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BAB II 

               KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Massa 

2.1.1 Defenisi Komunikasi Massa 

 

Istilah komunikasi massa dalam bahasa inggris communication berasal dari 

kata latin communication, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. 

Sama disini maksudnya adalah sama makna. Sedangkan menurut Carl I Hovaland 

(Onong, 2002:10) komunikasi sebagai suatu upaya yang sistematis untuk 

merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan 

pendapat dan sikap. Proses komunikasi massa terdiri dari, unsur-unsur (source), pesan 

(message), saluran (channel), dan penerima (receiver) serta efek (effect) (wiranto, 

2000:3).  

Komunikasi massa (Mass communication) adalah komunikasi melalui media 

massa, jelasnya merupakan singkatan dari komunikasi media massa (Effendy, 2001: 

20). Sedangkan yang dimaksud dengan media massa, yaitu sarana teknis yang 

memungkinkan terlaksananya proses komunikasi massa. Saluran media massa ini, 

melihat bentuknya dapat dikelompokan atas atas :  

a. Media cetakan (printed media), yang mencakup surat kabar, buku, 

pamlet, brosur, dan sebagainya. 

b. Media elektronik, seperti radio, televise, film, slide, video, dan laian-lain 

(Wainarni, 2003 : 17) 
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Penejelasan lebih tegas mengenai definisi komunikasi massa 

diungkapkan oleh Joseph A. Devito sebagai berikut : 

“Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak 

yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh 

penduduk atau semua orang yang membaca atau semua orang yang menonton 

televisi, agaknya ini berarti bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak 

sukar untuk didefinisikan. Kedua, massa adalah komunikasi yang disalurkan 

oleh pemancar-pemancar yang audio dana tau visual. Komunikasi massa 

barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bilas didefenisikan menurut 

bentuknya : televise, radio, surat kabar majalah, film, buku, dan pita.” ( Devito 

dalam Effendy, 2001:21). 

Menurut Charles Wright (1997) dalam (Wirayanto, 2000:5) komunikasi massa 

memiliki karateristik-karateristik pesan, diantaranya: publicly (komunikasi massa 

bersifat terbuka untuk umum, tidak ditujukan kepada individu ), Rapid ( pesan 

komunikasi massa dirancang untuk mencapai audiens yang luas dalam waktu yang 

singkat, pada umumnya pesa dibuat secara missal ), Transient (pesan-pesan 

komunikasi massa dibuat untuk memenuhi kebutuhan segera). Pada umumnya pesan 

komunikasi massa adalah pesan yang expendable, maka isi media cenderung 

dirancang secara timely, supervisal dan bersifat sensasional.  
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2.1.2 Fungsi Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada massa atau 

komunikasi yang menggunakan media massa. Oleh sebab itu perlu diketahui fungsi 

dari komunikasi massa menurut Alexis S. Tan (1981) adalah sebagai berikut : 

1. Memberi informasi 

Memberi informasi berarti mempelajari ancaman dan peluang, 

memahami lingkungan, menguji kenyataan, meraih keptusan. 

2. Mendidik  

Fungsi mendidik adalah untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampulan yang berguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam 

masyarakatnya, mempelajari nlai, tingkah laku yang cocok agar diterima 

dalam masyarakatnya. 

3. Mempersuasi  

Mempersuasi berarti memberi keputusan, mengadopsi nilai, tingkah 

laku dan atauran yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya. 

4. Menyenangkan, Memutuskan Kebutuhan Informasi 

Fungsi ini untuk menggembirakan, mengendorongkan urat syaraf, 

menghibur, mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi (Tan dalam 

Nurudin, 2004 : 63) 
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2.1.3 Ciri-Ciri Komuikasi Massa 

Secara garis besar, ciri-ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut 

(Nurudin, 2007 : 19) : 

a. Bersifat satu arah 

Artinya tidak ada arus balik dari komunikasi kepada komunikator. 

Misalnya dalam media cetak komunikasi hanya berjalan satu arah, kita tidak 

bisa langsung memberikan respons kepada komunikatornya ( media massa 

yang bersangkutan), kalaupun bisa sifatnya terunda. Jadi komuniaksi yang 

hanya berjalan satu arah akan memberi konsekuensi umpan balik (feedback) 

yang sifatnya tertunda atau tidak langsung ( delayed feedback) 

b. Komunikator pada komunikasi massa melembaga 

Artinya komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi 

terdiri dari kumpulan orang. Maksudnya adalah gabungan yang terdiri dari 

berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. 

