel Rindu, ide tentang anak-anak 

yang menyertai orang dewasa pergi haji hampir tidak pernah disinggung 

dalam cerita manapun. 

Hal baru dari novel Rindu ini adalah kemunculan tokoh ulama. Ini 

istimewa, karena di novel yang lain, Tere Liye belum pernah mengambil 

karakter seorang ulama, yang ada di benak kita bila disebut kata ulama, tentu 
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terbayang sosok manusia dengan seluruh kesempurnaan ilmu dan adab.Begitu 

juga dengan Ahmad Karaeng, seseorang yang dipanggil Gurutta itu 

digambarkan sebagai ulama yang sempurna. Berilmu, Beradab, Bahkan empat 

dari lima pertanyaan besar di novel Rindu terjawab sempurna dari lisannya 

yang bijak. 

Namun Gurutta bukan ulama biasa. Ia ulama bersahaja, yang rendah 

hati, dicintai banyak orang karena tinggi budinya. Sikapnya terbuka pada 

siapapun. Mau membaur dengan orang-orang yang jauh kapasitas 

keilmuannya. Bahkan Gurutta akrab dengan orang-orang Belanda di kapal 

Blitar Holland, duduk satu meja dengan Chef Lars, berbincang santai dengan 

Ruben si Boatswain, dan melibatkan diri pada urusan-urusan penting selama 

di kapal bersama Kapten Phillips. Lain dari itu, saya sangat terkesan dengan 

hubungan Gurutta dengan Anna dan Elsa. Sesuatu yang jarang kita dapati, 

ulama besar namun begitu memuliakan anak-anak, begitu menghargai 

keberadaan mereka. Menyindir kita yang terkadang menganggap anak-anak 

itu merepotkan, menyebalkan, dan stigma negatif lainnya. Padahal, 

Rasulullaah sendiri sudah mencontohkan sikap terbaik beliau terhadap anak-

anak. 

Ada banyak hal menarik pada sosok Ahmad Karaeng. Namun diluar 

semua kelebihannya, Ahmad Karaeng tetaplah manusia biasa. Dia bahkan 
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menyembunyikan sesuatu.Sesuatu yang begitu dia khawatirkan.Sesuatu yang 

mengganggu batinnya. 

Lihatlah kemari wahai gelap malam. Lihatlah seorang yang selalu pandai 

menjawab pertanyaan orang lain, tapi dia tidak pernah bisa menjawab 

pertanyaannya sendiri.  

Lihatlah ke mari wahai lautan luas. Lihatlah seorang yang selalu punya kata 

bijak untuk orang lain, tapi dia tidak pernah bisa bijak untuk dirinya 

sendiri.
42

 

Seperti biasa, tema cinta tidak akan pernah lepas dari novel dengan 

genre apapun. Dalam novel Rindu, Tere Liye juga menghadirkan tokoh yang 

berhasil membuat saya jatuh cinta, sepasang pasutri sepuh dari Semarang. 

Mbah Kakung dan Mbah Putri Slamet. Diantara ribuan penumpang kapal 

Blitar Holland, merekalah pasangan paling sepuh sekaligus paling romantis. 

“Pendengaranku memang sudah tidak bagus lagi, Nak.Juga mataku sudah 

rabun.Tubuh tua ini juga sudah bungkuk.Harus kuakui itu.  Tapi aku masih 

ingat kapan aku bertemu istriku.Kapan aku melamarnya.Kapan kami 

menikah.Tanggal lahir semua anak-anak kami.Waktu-waktu indah milik 

kami.Aku ingat itu semua”.
43

  

Tere Liye seakan berpesan kepada pembaca—terutama kawula muda, 

bahwa contoh konkret cinta sejati adalah pasangan yang sudah berpuluh tahun 

mengarungi bahtera rumah tangga. Bukan kawula muda yang bergaul bebas, 
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tanpa komitmen, dan melanggar begitu banyak rambu-rambu agama atas 

nama cinta. Sayangnya, ada hal yang membuat dada sesak dalam perjalanan 

cinta mereka. Sesuatu yang kemudian menjadi salah satu pertanyaan besar 

dalam novel ini. 

Tema cinta juga datang dari tokoh pemuda bernama Ambo Uleng.Si 

kelasi pendiam yang suka berdiam diri menatap jendela bundar di kabin. 

Meski Tere Liye baru membeberkan dibalik kemisteriusan Ambo Uleng di 

halaman 483, sebenarnya pembaca sudah bisa menebak apa yang 

sesungguhnya terjadi dengaan pemuda itu. “Aku hanya ingin meninggalkan 

semuanya, Kapten”.
44

 

Banyak sifat baik Ambo Uleng yang bisa dijadikan teladan. 

Keinginannya belajar mengaji salah satunya, tidak masalah meski harus 

belajar dengan Anna, si gadis kecil yang pernah ia tolong dalam sebuah 

peristiwa besar di Surabaya. Kecerdasan dan kecakapan Ambo uleng 

menyertai beberapa adegan heroik di novel ini. Namun yang paling berkesan, 

lima dari empat pertanyaan besar di novel ini—yang datang dari seseorang 

yang selalu memberikan jawaban, justru lahir dari sosok Ambo Uleng. 
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Pertanyaan yang bukan dari penjelasan lisan atau tulisan, tapi dengan 

perbuatan tangan.
45

 

Tokoh terakhir dari tokoh-tokoh sentral dalam novel Rindu adalah 

Bonda Upe. Guru mengaji anak-anak di kapal Blitar Holland ini membuat 

saya jatuh simpati. Tere Liye menggambarkan suasana batin Bonda Upe 

dengan sempurna. Siapapun yang membaca, seolah dapat merasakan sesuatu 

yang terpendam di dada perempuan itu. Sesak, gelisah, pun saat-saat ia 

menemukan secercah cahaya yang membuatnya bisa memandang hidupnya 

dengan perasaan lapang. Menariknya, Bonda Upe adalah warga keturunan 

China dan Muslim.Sesuatu yang mungkin masih menjadi hal yang asing pada 

saat itu. 

“Ma, kalau Bonda Upe itu orang China, kenapa dia Islam?” 

“Koh Acan di Kampung Butung juga Islam, apanya yang aneh?”
46

 

Dalam perjalanannya ke Tanah Suci, Bonda Upe membawa pertanyaan besar. 

Berkitan dengan masa lalunya sebagai cabo.Ada pelajaraan penting yang bisa 

diambil dari kehidupan Bonda Upe.Salah satunya adalah nilai ketulusan 

seorang Enlai, suami Bonda Upe. 
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“Dia tulus menyemangatimu, tulus mencintaimu.Padahal, dia tahu 

persis kau seorang cabo.Sedikit sekali laki-laki yang bisa menyayangi 

seorang cabo.Tapi Enlai bisa, karena dia menerima kenyataan itu.Dia peluk 

erat sekali.Dia bahkan tidak menyerah meski kau telah menyerah.Dia bahkan 

tidak berhenti meski kau telah berhenti.
47

 

Bukan hanya berisi tokoh-tokoh yang menarik novel rindu, meski 

hanyalah potret perjalanan ke Tanah Suci di atas kapal uap milik Belanda, 

novel ini juga menyajikan beragam konflik yang tidak pernah terduga. 

