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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era globasasi adalah massa dimana dunia semakin menyempit, seolah-olah 

tidak ada batas geografis bahkan budaya/kultur. Tidak terkecuali teknologi 

komunikasi yang sangat pesat saat ini bermanfaat sebagai sebuah sarana yang 

menghubungkan masyarakat dari tempat satu ke tempat lain. Sudah menjadi watak 

manusia yang hidup di era globasasi mempunyai sifat keingintahuan yang tinggi, 

Manusia butuh informasi karena informasi merupakan hal yang berharga. Maka untuk 

memenuhi kebutuhan informasi itulah, dibutuhkan media komunikasi antar manusia 

dengan adanya media massa.  

Salah satu hasil teknologi komunikasi yang saat ini amat berperan dalam 

kegiatan komunikasi adalah novel. Novel merupakan media komunikasi yang sangat 

berpengaruh bahkan ampuh dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada 

masyarakat.  

Novel memberikan peranan penting bagi kehidupan masyarakat. Boleh jadi 

keberadaannya turut membantu perubahahan sosial, karena novel tidak hanya ajaran 

serta tingkah laku dan pola-pola kehidupan masyarakat. Novel sebagai sebuah media 

komunikasi yang dalamnya terdapat proses kominikasi, banyak mengandung pesan, 

baik itu pesan sosial, pesan moral, ataupun pesan keagamaan.  

Komunikasi menjadi esensi penting tentang bagaimana proses transfer pesan 

anatara komunikator dengan komunikan. Media massa merupakan penjabatan pesan 

yang akan disampaikan komunikator kepada komunikan. Media massa sendiri 

dihasilkan dari teknologi moderen. Hal ini perlu ditekankan sebab ada media yang 
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bukan media massa yakni media tradisional seperti kentongan, angklung, gamelan dan 

lain-lain (Nurudin, 2007:4). 

Menulis novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang dimanfaatkan oleh 

para penulis sebagai saran untuk menunjukan niai-nilai kehidupan. Setidaknya karya 

sastra mempersoalkan nilai-nilai yang dipandang kurang sesuai dengan kebutuhan 

zaman atau kebutuhan manusia umumnya. Nilai kehidupan yang ditawarkan berupa 

nilai keagamaan, budaya, moral, budi pekerti, pendidikan maupun nilai sosial. 

Selain itu, penulis juga harus mampu mengaitkan hasil karyanya terhadap 

lingkungan sekelilingnya. Dengan mengaitkan karya sastra terhadap kehidupan 

sehari-hari tentu mempermudah pembaca dalam menyerap karya sastra tersebut. 

Penulis yang baik mempunyai daya serap yang baik sehingga mereka dapat 

menciptakan jarak antara kehidupan sehari-hari dan kehidupan di dalam karya 

sastranya. 

Salah satu keunggulan dari karya sastra yaitu mampu memberikan efek ruang 

fikir yang lebih luas bagi pembacanya untuk sepakat atau tidak sepakat terhadap isi 

pesan yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Dalam hal mutu novel tidak dapat 

diukur melalui nilai estetiknya yang terdapat di dalamnya tetapi ia dapat diukur ketika 

novel dibaca dan dikaji kemudian dijadikan bahan refleksi atas gejala yang terjadi 

dalam masyarakat. 

Ditinjau dari penjelasan diatas, maka sebuah karya sastra berbentuk buku yang 

dibuat oleh penulis atau pengarang yaitu novel, dapat digolongkan sebagai sebuah 

media massa seperti media cetak yang dapat memberikan kehidupan dan informasi 

bagi pembacanya. Novel sebagai media komunikasi mempunyai fungsi selayaknya 

fungsi komunikasi pada umumnya yaitu, menyiarkan informasi ( to inform), mendidik 

(to edukate), serta menghibur (to entertain). Selain itu ada beberapa ahli yang 
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menambahkan fungsi lain terhadap fungsi media massa ini, seperti fungsi 

mempengaruhi (to influence), fungsi membimbing (to guide) dan juga fungsi 

mengkritik ( to criticise ) ( Effendy, 2004 : 54)  

Sehubungan dengan pendidikan maka novel sebagai karya media yang 

bermuatan nilai juga baik untuk pendidikan disekolah menengah atas. Hal tersebut 

mampu menambah potensi setiap manusia untuk bersama-sama mengembangkan 

intelektual, emosi, dan spiritual.  

Apabila sebuah novel dimuat dengan tema-tema pendidikan maka tujuan 

novel tersebut adalah untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan oleh penulisnya 

dalam bentuk sebuah cerita yang imajinatif, agar pesan pendidikannya itu dapat 

diterima dan dipahami oleh pembacanya.  