Sedangkan menurut Alexis. S Tan (1981) (Nurudin, 2007:20) komunikator 

dalam komunikasi massa adalah organisasi sosial yang mampu memproduksi 

pesan dan terpisah. Di dalam komunikasi massa adalah media massa. 

Komunikator dalam komunikasi massa memiliki ciri-ciri, diantaranya 

kumpulan individu, dalam berkomunikasi individu-individu itu terbatasi 

perannya dengan system media massa, pesan disebarkan atas nama media yang 

bersangkutan bukan atas nama pribadi unsur yang terlibat, apa yang 

dikemukakan oleh komunikator biasanya untuk mencapai keuntungan  

c. Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum, 
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Artinya pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada 

individu atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain pesan-

pesannya ditujukan pada khalayak banyak. Oleh karenanya pesan yang 

disampaikan tidak boleh bersifat khusus, maksudnya pesan yang yang 

disampaikan memang tidak disengaja golongan tertentu. 

d. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan,  

Artinga bahwa dalam komunikasi massa ada keserempakan dalam proses 

penyebaran pesan-pesannya. Serempak berarti khalayak bisa menikmati media 

massa tersebut hampir bersamaan, disini bersamaan bersifat relative. Maksudnya 

komunikator dalam komuniaksi massa, pesan tetap ingin dinikamti secara 

bersamaan oleh komunikannya.  

e. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen atau beragam, 

Maksudnya heterogen dalam latar belakang sosial, latar belakang 

ekonomi, latar belakang budaya dan latar belakang pendidikan. Menurut Herbert 

Blumer ( Nurudin, 2007: 22) ciri-ciri tentang karateristik komunikan adalah : 

1) Komunikan dalam komunikasi massa adalah heterogen, artinya komunikan 

mempunyai heterogenitas komposisi atau susunan. Maksudnya bila dilihat dari 

asalnya, komunikan berasal dari berbagai kelompok dalam masyarakat. 

2) Bersis indvidu-individu yang tidak tahu atau mengenal satu sama lain. Di 

samping itu, antar individu tidak berinteraksi satu sama lain secara langsung. 

3) Komunikasi tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal. 

f. Komunikais massa mengandalkan peralatan teknis, 

Artinya media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan 

kepada khalayak, yang membutuhkan peralatan teknis yang merupakan sebuah 
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keniscahayaan yang sangat dibutuhkan media massa, agar penyampaian 

pesannya bisa lebih cepat dan serentak kepada khalayak yang tersebar. Misalnya 

pemancar untuk media elektronik ( mekanik atau elektronik). Komunikasi 

kelompok tidak membutuhkan peralatan teknis, misalnya komunikator bisa 

langsung menyampaikan pesan-pesannya secara lisan. Namun komunikator juga 

boleh menyampaikan melalui pengeras suara sebagai peralatan teknis yang 

sederhana, tetapi tidak mutlak sedangkan pada komunikasi massa tanpa adanya 

peralatan teknis sulit terjadi. 

g. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper, 

Artinya gatekeeper adalah orang yang sangat berperan dalam penyebaran 

informasi melalui media massa. Gatekeeper ini berfungsi sebagai orang yang 

ikut menambah atau mengurangi, mengemas agar informasi yang disebarkan 

lebih mudah dipahami. Kesimpulannya, gatekeeper merupakan pihak yang ikut 

menentukan pengemassan suatu pesan dari media massa. Semakin kompleks 

system media memiliki, semakin banyyak pula gatekeeper (panapisan informasi) 

yang dilakukan. Bahwa bisa dikatakan, gatekeeper sangat menentukan 

berkualitas tidaknya informasi yang akan disampaikan dan juga dampak pesan 

yang disampiakan. Dalam komunikasi kelompok tidak dibutuhkan gatekeeper, 

sebaliknya dalam komuniaksi massa, keberadaan gatekeeper sama pentingnya 

dengan peralatan mekanis yang harus dimiliki media dalam komunikasi massa . 

oleh karenya, keberdaan gatekeeper menjadi keniscahayaan dalam media massa 

dan menjadi salah satu cirinya.  
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Jadi dari semua penjelasan dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa dapat 

dikatakan suatu proses dimana organisai media memproduksi pesan-pesan dan 

mengirimkan kepada publik 

2.2 Media Massa 

2.2.1 Defenisi Media Massa 

Kata media berasal dari bahasa latin, merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium” yang secara harafiah kata tersebut mempunyai ariti perentara atau 

pengantar.  Menurut EACT yang dikutip oleh Rohani (1997:2) media adalah segala 

bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Berdasarkan 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media merupakan sebuah kegiatan 

pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan untuk menyampaikan 

ide, gagasan, atau pendapat untuk suatu proses penyaluran informasi.  