Diantaranya tragedi penyerangan kapal oleh bajak laut dari Somalia, kapal 

yang terancam terkatung-katung di laut lepas, seseorang yang mencoba 

membunuh Daeng Andipati, serta kasus yang membuat Gurutta dipenjara di 

sel kapal Blitar Holland. 

Tere Liye, dalam novel ini, sekaligus menyinggung beberapa isu, 

diantaranya seputar toleransi beragama. Dikisahkan dalam perjalanan dari 

Kolombo menuju Jeddah, para kelasi mengadakan perayaan 

Natal.Sebagaimana yang terjadi di masyarakat tentang polemik Natal bersama 

dan mengucapkan selamat Natal. Dalam sebuah dialog antara Daeng Andipati 

dengan Anna, Tere Liye menegaskan makna toleransi dari sudut pandang 

yang lain. 
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“…tanpa menghadiri acara itu, kita tetap menghormati mereka dengan baik, 

sama seperti Kapten Philips yang sangat menghormati agama kita. Pun tanpa 

harus mengucapkan selamat, kita tetap bisa saling menghargai. Tanpa perlu 

mencampur adukkan hal-hal yang sangat prinsipil di dalamnya.‖
48

 

Di bagian yang lain, Tere Liye juga mengkritisi tentang kisah-kisah 

takhayul serta beragam pemberitaan hoax yang berceceran di media-media. Di 

mana diantara kaum Muslimin menelan mentah-mentah berita seputar bayi 

lahir dengan Al-Quran kecil, bayi lahir bisa bicara, ada asma Allah di awan, 

dan lain-lain sehingga mereka lupa bahwa mukjizat paling besar ada di rumah 

mereka. Diletakkan di lemari, di meja, dibiarkan berdebu tanpa pernah 

dibaca.
49

 

C. Sinopsis Novel Rnidu 

Sebuah perjalanan panjang ini dimulai ketika sebuah kapal besar 

bernama Blitar Holland mendarat di Pelabuhan Makassar. Kapal tersebut 

nantinya akan berhenti dan menaikkan penumpang di pelabuhan Surabaya, 

Semarang, Batavia, Lampung, Bengkulu,Padang, Banda Aceh. Kapal itu akan 

terus melaju hingga Jeddah karena para penumpang kapal tersebut adalah 

calon jamaah haji.  
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Satu persatu, tokoh dalam novel ini diperkenalkan.Tersebutlah Daeng 

Andipati, seorang yang terpandang karena telah berhasil menyelesaikan 

sekolahnya di Belanda.Ia bersama istri dan kedua anaknya, Elsa dan 

Ana. Gurruta atau Ahmad Karaeng pun menjadi tokoh penting dalam novel 

ini.Ia adalah seorang ulama masyhur. Adapula Kapten Philips, kapten kapal 

yang akan membawa penumpang menunaikan ibadah haji di Mekah. Serta ada 

Ambo Uleng, seorang kelasi pendiam yang direkrut oleh Kapten Philips dan 

menjadi satu-satunya kelasi yang dapat berbahasa Melayu.  

Setelah berhenti di beberapa pelabuhan, rupanya kapal Blitar 

Holland ditumpangi oleh sepasang kakek - nenek yang saling 

mencintai.Keromantisan pasangan yang tidak lagi muda itu membuat iri.Kisah 

perjalanan panjang itu mulai terangkai dan pertanyaan-pertanyaan itu satu per 

satu hadir.Terdapat  limapertanyaan yang dibawa oleh penumpang 

dalam kapal Blitar Holland. Setiap perjalanan selalu disertai pertanyaan-

pertanyaan.
50

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentang: 

1. masa lalu yang memilukan.  

2. kebencian kepada seseorang yang seharusnya disayangi.  

3. kehilangan kekasih hati.  

4. cinta sejati.  
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5. kemunafikan.  

Cara terbaik menghadapi masa lalu adalah dengan dihadapi.Berdiri 

gagah. Mulailah dengan damai menerima masa lalumu? Buat apa dilawan? 

Dilupakan?Itu sudah menjadi bagian hidup kita.Peluk semua kisah itu 

.Berikan dia tempat terbaik dalam hidupmu. Itulah cara terbaik 

mengatasinya.
51

 

Penggalan paragraf diatas adalah jawaban atas pertanyaan 

pertama.Lugas dan jelas bukan?Banyak pelajaran hidup dan nilai moral yang 

dapat kita ambil dari membaca novel ini. Bahkan meski apa yang kita alami 

tidak sama persis dengan apa yang dialami oleh tokoh dalam cerita, nilai-nilai 

tersebut tetap baik jika diterapkan dalam kehidupan kita. 

"... aku membencinya. Aku membenci ayahku sendiri."
52

 

 

"Ada orang-orang yang kita benci.Ada pula orang-orang yang kita sukai. 

Hilir mudik datang dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita berhak membenci 

orang lain? ... Pikirkan dalam-dalam, kenapa kita harus benci?Kenapa? 

Padahal kita bisa saja mengatur hati kita, bilang saya tidak akan 

membencinya. Toh itu hati kita sendiri.Kita berkuasa penuh mengatur-
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aturnya.Kenapa kita tetap memutuskan membenci?Karena boleh jadi, saat 

kita membenci orang lain, kita sebenarnya sedang membenci diri sendiri."
53

 

 

Dan bagi kawula muda serta remaja-remaja yang sering mempertanyakan arti 

cinta sejati, maka novel ini pun hadir memberikan jawabannya. 

" Apakah cinta sejati itu? Maka jawabannya, dalam kasus kau ini, cinta sejati 

adalah melepaskan.Semakin sejati perasaan itu, maka semakin tulus kau 

melepaskannya.Persis seperti anak kecil yang menghanyutkan botol tertutup 

di lautan, dilepas dengan rasa suka-cita. Aku tahu, kau akan protes, 

bagaimana mungkin? Kita bilang itu cinta sejati, tapi kita justru 

melepaskannya.Tapi inilah rumus terbalik yang tidak pernah dipahami para 

pencinta.Mereka tidak pernah mau mencoba memahami penjelasannya, tidak 

bersedia."
54

 

Novel ini lebih menceritakan tentang perjalanan berbulan-bulan 

menggunakan kapal dalam rangka menunaikan ibadah haji.Perjalanan tersebut 

(dalam cerita) dilakukan sebelum Indonesia merdeka sehingga latar tempat 

dan waktu disesuaikan dengan jamannya. 
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BAB IV 

NOVEL RINDU KARYA DA RWIS TERE LIYE SEBAGAI MEDIA 

KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM DAKWAH 

 