Beberapa novel umumnya menceritakan peristiwa-peristiwa yang 

mengandung nilai-nilai. Nilai-nilai dalam sebuah  novel menjadi cermin dalam 

kehidupan untuk disampaikan kepada pembacanya. Menurut wellek dan Warren 

(1995 : 335) nilai-nilai itu secara potensial ada pada struktur sastra, nilai itu dapat 

direalisasi dan dihargai hanya kalau dibaca dan direnungkan oleh pembaca yang 

memenuhi persyaratan. Di dalam sebuah novel tentunya ada sebuah pesan yang bisa 

diambil oleh para pembacanya salah satunya yaitu nilai-nilai yang dapat diterapkan 

dalam kehidupan manusia dilingkungannya.  

Pendapat ini juga peneliti buktikan dengan melihat beberapa hasil penelitian 

sebelumnya mengenai nilai atau pesan yang terdapat disebuah novel. Berdasarkan 

studi pustaka yang menjadi bahan rujukan untuk peneliti, dalam penelitian ini peneliti 

juga tertarik untuk menganalisis pesan pendidikan dari suatu novel. Dipilihnya pesan 

pendidikan ini sebagai fokus penelitian karena pesan pendidikan dianggap sebagai 
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sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia yang diperoleh melalui proses 

pengubahan sikap atau perilaku.   

Novel Tenggelamnya kapal van Der Wijck adalah sebuah novel yang ditulis 

oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka. Novel ini 

mengisahkan persoalan adat dan perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi 

cinta sepasang kekasih hingga berakhir dengan kematian. Novel ini adalah salah satu 

novel Roman akan tetapi disini penulis yaitu  Hamka tidak hanya menunjukan sisi 

romantis nya saja melainkan ada pesan positif yang dapat diambil dan direalisasikan 

oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari.  

Kualitas baik dari dalam novel ini telah dibuktikan, karena novel ini telah 

diangkat oleh salah satu sutradara di Indonesia yaitu Sunil Soraya menjadi sebuah 

film yang dirilis pada 19 Desember 2013. Novel ini juga diterbitkan dalam bahasa 

melayu sejak tahun 1963 dan telah menjadi bahan bacaan bagi remaja dan diminati 

oleh masyarakat di Indonesia dan Malasyia. Dilakukannya cetak ulang pada novel ini 

sejak tahun 1939, kemudian diterbitkan lagi oleh PT Balai Pustaka cetakan ke III  

pada tahun 2014. 

Kelebihan dari novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck adalah Cerita ini 

sungguh dibuat sangat menarik oleh penulisnya yaitu Hamka (Haji Abdul Malik 

Amrullah). Ia membuatnya dengan kata-kata yang sangat lembut. Pantun-pantun yang 

ada dalam cerita, juga turut memperindah novel ini. Permainan kata dalam novel ini 

juga sangat beragam. Selain itu penggambaran watak tokoh dalam cerita ini juga 

digambarkan dengan sangat jelas. Dalam cerita ini juga, Hamka menyebarkan 

semangat persatuan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tidak melebarkan 

perbedaan antara suku dan budaya. Karena Hamka menuliskannya dengan sangat 

jelas. Plot cerita itu sendiri juga cukup menarik. Kata-kata dalam novel ini sangat 
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sederhana, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan pesan yang disampaikan 

dalam novel tersampaikan dengan baik. Dan juga menginspirasi, sehingga 

memberikan manfaat kepada pembaca setelah membaca karya-karyanya. 

Banyak pelajaran-pelajaran penting yang dapat diambil dari amanat dalam 

novel ini. Begitu mudah bagi masyarakat, baik itu anak-anak remaja, dewasa, ataupun 

orangtua untuk mengambil hikmah dari cerita ini. 

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

isi pesan pendidikan yang terdapat dalam novel tenggelamnya kapal van der wijck 

Karya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis isi. Analisis isi (Content analysis) adalah penelitian yang 

bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak 

dalam media massa.  Penelitian menggunakan metode analisis isi bertujuan untuk 

mengetahuI isi pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak dalam Novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitan ini peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian pada novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya 

Hamka. Penelitian ini memfokuskan pada pesan pendidikan yang ada dalam novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka 
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1.2 Rumusan Masalah 
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Dari rangkaian penjelasan diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah mengetahui pesan pendidikan apa yang paling banyak 

muncul di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pesan pendidikan 

apa yang paling banyak muncul di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck Karya Hamka. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian selalalu memiliki manfaat, begitu juga dengan penelitian 

ini. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut : 

1.4.1  Manfaat Praktis 

a. penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmiah dan masukan

bagi semua pihak yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan

penelitian dalam ilmu komunikasi khususnya studi analisis isi pesan dalam

karya sastra.

b. Sebagai wawasan peneliti agar karya sastra lebih cermat dan penuh

ketelitian dalam melakukan analisis pada penelitian karya sastra.

1.4.2 Manfaat Akademis 

a. Dapat menambah dan meningkatkan ilmu sastra, baik secara akademis

maupun non akademis.

b. Bagi peneliti sastra, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan

bandingan dan sebagai peneliti selanjutnya.