Senada dengan hal tersebut Sadiman, dkk., (2006: 7) menyatakan bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim kepenerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan,  perhatian, dan 

minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dari 

beberapa definisi diatas dapat disimpukan media merupakan alat perentara yang 

diciptkan untuk meyalurkan pesan untuk membantu seseorang dalam tujuan tertentu. 

2.2.2 Macam-Macam Media 

Rudy Bretz (1971) yang dikutip Sadiman, dkk (1996: 20), mengidentifikasi 

jenis jenis media berdasarkan tiga unsur pokok yaitu: suara, visual dan gerak. 

Berdasarkan tiga unsur tersebut, Bretz mengklasifikasikan media ke dalam delapan 

kelompok, yaitu: 1) media audio, 2) media cetak, 3) media visual diam, 4) media 
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visual gerak, 5) media audio semi gerak, 6) media semi gerak, 7) media audio visual 

diam, 8) media audio visual gerak. 

Visual dibedakan menjadi tiga yaitu gambar, garis, dan  simbol yang 

merupakan suatu kontinum dari bentuk yang dapat ditangkap dengan indera 

penglihatan. Bretz juga membedakan antara media siar (telecommunication) dan 

media rekam (recording) sehingga terdapat delapan klasifikasi media: (1) media audio  

visual gerak, (2) media audio visual diam, (3) media audio  visual semi gerak, (3) 

media  visual gerak, (5) media visual diam, (6) media semi gerak,  (7) media audio, 

dan (8) media  cetak.  

 

2.3   Teori Efek Media Massa  

Media massa secara teoritis memiliki fungsi sebagai saluran informasi, saluran 

pendidikan dan saluran hiburan, namun kenyataannya media massa memberi efektif 

lain di luar fungsinya itu. Efek media massa tidak saja mempengaruhi perilaku, 

bahkan pada tataran yang jauh. Efek media massa dapat mempengaruhi sistem-sistem 

sosial maupun sistem budaya masyarakat.(Denis McQuil, Jakarta:2011) 

Efek adalah unsur penting dalam keseluruhan proses komunikasi. Efek bukan 

hanya sekedar umpan balik dan reaksi penerima (komunikasi) terhadap pesan yang 

dilontarkan oleh komunikator, melainkan efek dalam komunikasi merupakan paduan 

sejumlah “ Kekuatan” yang bekerja dalam masyarakat, di mana komunikator hanya 

dapat menguasai satu kekuatan saja, yaitu pesan-pesan yang dilontarkan.   

Efek media dapat bersifat positif atau negatif, langsung atau bertahap, maupun 

jangka pendek atau jangka panjang. Perlu dipahami pula bahwa tidak semua efek 

media menghasilkan perubahan terhadap khalayak. Beberapa pesan media diketahui 
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hanya memberikan efek memperkuat keyakinan yang ada. Hal ini didasarkan berbagai 

penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli mengenai pengaruh terpaan media 

terhadap perubahan kognitif, sistem kepercayaan, dan sikap khalayak. 

 

  Bentuk konkrit dalam komunikasi adalah terjadinya perubahan-perubahan 

pendapat atau sikap atau perilaku khalayak,akibat pesan yang menyentuhnya.Hal ini 

menyangkut proses komunikasi yang asasi sifatnya. ( Marhaeni Fajar : 2009) 

 

Efek media terhadap pembaca adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu 

tindakan penyampaian pesan. Dalam hal ini pesan yang dikatakan efektif apabila 

seorang yang telah membaca suatu media massa mampu mempengaruhi dirinya 

menjadi lebih baik sesui dengan pesan yang di baca. 

Agar pembaca tidak cepat bosan, maka pesan-pesan harus disajikan dalam 

bahasa yang komunikatif dan menarik, kata-kata yang digunakanpun harus mudah 

dicerna dan maknanya mudah untuk dipahami. Abstrak menyebabkan cara-cara 

penggunaan bahasa yang tidak cermat.Jalaludin Rahkmat menyebutkan tiga buah 

diantaranya yaitu, Dead level abstracing (abstrak kaku), Undue Identification 

(identifikasi yang tidaklayak), Two Value Evaluation (penilaian dua nilai).  

Efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa 

karena fokusnya Pesan, maka efek harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan 

dengan media massa. ( Marhaeni Fajar : 2009) 

Secara umum Komunikasi massa mempunyai tiga efek. Berdasarkan teori 

hierarki efek yaitu :  
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1. Efek kognitif, terjadi apa bila ada perubahan pada apa yang 

diketahui,difahami,atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan 

transmisi pengetahuan,keterampilan,kepercayaan atau informasi. 

2. Efek afaktif, timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi 

atau dibenci khalayak, efek ini ada hubungannya dengn emosi,sikap,atau nilai. 

3. Efek konatif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan orang 

mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.  

Penggunaan Efek media massa dalam penelitian ini karena Efek media ini 

menganggap bahwa orang secara aktif mencari media tertentu beserta isi nya untuk 

mengetahui pesan yang di sampaikan dalam media massa,di mana media massa dapat 

dianggap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses 

pemeliharaan, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat, kelompok atau 

individu dalam aktivitas sosial. Efek kognitif yang di kehendaki oleh novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck adalah agar pembaca mendapat pengetahuan 

tentang pesan pendidikan yang di tulis dalam novel tersebut. Efek afektifnya adalah 

mampu memunculkan pada diri sendiri pesan yang disampaikan. Sedangkan efek 

behavioral yang dikehendaki adalah pesan yang ada mampu diterapkan dan menjadi 

kebiasaan berperilaku sehari-hari. 

2.4 Novel  

2.4.1 Pengertian Novel 

Novel dalam pengertian umum adalah cerita karangan yang panjang dalam 

bentuk prosa, yang mengemukakan watak-watak, menampilkan serangkaian peristiwa 

dan latar secara sistematik. Jadi, novel merupakan sebuah cerita tentang manusia dan 

boleh juga tentang binatang atau makhluk lain. 
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Sedangkan novel secara luas diartikan sebagai cerita panjang yang berwujud 

prosa.Penekanan novel lebih terletak pada “kekinian” baik berupa kenyataan formal 

maupun persoalan. 

Novel merupakan bentuk karya sastra yang sangat populer dan digemari oleh 

masyarakat karena daya komunikasinya yang luas dan daya imajinasinya yang 

menarik. Abrams dalam Nurgiyantoro (1998:9) mengungkapkan bahwa sebutan novel 

berasal dari baha Itali novella ( yang dalam bahasa Jerman novelle). Secara harafiah, 

novella berarti sebuah barang baru yang kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita 

pendek dalam bentuk prosa. Dewasa ini sitilah novella mengandung pengertian yang 

sama dengan istilah Indonesia novelette (Inggris novelette), yang berarti sebuah karya 

prosa fiksi yang panjangnya cukupan,tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu 

pendek. 

Umumnya sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka 

dalam kehidupan sehari-hari, dengan menitik beratkan pada sisi-sisi yang aneh dari 

naratif tersebut. Novel dalam bahasa Indonesia dibedakan dari roman.  Sebuah roman 

alur ceritanya lebih kompleks dan jumlah pemeran atau tokoh cerita juga lebih 

banyak. 

 2.4.2 Macam-Macam Novel 

Ada beberapa macam-macam novel. Novel dapat dibagi berdasarkan 

bentuknya, waktunya, dan alurnya. Selain itu, Novel juga dapat dibagi menjadi 

beberapa macam berdasarkan isi dari novel tersebut. 

Berikut terdapat macam-macam novel, yaitu: 

1. Novel Romantis 
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Novel romantis adalah novel yang memuat cerita panjang bertemakan 

percintaan. Novel ini hanya dibaca khusus oleh para remaja dan orang dewasa. 

Alur ceritanya pertemuan kedua tokoh yang berlawanan jenis tersebut ditulis 

semenarik mungkin. Lalu dilanjutkan dengan konflik-konflik percintaan 

hingga mencapai sebuah titik klimaks, lalu diakhiri dengan sebuah ending 

yang kebanyakan bercabang jadi tiga: happy ending (dua tokoh utama 

bersatu), sad ending (dua tokoh utama tidak bersatu), dan ending 

menggantung (pembaca dibiarkan menyelesaikan sendiri kisah itu). 