A. Pesan Persuasif dalam Novel Rindu  

Sebuah novel bisa dijadikan sebagai media komunikasi persuasif 

dalam berdakwah, apabila novel tersebut memiliki materi/isi pesan yang berisi 

tentang ajaran Islam dan tentunya mengandung unsur persuasif yaitu 

mengajak dengan cara membujuk secara halus, mengubah pandangan yang 

salah, atau bahkan memperkuat argument yang sudah ada. Dalam hal ini yang 

akan dibahas yaitu materi dalam teks/naskah. Materi dalam novel Rindu 

dikemas dalam 5 pertanyaan oleh 5 karakter tokoh yang terdapat dalam novel 

Rindu, yaitu:  

1. Pertanyaan pertama ini dimunculkan pada tokoh yang bernama Bonda 

Upe. Dia adalah salah satu penumpang kapal Blitar Holland yang sedang 

menuju pelabuhan Jeddah. Pergi dengan satu tujuan yang sama seperti 

penumpang yang lain, yaitu menunaikan ibadah haji. Namun ada satu hal 

yang mengganjal dihatinya apabila ia ingat semasa mudanya dulu Bonda 

Upe adalah seorang pelacur sewaktu masih belia. Pekerjaan ini 

dilakukannya karena terpaksa setelah ia dijadikan taruhan oleh ayahnya 

dalam perjudian. Menjadi pelacur ia jalani selama bertahun-tahun sampai 

akhirnya ia dibebaskan oleh seorang laki-laki yang saat ini menjadi 

suaminya, yaitu Enlai. Pertanyaan yang dipendam oleh Bonda Upe adalah 
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bagaimana kalau orang-orang tahu masa lalunya bahwa ia seorang 

pelacur? dan apakah Allah akan menerimanya ditanah Suci? Menerima 

haji seorang mantan pelacur? 

Kemudian yang menjawab pertanyaan Bonda Upe adalah Gurutta. Dia 

adalah seorang ulama yang juga penumpang kapal Blitar Holland. Berikut 

isi jawaban Gurutta: 

―Itu sungguh pertanyaan yang serius Nak, tapi sebelum aku menjawabnya, 

izinkan aku menyampaikan rasa simpati yang mendalam atas 

kehidupanmu yang berat dan menyesakkan.  Tidak semua orang sangup 

menjalaninya, maka saat tuditakdirkan kepada kita, insyaallah itu semua 

karena kita mampu memikulnya. Baiklah aku akan membaginya menajdi 

tiga bagian, tidak terpisahkan satu sama lain, kau pahami ketiga-tiganya. 

Semoga itu membantu memberikan lampu kecil dalam kehidupanmu. 

Bagian yang pertama, kita keliru sekali jika lari dari sebuah kenyataan 

hidup. Nak, aku tahu lima belas tahun menjadi pelacur adalah nista yang 

tak terbayangkan. Tapi sungguh, kalau kau lari dari kenyataan itu kau 

hanya menyulitkan diri sendiri. Ketahuilah, semakin keras kau berusaha 

lari, maka semakin kuat cengkeramannya. Semakin kencang kau berteriak 

melawan, maka semakin kencang pula gemanya memantul, memantul, dan 

memantul lagi memenuhi kepala. Kita tidak bisa melupakan itu upe, tidak 

bisa. Cara terbaik menghadapi masa lalu adalah dengan dihadapi, berdiri 

gagah, mulailah dengan damai menerima masa lalumu. Buat apa dilawan? 

Dilupakan? Itu sudah menjadi bagian hidup kita. Peluk semua kisah itu, 

berikan dia tempat terbaik dalam hidupmu, itulah cara terbaik 

mengatasinya. Dengan kau menerimanya, perlahan-lahan dia akan 

memudar sendiri. Disiram oleh waktu, dilepas oleh kenangan baru yang 

lebih bahagia.  

Bagian yang kedua tentang penilaian orang lain, tentang cemas diketahui 

orang lain siapa kau sebenarnya. Maka ketahuilah Nak, saat kita tertawa 

hanya kitalah yang tahu persis sedang tertawa atau tidak. Boleh jadi, kita 

sedang tertawa dalam seluruh kesedihan, orang lain hanya melihat wajah, 

saat kita menangispun sama, hanya kita yang tahu persis apakah tangisan 

itu sedih atau tidak. Boleh jadi, kita sedang menangs dalam seluruh 

kebahagiaan. Orang lain hanya melihat luar, maka tidak relevan penilaian 

orang lain. kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun bahwa 

kita itu baik. Buat apa? Sama sekali tidak perlu. Jangan merepotkan diri 

sendiri dengan penilaian orang lain, karena toh kalaupun orang lain 
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menganggap kita demikian, pada akhirnya tetap kita sendiri yang tahu 

persis apakah kita memang sebaik itu.  

Bagian ketiga, apakah Allah akan menerima seorang pelacur di Tanah 

Suci? Jawabannya hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa menebak, 

menduga, memaksa, merajuk dan sebagainya, itu hak penuh Allah. Tapi 

ketahuilah Nak, ada sebuah ksah dari Nabi kita, mungkin itu akan 

membuatmu menjadi lebih mantap.  

Apakah Allah akan menerima haji seorang pelacur? hanya Allah yang 

tahu. Kita hanya bisa berharapdan takut. Senantiasa berharap atas 

ampunannya, selalu takut azabnya, belajarlah dari riwayat itu. Selalulah 

berbuat baik Upe selalu, maka semoga besok lusa ada satu perbuatan 

baikmu yang menjadi sebab kau diampuni. Mengajar anak-anak menagaji 

misalnya, boleh jadi itu adalah sebabnya.
55

 

  

Jika dikaitkan dengan Firman Allah, maka sesungguhnya telah jelas, Allah 

SWT sangat menyukai hamba-hambanya yang kembali ke jalan yang 

benar dengan jalan taubat. Allah menjelaskannya dalam Q.S Al-Baqarah: 

222
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Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh 

itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan 

diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, 

sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah 

mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang 

yang mensucikan diri. 
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Terdapat tiga syarat diterima ampunan dan jalan untuk mendapatkan 

petunjuk: yaitu bertaubat, beriman dan berbuat baik. Iman sifatnya 

internal,edangkan kebaikan sifatnya eksternal. Firman Allah SWT Q.S 

Thaha: 82
57

 

                      

Artinya: Dan Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang 

bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. 

2. Selanjutnya tokoh yang bernama Daeng Andipati seseorang yang 

terpelajar dan pengusaha sukses di kota Makassar.  Daeng Andipati 

mempunyai semua hal yang dapat membuat seseorang hidup bahagia, 

harta benda, nama baik, pendidikan, bahkan istri yang cantik dan anak-

anak yang pintar. Namun dibalik itu semua da suatu hal yang selama 

belasan tahun mengganjal hatinya. Sesuatuitu adalah kebencian yang 

mendalam kepada seseorang yang seharusnya dia cintai. Rasa benci yang 

amat dalam sehingga susah untuk memaafkan. Kepada siapa dia benci? 

Dia benci kepada Ayahnya sendiri.  

― Tapi orang-orang hanya melihat kulit luarnya saja. Keluarga bahagia, 

terlihat kompak, selalu tersenyum. Mereka tidak tahu apa yang kami alai 

di rumah. Ayahku suka memukul, jika marah dia akan memukul kami. Dia 

juga suka memukul ibu. Usiaku lima belas tahun saat harus menyakskan 

kejadian pilu itu. Ayahku memukuli ibu hanya karena urusan spele, ibu 

lupa membuatkna kopi untuknya. Ibu dipukul, ditendang hingga terduduk 

disuatu sudut ruangan. ayah pergi sambil berseru-seru marah. Aku 

memeluk ibu, kakak-kakak, dan adikku takut. Mereka sembunyi dikamar, 

aku mash bisa menatap wajah ibu yang lebam, rambutnya yang kusut 

masai, aku memeluknya menangis. Sejaksaat itu ibu jatuh sakit dan enam 

bulan kemudian ia meninggal. Aku menemaninya ditempat tidur saat dia 

pergi selama-lamanya. Enam bulan terakhir tidak sekalipun Ayah datang 

ke kamar Ibu di rawat 

. 
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Pertanyaan yang dibawa Daeng Andipati adalah bagaimana mungkin dia 

naik haji membawa kebencian hatinya? Apakah tanah Suci akan menerima 

sosok anak yang benci kepada ayahnya sendiri? Bagaimana caa untuk 

memaafkan dan melupakan semuanya? 

Seperti halnya pertanyaan pertama, pertanyaan Daeng Andipati juga 

dijawab oleh Gurutta. Berikut jawaban Gurutta  

―selalu menyakitkan saat kita membenci sesuatu, apalagi jika itu ternyata 

membenci orang yang seharusnya kita sayangi. Lantas bagaimana 

mengatasinya setelah bertahun-tahun kebencian itu mengendap di seluruh 

tubuh kita? Bagaimana membersihkannya? Aku tidak tahu jawaban 

pastinya. Tapi izinkan orang tua ini menejlaskan tiga bagian yan tidak 

terpisahkan satu sama lain.  

Bagian yang pertama adalah, ketahuilah Andi kita sedang membenci diri 

sendiri saat kita membenci orang lain. ketika ada orang jahat yang 

membuat kerusakan dimuka bumi misalnya, apakah Allah akan langsung 

menurunkan petir untuk menyambar orang itu? Nyatanya tidak. Bahkan 

dalam beberapa kasus, orang-orang iu diberikan begitu banyak 

kemudahan, jalan hidupnya terbuka lebar. Kenapa Allah tidak langsung 

menghukumnya? Kenapa Allah menangguhkannya? Itu hak mutlak Allah, 

karena keadilan Allah selalu mengambil bentuk terbaiknya, yang kita 

tidak selalu kita paham. Kita tidak seharusnya membeci orang lain, Allah 

sudah menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengatur hati. 

Hati kita sendiri. Kita berkuasa penuh mengatur hati kita. Jadi, kenapa kita 

harus membenci?. 

Bagian kedua adalah erkait dengan berdamai tadi. Ketahuilah Nak, saat 

kita memutuskan memaafkan seseorang, itu bukan persoalan apakah orang 

itu salah dan kita benar. Apakah orang itu jahat atau aniaya, Bukan!. Kita 

memutuskan memaafkan seseorang karena kita berhak atas kedamaian di 

dalam hati.  

Bagian ketiga, bagian yang sangat penting karena kau punya perangai 

keras kepala, tidak mudah meneyerah, dan selalu menyimpan sendirian 

semuanya. Maka kethuilah Andi, kesalahan itu ibarat halaman kososng.  

Tiba-tiba ada yang mencoretnya dengan keliru. Kita bisa memaafkannya 

dengan menghapus tulisan tersebut.  Baik dengan penghapus biasa, 

penghapus canggih, dengan apapun. Tetapi tersisa bekasnya, tidak akan 
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hilang. Agar semuanya benar-benar bersih hanya satu jalan keluarnya, 

bukalah lembaran kertas baru yang benar-benar kosong. 
58

  

Buka lembaran baru, tutup lembaran yang pernah tercoret. Jangan 

diungkit-ungkit lagi. Jangan ada tapi, tapi, dan tapi. 

 

Tentunya masalah terebut sangat berkaitan dengan ajaran Islam. Tuhan 

menghibur Rasulullah SAW dan memberikan bimbingan di dalam jiwanya 

dengan empat macam pegangan moral: memaafkan, meneruskan 

penyampaian ajaran Iman, tak perlu merisaukan orang-orang bodoh, 

musuh bersama manusia adalah setan, sebagaimanaFirman Allah SWT 

Q.S Al-A‘raf: 199
59

 

                    

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. 

 

Membalas keburukan dengan kebaikan adalah yang terbaik, disusul 

memaafkan dan paling bawah menahan emosi dan marah, Allah SWT 

Berfirman dalam Q.S Ali Imran: 134
60
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Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 

lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat kebajikan. 

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Ali-Imran: 159
61

 

                         

                            

                

 

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya. 

 

[246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, 

seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. 

3. Tokoh yang ketiga yaitu Mbah Kakung. Semua orang dikapal tahu betapa 

pasangan lansia- Mbah Kakung dan mbah Putri mempunyai cinta yang 

luar biasa. Nbah Kakung sangat menyayangi Istrinya dan begitu juga 

sebaliknya. Buah dari cinta mereka adalah perjalanan suci yang  sedang 
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mereka jalani saat ini. Mereka bertekad akan berkunjung ke Baitullah 

berdua, meski harus menabung lama agar impian tersebut terwujud. 

Takdir tak bisa dielakkan. Mbah Putri meninggal ditengah perjalan 

mewujudkan impian naik haji sewaktu menjalankan shalat subuh. Mbah 

Kakung merasa sangat kehilangan sekali. Wajah Mbah Kakung tidak lagi 

riang. Dia seperti kehilangan energy dalam hidupnya. ―selamat tinggal 

kekasihku‖, Mbah Kakung berkata diantara desau angin. Bersama dengan 

itu pertanyaan ketiga mengalir dari mulut Mbah Kakung, dan akan 

dijawab oleh Gurutta.  

Aku tahu, besok lusa hal ini pasti terjadi. Mungkin aku yang lebih dulu 

pergi, mungkin pula Mbah Putri. Kami tahu itu, sevesar apapun cinta 

kami, maut akan memisahkannya. Dalam beberapa kesempata, kami 

bahkan menyiapkan banyak rencana. Termasuk hendak dimakamkan 

bersebelahan. 

Kenapa harus sekarang Gurutta? Kenapa harus ketika kami sudah sedikit 

lagi dari Tanah Suci. Kenapa harus diatas lautan ini. Tidak bisakah 

ditunda barang satu-dua bulan? Atau jika tidak bisa selama itu, bisakah 

ditunda hingga kami tiba di Tanah Suci, sempat bergandengan tangan 

melihat Masjidil Haram. Kenapa harus sekarang?  

Gurutta menjawab. ―Aku sungguh tidak tahu kang mas, aku tidak tahu 

jawabannya kenapa harus sekarang. Tapi beginilah, akan aku jelaskan 

beberapa perkara, semoga itu bisa membantu Kang Mas memikirkannya. 