2. Novel Komedi 

Novel komedi adalah novel yang memuat cerita yang humoris (lucu) 

dan menarik dengan gaya bahasa yang ringan dengan diiringi gaya humoris 

dan mudah dipahami.  

3. Novel Religi 

Novel ini bisa saja merupakan kisah romantis atau inspiratif yang 

ditulis lewat sudut pandang religi. Atau novel yang lebih mengarah kepada 

religi meski tema tersebut beragam. 

4. Novel Horor 

Novel ini biasanya bercerita seputar hantu. Sisi yang menarik dari 

novel ini adalah latar tempatnya, yang kebanyakan sebagai sumber hantu itu 

berasal. Cerita juga biasa disajikan dalam bentuk perjalanan sekelompok orang 

ke tempat angker. 

5. Novel Misteri 

Novel ini adalah novel yang biasanya memuat teka-teki rumit yang 

merespons pembacanya untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah 
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tersebut. Bersifat mistis, dan keras.Tokoh-tokoh yg terlibat biasanya banyak 

dan beragam, seperti polisi, detektif, ilmuwan, budayawan, dll. 

6. Novel Inspiratif 

Novel Inspiratif adalah novel yang menceritakan sebuah cerita yang 

bisa memberi inspirasi pembacanya. Biasanya novel inspiratif ini banyak yang 

berasal dari cerita nonfiksi atau nyata. Tema yang disuguhkan pun banyak, 

seperti tentang pendidikan, ekonomi, politik, prestasi, dan percintaan. Gaya 

bahasanya pun kuat, deskriptif, dan akhirnya menemui karakter tokoh yang tak 

terduga. 

2.5  Karya Satra  Sebagai Media Komunikasi 

 Karya sastra merupakan media komunikasi persuasive yang baik karena di 

dalamnya kita dapat mengungkapkan kejadian atau peristiwa secara kronologis dan 

sarat akan amanat. Novel dapat menjadi media komunikasi persuasive yang baik, 

tentunya dapat dilihat dari peran penulis (komunikator) dalam mengelola pesan yang 

disampaikan sedemikian rupa kepada pembaca (komunikan) sehingga dapat 

menimbulkan sebuah efek. 

Membaca sebuah karya fiksi berarti menikamati cerita, menghibur diri untuk 

memperoleh kepuasan batin. Betapapun saratnya pengalaman dan permasalahan 

kehidupan yang ditawarkan, sebuah karya fiksi haruslah tetap merupakan cerita yang 

menarik, tetap merupakan bangunan struktur yang koheren, dan tetap mempunyai 

tujuan estetik. Daya Tarik inilah yang pertama-tama akan memotivasi orang untuk 

membacanya. Hal ini disebabkan pada dasarnya, setiap orang senang cerita, terutama 

yang sensasional, baik yang dilihat maupun yang didengarkan langsung. Melalui 
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sarana cerita itu pembaca secara tak langsung dapat belajar, merasakan, dan 

menghayati berbagai permasalahan kehidupan yang secra sengaja ditawarkan 

pengarang. Oleh karena itu,  cerita fiksi atau kesastraan pada umumnya sering 

dianggap dapat membuat manusia menjadi lebih arif, atau dapat juga dikatakan sastra 

sebagai “memanusiakan manusia” (Nurgiyantoro, 1995 : 15) 

2.6 Novel Sebagai Media Pendidikan 

Kata media berasal dari Bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim ke penerimaan. 

Media adalah berbagai jenis komponen dapat merangsangnya untuk belajar. 

Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

khalayak atau pembaca. Sebagai contohnya buku, novel, film, kaset, film bingkai dan 

sebagainya.  

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audio visual. Media hendaknya dapat dimanipulasi, 

dapat dilihat, didengar dan dibaca. Dalam hal ini maka media pendidikan dapat 

diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan pengirim 

ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar dalam dunia pendidikan.   

Novel merupakan sebuah media yang efisien dan efektif untuk menyampaikan 

pesan pendidikan kepada pembacanya, dengan kemasan menarik yang memiliki daya 

Tarik tersendiri bagi para pembacanya.  
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Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya “Ilmu Teori dan Filsafat 

Komunikasi”. Novel juga berfungsi sebagai media dakwah dan pendidikan, karena 

novel mempunyai kelebihan tersendiri dari media lainnya.  