Yang pertama, lahir dan mati adaah takdir Allah. Kita tidak mampu 

mengetahuinya, kenapa Mbah Putri harus meninggal diatas kapal ini? 

Allah tahu alasannya. Dan ketika kita tidak tahu, tidak mengerti alasannya, 

bukan berarti kita jadi membenci, tidak menyukai takdir tersebut. Jika 

Kang Mas nerasa berhak bertanya kenapa harus sekarang Mbah Putri 

Meninggal, maka izinkan saya bertanaya, kenapa harus tanggal 12 April 

1878 Kang Mas harus berjumpa dengan seorang gadis cantim di 

pernikahan saudara. Kenapa pertemuan itu harus terjadi? Kenapa di 

tempat itu padahal ada berjuta tempat lain? kenapa dengan Mbah Putri 

padahal ada berjuta gadis lan? Tapi kembali lagi ke soal takdir tadi, 

mulailah menerimana dengan lapang hati. Karena kita mau menerima atau 

menolaknya, dia tetap terjadi. 
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Yang kedua biarkan waktu mengobati seluruh kesedihan. Ketika kita tidak 

tahu melakukan apa lagi, ketika kita merasa semua sudah hilang, musnah, 

habis sudah, maka saat itulah saatnya untuk membiarkan waktu menjadi 

obat terbaik, biarkan waktu mengobatinya, maka semoga kita mulai 

lapang menermanya. Sambil terus mengisi hari-hari dengan baik dan 

positif. 

Yang ketiga, mulailah memahami kejadian ini dari kacamata yang berbeda 

aga lengkap. Apa itu? Sederhana penjelasannya, Mbah Putri meninggal 

diatas kapal, mungkin kita melihatnya buruk, tapi tidakkah kita mau 

melihat dari kacamata yang berbeda. Bahwa Mbah Putri meninggal di atas 

kapal yang menuju Tanah Suci, dan dia meninggal saat sedang shalat 

subuh. Lihatlah dari kacamata itu‖.
62

 

 

Ruh tidak akan mati, tetapi bila sudah terpisah dari jasad pada waktu jasad 

tu mati, ruh merasakan adanya mati. Dalam hal apapun manusia harus 

kembali kepada Allah SWT dan kemudian hidup dia akan dinilai setepat-

tepatnya. Firman Allah Q.S Al-anbiya: 35
63

 

                             

Artinya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan 

menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang 

sebenar-benarnya). dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. 

 

Dalam Q.S An-Nisa: 78 Allah juga berfirman
64
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Artinya: Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, 

Kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh, dan jika 

mereka memperoleh kebaikan[319], mereka mengatakan: "Ini adalah dari 

sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka 

mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: 

"Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu 

(orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan[320] 

sedikitpun? 

 

[319] Kemenangan dalam peperangan atau rezki. 

[320] Pelajaran dan nasehat-nasehat yang diberikan. 

Q.S Ar-Rahman: 26
65

 

 

        

Artinya:  Semua yang ada di bumi itu akan binasa. 

 

4. Ambo Uleng. Dia adalah salah satu tokoh penting dalam novel Rindu, dia 

dalah anak kapal di Kapal Blitar Holland. Seorang pelaut tangguh dengan 

segudang pengalamannya, termasuk menjadi juru kemudi kapal Pinishi. 

Namun, ternyata dia kalah oleh perasaannya sendiri. Dia memendam cinta 
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yang begitu besar kepada seorang wanita, yaitu anak majikannya. Cinta 

mereka tidak mendapat restu dari orang tua wanita pujaan Ambo. Orang 

tua wanita itu dan salah satu keluarga terpandang disana sudah 

mempunyai rencana perjodohan bahkan semenjak anak-anak mereka 

masih kecil. Tak terkira sakit hati yang Ambo tanggung. Akhirnya dia 

memutuskan pergi menjauh dari kehidupannya di Pare-pare dan 

memutuskan untuk ikut kapal haji dengan satu harapan dapat melupakan 

bayangan gadis pujaannya tersebut. Pertanyaan yang keempat kali ini 

dijawab juga oleh Gurutta. 

Pertanyaan Ambo adalah apakah cinta sejati itu? Apakah besok lusa akan 

berjodoh dengan gadis itu? Apakah masih ada kesempatan?, Gurutta 

menjawab, ―Kau pemuda malang yang terpagut haraan, terjerat keinginan 

memiliki, dan terperangkap kehilangan seseorang yang kau sayangi. Nak 

tiga hal itu ada dalam dirimu sekarang. Apakah cinta seati itu? Maka 

jawabannya, dalam kasus kau ini, cinta sejati adalah melepaskan. Semakin 

sejati perasaan itu, maka semakin tulus kau melepaskannya. Aku tahu kau 

kan protes, bagaimana mungkin? Kita bilang cinta sejati, tapi justru kita 

melepaskannya? Tapi inilah rumus terbalik yang tidak pernah dipahami 

para pencinta. Mereka tidak mau mencoba memahami penjelasannya, 

tidak bersedia, lepaskanlah ambo. Maka besok lusa, jika dia adalah cinta 

sejatimu, dia akan pati kembali dengan cara mengagumkan. Ada saja 

takdir hebat yang tercipta untuk kita. Jika dia tidak kembali, maka 

sederhana jadinya, itu bukan cinta sejatimu. Jika harapan dan keinginan 

memiliki itu belum tergapai, belum terwujud, maka teruslah memperbaii 

diri sendiri, sibukkan dengan belajar. Sekali kau bisa mengendalikan 

harapan dan keinginan memiliki, maka besar apapun wujud kehilangan, 

kau akan siap menghadapinya, Ambo. Jikapun kau akhirnya tidak 

memiliki gadis itu, besok lusa akan memeperoleh pengganti yang lebih 

baik.
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Cerita Ambo Uleng jika dikaitkan dengan ajaran Islam. Sesungguhnya 

Allah SWT telah mengatur segalanya secara berpasang-pasangan 

termasuk masalah jodoh. Firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat: 13
67

 

                           

                    

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

5. Gurutta adalah kakek tua berusia tujuh puluh lima tahun. Dia merasa 

orang yang paling munafik diatas kapal itu. Seperti pertanyaan-pertanyaan 

sebelumnya, pertanyaan Gurutta harus ada yang menjawab. Dan kali ini 

yang akan menjawab pertanyaan Gurutta adalah Ambo Uleng. Suatu 

malam saat para penumpang kapal makan malam, tiba-tiba segerombolan 

perompak Somalia menyerang. Sergeant Lucas dan anak buahnya 

bertempur habis-habisan meskipun akhirnya mereka berhasil 

dilumpuhkan. Begitu juga dengan Kapten Phillips dan anak buah kapal 

yang lain. Perompak sudah menguasai ruang utama kapal dan 

merencanakan akan mengambil kapal haji ini. Tepat beberapa saat itu, 

Ambo Uleng dan Chef Lars sudah pergi melewati lorong-lorong kapal. 

Tujuan mereka satu, yaitu ruang mesin. Di dekat ruang mesin itu, ada 
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sebuah ruang penjara. Gurutta pada waktu itu dipenjara oleh Sergeant 

Lucas di tempat itu karena kedapatan menulis buku tentang kemerdekaan. 

Ambo Uleng merencanakan sesuatu agar dapat mengalahkan perompak 

yang jumlah nya tidak sedikit. Dia akan menyerang para perampok sesaat 

stelah mematikan lampu ruang utama kapal. ―Tapi itu beresiko Ambo, 

Gurutta tiba-tiba berbicara, kau bisa mencelakakan puluhan penumpang, 

bahkan ratusan penumpang.  

"Aku tahu itu, Gurutta, tapi kita tidak akan gagal." Ambo Uleng berkata 

mantap. 

Gurutta menggeleng, "Bagaimana jika saat gelap gulita peluru atau golok 

perompak itu mengenai anak-anak, Ambo? Bagaimana jika melukai orang 

tua? Perempuan? Bagaimana jika rencana ini gagal total? Kau tidak 

berhasil melumpuhkan mereka. Perompak yang marah bisa membunuh 

seluruh penumpang dan kelasi. Tidak ada yang tersisa." 

Ambo Uleng menelan ludah. Menatap Gurutta lamat-lamat. Ambo Uleng 

bersikukuh bahwa rencananya akan berhasil, tapi Gurutta masih saja tidak 

merestui rencananya untuk menyerang perompak di kegelapan. 

 "Aku tidak ingin melihat ada yang terluka, Nak." 

"Gurutta, kita tidak akan pernah bisa meraih kebebasan kita tanpa 

peperangan! Tidak bisa. Kita harus melawan. Dengan air mata dan darah." 

"Ilmu agamaku dangkal Gurutta. Tapi malam ini, kita tidak bisa melawan 

kemungkaran dengan benci dalam hati atau lisan. Kita tidak bisa 

menasihati perompak itu dengan ucapan-ucapan lembut. Kita tidak bisa 

membebaskan Anna, Elsa, Bonda Upe, Bapak Soerjaningrat, dan seluruh 

penumpang dengan benci di dalam hati. Malam ini kita harus menebaskan 

pedang. Percayalah Gurutta, semua akan berjalan dengan baik.rencana 

iniakan sia-sia jika Gurutta tidak bersedia memimpin.
68

 

 

Gurutta menyeka pipinya yang basah. Anak muda yang baru saja 

berbicara kepadanya telah menjawab pertanyaan hidupnya. Urusannya, 

pertanyaannya, tidak dapat dijawab dengan kalimat lisan, dengan tulisan. 
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Ia harus menjawabnya dengan tindakan. Ia-pun akhirnya melakukan 

tugasnya sebagai ulama, yang memimpin di garis terdepan melawan 

kezaliman dan kemungkaran. Dengan kata lain, dengan posisinya sebagai 

ulama, Gurutta telah menulis ratusan buku  dalam hidupnya. Selama itu 

pula dia tidak yakin apakah dia sudah sebaik apa yang dia tulis, dia 

katakan kepada orang lain. Hal ini yang membuat dia merasa bahwa 

dialah orang yang paling munafik diantara penumpang-penumpang kapal 

tadi.  

Tapi pada akhirnya dia tahu, dia harus berjuang, melakukan 

sesuatu yang nyata, sebagai bukti bahwa dia juga melakukan apa yang dia 

tulis dan sampaikan kepada orang lain. 

Menyampaikan kebaikan dijalan Allah SWT merupakan tugas 

yang sangat mulia. Bagaimanapun cara dan metodenya yang terpentin 

pesan dakwah tersebut tersampaikan. Namun akan lebih baik jika dakwah 

dilakukan dengan kerja yang nyatabukan hanya sekedar diam. Allah SWT  

berfirman dalam Q.S Nahl: 125
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Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk. 

 

B. Gaya/Style Penulisan Darwis Tere Liye dalam Novel Rindu 

Dalam sebuah karya sastra novel, pasti penulis memiliki gaya/style  

tersendiri yang khas yang dimilki oleh penulis novel tersebut. Begitu pula 

Darwis Tere Liye menggunakan gaya yang cukup menarik dan memancing 

pembacanya untuk terus mendalami setiap tulisan dalam novel Rindu. Dalam 

novel Rindu Darwis Tere Liye mengawali ceritanya dengan sejarah Indonesia 

pada masa Hindia-Belanda. 

― Tidak banyak orang yang mengingatnya, tapi tahun 1938 adalah 

salah satu tahun bersejarah bagi Indonesia.  Masih menggunakan nama 

Hindia-Belanda, Indonesia mengikuti Piala Dunia 1938 di Prancis untuk 

pertama kali, sekaligus sekali-kalinya sampai kini‖. 

―Sementara itu dibelahan Eropa, Hitler menyerang Austria. Benih-

benih perang Dunia II mulai disemai. Di kawasan Asia-Pasifik, Jepang dan 

China terlibat perang besar memperebutkan Kanton dan Sanghai. Indonesia 

masih dikuasain oleh Belanda, masih tujuh tahun lagi 1945, ssat proklamasi 

kemerdekaan‖.
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Tere liye juga memilih Kapal Blittar Holland sebagai latar utama dari 

cerita ini, dan kapal ini merupakan kapal bersejarah. 

― Kapal itu memiliki panjang 136 meter, dengan lebar 16 meter. Menara 

uapnya yang hitam legam menjulang tinggi. Pada masa itu, tidak ada 

bangunan di kota Makassar yang lebih tinggi disbanding menara uap itu. Asap 

cokelat mengepul dari cerobongnya. Bentuknya semakin lama, semakin jelas 

dan besar, seolah ada raksasa hitam mendekat. Tulisan dengan huruf capital di 

lambung tengahnya bisa dibaca sekarang; BLITAR HOLAND‖. 

― Itu lah salah satu kapal uap kargo terbesar di zaman itu. Berlayar 

mengelilingi hamper seluruh dunia. Kapal itu dibuat di Eropa tahun 1923.  

Dimiliki oleh salah satu raksasa perusahaan logistik dan transportasi besar 

asal Belanda, Koninklijke Rotterdam.
71

 

Nama-nama dalam tokoh cerita inipun menarik, seolah-olah Tere Liye 

ingin menunjukkan luasnya budaya Nusantara, seperti Ambo Uleng, Daeng 

Andepati, Bonda Upe, Gurutta, Mbah kakung dan Mbah Putri. Selain nama-

nama yang mencirikan Nusantara, terdapat juga nama-nama tokoh Eropa 

seperti Kapten Philip, Ana dan Elsa, tentunya hal ini menunjukkan kedamaian 

dalam keragaman, baik suku maupun bangsa.  
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Karakteristik para tokoh penunjang dalam novel ini pun kisah - 

kisahnya tak kalah menarik. Seperti, Ruben si Boatswain, yang dengan 

bangganya menceritakan kisah cintanya yang indah didepan pemuda yang 

baru saja patah hatinya, ―Astaga, kenapa aku jadi bercerita banyak sekali. 