Novel merupakan media yang ampuh bukan saja untuk hiburan tapi juga untuk 

penerangan dan pendidikan yang efektif, dimana pesan-pesan dapat disampaikan 

kepada pembaca secara halus dan menyentuh relung hati tanpa terkesan menggurui.  

 Novel sebagai salah satu media pendidikan yang memiliki kapasitas unyuk 

memuat pesan yang sama secara serempak dan mempunyai sasaran yang beragam 

dari agama, etnis, status, umur dan tempat tinggal dapat memainkan peranan sebagai 

saluran penarik untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu dari dan untuk manusia, 

termasuk pesan-pesan pendidikan.  

 Salah satu kelebihan novel sebagai media pendidikan adalah penulis dalam 

menyampaikan pesan pendidikannya dapat diwujudkan dalam bahasa yang ringan 

namun tidak membosankan para pembacanya. Melalui alur cerita dan tokoh dalam 

novel, tanpa harus mengajar seperti halnya pada proses pembelajaran. Sehingga 

secara tidak langsung para pembaca tidak sedang merasa diajar atau dipaksa.  

Dengan novel pesan pendidikan dapat menjangkau berbagai kalangan. Pesan-

pesan penulis sebagai tokoh dalam dialog-dialog dan alur cerita dapat mengalir secara 

lugas, sehingga pembaca dapat menerima pesan yang disampaikan penulis tanpa 

paksaan, pesan pendidikan dalam novel juga lebih mudah disampaikan pada 

masyarakat karena pesannya memiliki efek yang sangat kuat terhadap pendapat, 

sikap, dan perilaku pembaca. Hal ini terjadi karena dalam novel selain pikiran 

perasaan pembaca pun dilibatkan.  
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Ada beberapa poin kelebihan novel dibanding dengan media lain diantaranya 

sebagai adalah sebagai berikut:  

a. Novel merupakan sarana komunikasi yang menghibur sehingga pesan 

yang tersampaikan bisa meresap dalam pikiran manusia secara tidak disadari. 

Dengan demikian konfrontasi terhadap nilai suatu ideologi yang ada dalam 

novel tidak kasar, tetapi merasuk secara perlahan-lahan. Novel yang memiliki 

pengaruh seperti ini biasanya adalah novel yang mengandung nilai didaktis 

yang tinggi; dan umumnya novel yang demikian biasanya karya novel yang 

berkaitan dengan suatu agama atau ideologi politik. Objek dari novel ini 

adalah kaum muda yang biasanya sangat optimis terhadap kehidupan.  

b. Adanya pelarangan atau pembredelan terhadap suatu karya novel 

menunjukkan pentingnya novel terhadap perubahan pola pikir pembacanya. 

Novel bisa menyadarkan seseorang akan eksistensinya dan juga kebenaran-

kebenarannya yang harus diperjuangkan dalam kehidupan.  

c. Seorang novelan akan memberikan nilai-nilai didaktik sebagai kritik 

sekaligus peringatan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan 

menyadari kekurangan dan kekhilafan yang telah dilakukan. Dari sinilah nilai-

nilai identitas akan muncul dan terjaga karena karya novel itu. Karena novel 

akan menanamkan nilai-nilai itu tanpa disadari oleh siapapun 
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2.7  Defenisi Nilai 

2.7.1 Penegertian Nilai Pendidikan Dalam Novel 

 

Dalam sebuah karya sastra seperti novel terdapat nilai pendidikan yang dapat 

dipetik oleh pembaca. Baribin (1985 : 79) mengemukakan bahwa dari karya sastra 

dapat ditemukan buah pikiran atau renungan dari penulis dan sanggup menyadari 

nilai-nilai yang lebih halus berarti telah dapat mengapresiasi atau menangkap nilai 

yang terkandung dalam karya sastra tersebut.  

Sastra dan tata nilai merupakan dua fenomena sosial yang saling melengkapi 

dalam hakikat mereka sebagai sesuatu yang eksistensial. Sastra sebagai produk 

kehidupan, mengandung nilai-nilai sosial, filsafat, religi, dan sebagainya baik yang 

bertolak dari pengungkapan kembali maupun yang mempunyai penyodoran konsep 

baru (Suyitno, 1986:3). Sastra tidak hanya memasuki ruang serta nilai-nilai 

kehidupan personal, tetapi juga nilai-nilai kehidupan manusia dalam arti total.  