Orang pendiam seperti kau ini kadang berbahaya, Ambo‖
72

 . Kemudian tokoh 

Chef Lars, kepala koki yang kalau marah senang memakai kata - kata makian 

dengan perumpamaan wajan dan tumis buncis, "Beruntung Kepala Koki itu 

bekerja di dapur, jadi meski mulutnya tajam, perumpamaan yang ia pakai 

hanya sayur-mayur, kuali, wajan, dan sejenisnya. Celaka sekali kalau ia 

bekerja di kebun binatang, kosa-kata makiannya bisa mengerikan‖
73

 . Adapula 

Kapten Philips, kapten kapal yang akan membawa penumpang menunaikan 

ibadah haji di Mekah. Pelaut tangguh asal Wales ini sangat bertanggung jawab 

terhadap para kelasi dan penumpangnya, ―Diatas kapal ini, entah dia 

bangsawan atau hamba sahaya, entah dia kaya raya  atau miskin, berkuasa 

atau tidak, nasibnya sama saja saat badai datang. Tidak ada pengecualian‖.  

Lalu ada Sergeant Lucas, serdadu Hindia Belanda yang ditugaskan untuk 

menjaga Blitar Holland. Dia sangat membenci Ahmad Karaeng, yang katanya 

seorang inlandeer berbahaya. Tapi Lucas tak bisa berbuat apa - apa karena 

Ahmad Karaeng memiliki surat pengantar dari Jenderal Gubernur Hindia 

Belanda.  
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Kemudian penulis menghadirkan Bapak Soerjaningrat dan Bapak 

Mangoenkusumo, mereka digambarkan sebagai sosok guru yang ideal, cerdas, 

dan paling mengerti cara mengajar yang disukai murid. Mungkin Tere Liye 

lewat novel ini berpesan kepada guru - guru yang ada di Indonesia melalui 

kedua sosok ini, jadilah guru yang langsung mempraktikkan ilmu, bukan guru 

dengan gaya ustad, berceramah. ―Jika guru - guru di sekolah kalian seperti 

Anda, besok lusa bangsa kalian akan menjadi bangsa yang besar dan kuat‖
74

. 

Kisah yang dituturkan dengan menggunakan gaya bahasa kekinian, 

membuat novel yang berlatar jaman penjajahan ini tidak kaku. Tidak pula ada 

seram - seramnya seperti yang tertulis dibuku pelajaran sekolah- walau 

dibeberapa bagian ada cuplikan peperangan.. Pembaca sengaja dipermainkan 

emosinya agar tetap penasaran, dan terus bersabar menunggu pertanyaan - 

pertanyaan itu tiba.   

Babak - babak selanjutnya, walau banyak hal membosankan-aktivitas 

penumpang hanya sebatas kabin, masjid, dan kantin, tapi Darwis Tere Liye 

selalu berhasil membuat penasaran di akhir bab, sehingga sayang untuk tak 

melanjutkan membaca. Dalam novel ini, penulis tak hanya fokus tentang 

jawaban dari pertanyaan - pertanyaan maha penting itu, tetapi beliau juga 

mengingatkan pentingnya pendidikan. Walau lokasi cerita di atas kapal, ia 

tetap memasukkan unsur agama dan pendidikan. 
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Ilmu yang disinggung dalam novel ini selain Sejarah Indonesia dan 

tentang perkapalan, juga ilmu tentang Geografi-menyangkut batu bara, 

Biogeografi-Ikan Paus, ikan terbang, migrasi burung facon. Darwis Tere Liye 

juga membagi ilmu menulisnya lewat novel ini, beliau  juga menghadirkan 

masalah tentang Perompak Somalia. 

Setiap bait-bait pesan yang disampaikan juga begitu sederhana melalui 

tanya jawab yang dilakukan oleh tokoh yang terdapat dalam novel. Sehingga 

pembaca merasa tidak sedang diceramahi oleh penulis, melainkan diajak 

untuk merasakan suasana seperti dalam novel. Sebagaimana Islam 

mengajarkan untuk selalu saling mengingatkan dalam kebaikan dan taqwa, 

Firman Allah Q.S Al-Asr: 1-3 

                      

                  

Artinya:  Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 

dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

supaya menetapi kesabaran.
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C. Analisis Novel  Rindu Sebagai Media Komunikasi  Persuasif Dalam 

Dakwah Menurut Analisis Teun A Van Dijk 

Setelah menganalisa novel Rindu Karya Darwis Tere Liye yang 

memiliki materi dan bahasa yang persuasive, selanjutnya menganalisa naskah 

teks novel Rindu Karya Darwis Tere Liye dari segi wacana Teun A Van Dijk 

dengan melihat enam elemen wacananya, yaitu tematik, skematik, sintaksis, 

stilistik, semantik, 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 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 Rindu Karya Darwis Tere 

Liye yang dijadikan objek penelitian yang mengandung unsur-unsur 

komunikasi persuasif dari segi materi/isi dan juga bahasa. 

Topik yang ingin disampaikan dalam Novel Rindu Karya Darwis Tere 

Liye ini mengenai kehidupan Ambo Uleng seorang kasi yang menyimpan 

kerinduan yang begitu besar terhadap seseorang yang ia cintai dan ia melalui 

perjalanan  hidupnya disebuah kapal besar dengan beberapa tokoh yang 
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dimunculkan dalam sebuah perjalan haji yang cukup panjang pada masa 

penjajahan belanda. 

2. Struktur Skematik 

Skema atau alur cerita sebagaimana teks disusun dan dirangkai. Dari 

skema terlihat bahwa amanat yang ingin disampaikan menggunakan alur 

maju. Menceritakan kisah dan mulai memperkenalkan tokoh melalui sebuah 

sejarah bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yaitu dimulai dari 

tokoh Daeng Adipati dan keluarganya yang kemudian muncul tokoh utama 

Ambo uleng yang mencoba menyelamatkan keluarga Daeng Andipati pada 

saat terjadi baku tembak antara tentara Belanda dan rakyat Indonesia. Cerita 

novel Rindu Karya Darwis Tere Liye disajikan dengan menggunakan bahasa 

yang indah, mudah dimengerti dan dekat ditelinga para pembaca.  

3. Struktur Semantik 

Makna yang ingin ditekankan oleh penulis dalam novel Rindu Karya 

Darwis Tere Liye menggunakan latar beberapa daerah yang ada di Indonesia 

seperti Makassar, Jakarta, pulau sumatera dan juga beberapa Negara yang 

dilaui oleh kapal besar Blitar Holland yang mengangkut pemberangkatan 

jamaah haji Indonesia pada waktu itu. Sehingga latar sesungguhnya 

difokuskan pada Kapal Blitar Holland. Di dalam Kapal Blitar Holland penulis 

mengemas cerita begitu menarik, karena pada saat itu perjalanan haji yang 

ditempuh cukup panjang, akan tetapi penulis menceritakan kisah yang sangat 
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dekat dengan pembaca, seperti hal maaf memaafkan, toleransi, keikhlasan, 

kesabaran dan kecintaan kepada Allah SWT. Salah satunya terdapat pada teks 

berikut ―…tanpa menghadiri acara itu, kita tetap menghormati mereka dengan baik, 

sama seperti Kapten Philips yang sangat menghormati agama kita. Pun tanpa harus 

mengucapkan selamat, kita tetap bisa saling menghargai. Tanpa perlu mencampur 

adukkan hal-hal yang sangat prinsipil di dalamnya‖. Kutipan novel tersebut 

mengajarkan kepada kita agar memiliki sikap toleransi dalam hal beragama tanpa 

harus menyakiti satu sama lain. 

4. Struktur Sintaksis 

Bentuk kata yang digunakan dalam novel Rindu Karya Darwis Tere 

Liye berupa kata aktif dan kata pasif. Juga kata ganti seperti saya, kamu, kita, 

mereka, kalian dan sebagainya. Dalam analisis wacana, kata ganti merupakan 

alat yang dipakai oleh penulis untuk menunjukkan dimana posisi seseorang 

dalam wacana atau teks tersebut.  

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 Rindu Karya Darwis Tere Liye banyak menggunakan 

majas dan kiasan dalam kalimatnya. Terdapat juga bahasa Belanda tetapi 

mudah diapahami karena penyusuan rangkaian kalimatnya sangat ringan.  

6. Struktur Retoris 



78 
 

 
 

Bagaimana cara penulis menekankan teks yang dibuat. Unit yang 

diamati yaitu grafis, dan ekspresi  untuk mendukung gagasan yang ingin 

ditonjolkan. Gaya bahasa dalam novel Rindu Karya Darwis Tere Liye 

menampilkan bahasa yang berekspresi yang diwujudkan dalam bentuk teks 

yang mempengaruhi dan mensugesti pembacanya. Dalam novel Rindu Karya  

Darwis Tere Liye karakter tokoh dimunculkan melalu bahasa ekspresi 

masing-masing yang sangat kuat.  

 

Tabel 

Analisis Novel Rindu Sebagai Media Komunikasi Persuasif 

Dalam Kegiatan Dakwah 

Menurut Analisis Teun A Van Dijk 

 

Struktur Wacana Hal yang Diamati Elemen Hasil 

Struktur Makro Tematik Topik Secara umum, topik 

yang ingin 

disampaikan dalam  

penelitian ini 

mengenai masalah-

masalah yang dialami 

oleh Ambo Uleng, 

Daeng Andipati, 

Gurutta, Mbah 
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Kakung, dan juga 

Bonda Upe yang 

dikemas dalam sebuah 

perjalanan haji 

menggunakan kapal 

Blitar Holland. 

Super Struktur Skematik Skema Dari skema terlihat 

bahwa cerita yang 

disampaikan adalah 

alur maju. 

Menceritakan kisah 

dari awal hingga akhir. 

Cerita dalam Novel 

Rindu karya Darwis 

Tere Liye ini sangat 

menarik, mendidik dan 

mampu mengajak 

pembacanya untuk 

bermuhasabah ke jalan 

yang lebih baik.    

Struktur Mikro Semantik Latar, Novel Rindu 
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Detail, 

Maksud 

menggunakan latar 

kapal Blitar Holland. 

Dengan menjadikan 

kapal sebagai latar, 

menjadi keasyikan 

tersendiri bagi para 

pembaca dalam 

memahami setiap 

cerita dan kisah yang 

disampaikan.  

Struktur Mikro Sintaksis Bentuk 

Kalimat, 

Koherensi, 

Kata Ganti 

Bentuk kata yang 

digunakan dalam 

kalimat berupa kata 

aktif maupun pasif. 

Juga kata ganti seperti, 

kamu, kita, mereka, 

kalian, dan lain 

sebagainya.  

Struktur Mikro Stilistik Leksikon Bahasa yang 

digunakan cukup 

ringan dan menarik, 
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kalaupun ada beberapa 

kutipan menggunakan 

bahasa asing, akan 

tetapi bahasanya 

mudah dimengerti, 

karena susunan 

kalimat yang satu 

dengan yang lainnya 

berkaitan. 

Struktur Mikro Retoris  Ekspresi, 

Grafis 

Dalam novel Rindu 

terdapat bahasa yang 

menggunakan bahasa 

yang menggambarkan 

ekspresi dari masing-

masing tokoh. 

Contohnya seperti 

berikut ― Apalah arti 

memiliki, ketika diri 

kami sendiri bukanlah 

milik kami?‖ 

―apalah arti 



82 
 

 
 

kehilangan, ketika 

kami sebenarnya 

menemukan banyak 

saat kehilangan, dan 

sebaliknya, kehilangan 

banyak pulasaat 

menemukan?‖ 

Kutipan tersebut 

menunjukkan ekspresi 

salah satu tokoh yaitu 

ambo Uleng yang saat 

itu sedang merasa 

kehilangan. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian dengan uraian dan analisis isi 

menggunakan analisis wacana Van Dijk dalam novel Rindu Karya Darwis 

Tere Liye maka dapat  disimpulkan bahwa Novel Rindu Karya Darwis Tere 

Liye adalah novel yang dijadikan oleh penulisnya sebagai salah satu media 

komunikasi persuasif  dalam berdakwah karena mampu mengolah gaya/style 

penulisan dan materi yang menarik, menyenangkan dan tidak bersifat 

memaksa. Lima pertanyaan dan lima jawaban yang dikemas melalui tanya 

jawab yang ringan dan menarik itulah yang menjadikan novel Rindu 

dikatakan persuasif dalam berdakwah. 

 Novel Rindu Karya Darwis Tere Liye juga mampu menginspirasi para 

pendakwah yang berjuang melalui pena, karena pesan-pesan ajaran islam 

disampaikan dengan santai, dekat, dan mengena.  

B. Saran 

Penulis menyarankan bagi para pembaca dan peneliti yang lain, sebagai tindak 

lanjut dari skripsi ini adalah: 

1. Agar proses dakwah berjalan dengan baik dan dapat mencapa tujuan yang 

diharapkan hendaknya dapat mencontoh metode dakwah Rasulullah SAW. 
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2. Dakwah dengan menggunakan media apapun hendaknya tetap sejalan 

dengan pedoman Al-Qur‘an dan As-Sunnah. 

3. Menjadikan novel sebagai media komunikasi persuasif dalam dakwah 

cukup menarik dan bisa dijadikan sebagai salah satu cara dalam 

berdakwah. Hendaknya kedepannya akan terus lahir sastrawan-sastrawan 

muda Indonesia yang terus berkarya untuk memperjuangkan dakwahnya.  

C. Penutup 

Alhamdulillahirobbil ‗alamin, Puji Syukur Ke-hadirat Allah SWT 

yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya 

serta kesabaran dan keikhlasan kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pembaca dan terkhusus kepada penulis baik itu didunia maupun diakhirat 

kelak, terlebih lagi bagi mahaiswa yang menempuh pendidikan di jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, karenanya penulis sangat 

membutuhkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun. 

Akhirnya penulis mengucapka terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Semoga 

Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan pertolongannya kepada 

kita semua, Amin.  
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