Nilai pendidikan yang dibungkus dalam kisah, dialog, atau peristiwa-

peristiwayang terjalin dalam novel tidak hanya dalam bentuk deskriptif langsung 

tetapi ada juga melalui tahap analisis pembaca. 

Nilai-nilai pendidikan dapat ditangkap manusia melalui berbagai hal 

diantaranya melalui pemahaman dan penikmatan sebuah karya sastra. Sastra 

khusunya humaniora sangat berperan penting sebagai media dalam pentransformasian 

sebuah nilai termasuk halnya nilai pendidikan.  
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2.7.2 Macam-Macam Nilai Pendidikan  

Dalam karya sastra akan tersimpan nilai atau pesan yang berisi amanat atau 

nasihat. Melalui karyanya, pencipta karya sastra berusaha untuk mempengaruhi pola 

pikir pembaca dan ikut mengkaji tentang baik dan buruk, benar mengambil pelajaran, 

teladan yang patut ditiru sebaliknya, untuk dicela bagi yang tidak baik.  

Karya sastra diciptakan bukan sekedar untuk dinikmati, akan tetapi untuk 

dipahami dan diambil manfaatnya. Karya sastra tidak sekedar benda mati yang tidak 

berarti, tetapi didalamnya termuat suatu ajaran berupa nilai-nilai hidup dan pesan-

pesan luhur yang mampu mendidik manusia, sehingga manusia mencapai hidup yang 

lebih baik sebagai makhluk yang dikarunia oleh akal, pikiran dan perasaan. 

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang banyak memberikan 

penjelasan secara jelas tentang system nilai. Nilai itu mengungkapkan perbuatan apa 

yang dipuji dan dicela, pandangan hidup mana yang dianut dan dijauhi, dan hal apa 

saja yang dijunjung tinggi. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam novel adalah sebagai 

berikut : 

Menurut Ningrum ( dalam Rochmadi, 2002 : 46) mengungkapkan bahwa 

nilai-nilai pendidikan dibagi meliputi, nilai religius, nilai sosial, nilai kepribadian, dan 

nilai etika. 

1. Nilai Religius 

Merupakan nilai kerohanian yang mutlak. Nilai religius bersumber 

pada kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap tuhannya. Melalui 

hubungan nya dengan karya sastra, mangun wijaya (dalam Nurgiyantoro, 

1995 : 327). mengatakan bahwa kehadiran unsur religius dalam karya sastra 

merupakan suatu keberadaan tentang sastra itu sendiri. 
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2. Nilai Sosial 

Merupakan nilai yang memiliki hubungan antara manusia. Nilai ini 

dapat ditunjukan dengan sikap misalnya, tidak berperduga jelek terhadap 

orang lain, ramah, dan prasaan simpati dan empati. 

3. Nilai Etika 

Nilai yang menjelaskan arti baik dan buruk tindakan yang harus 

dilakukan manusia terhadap orang lain. Ada dua sumber nilai baik dan buruk 

yang terdapat dalam etika, yaitu nilai normatif yang bersumber dari pikiran 

manusia dalam menata kehidupan sosial dan nilai perspektif yang bersumber 

dari akhlak manusia. 

4.  Nilai Kepribadian 

Adalah suatu pemahaman nilai yang mencangkup tentang tingkalaku, 

fikiran, perasaan, dan kegiatan manusia. 

Dari penejelasan beberapa nilai pendidikan diatas  menurut Ningrum 

(dalam Rochmadi, 2002 : 46), kemudian dibagi lagi menjadi beberapa unsur 

atau perwujutan yang meliputi nilai religius,nilai sosial,nilai etika, dan nilai 

kepribadian. Unsur nilai pendidikannya  yaitu : 

1. Nilai Religius : 

a. Keimanan kepada tuhan 

kepercayaan (iman) adalah suatu cara manusia bersandar atau berserah 

diri kepada Tuhan dalam berbagai kondisi apapun dalam hidupnya. Percaya 

juga memiliki arti bahwa Tuhan itu ada dan melihat setiap tingkah laku 

manusia, meskipun manusia tersebut tidak melihatnya. 

b. Bersyukur kepada tuhan 
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Syukur memiliki arti yaitu “terima kasih” dan “kasih sayang”. Manusia 

sudah sepatutnya mengucap syukur kepada Tuhan atas kenikmatan yang telah 

diberikan. Syukur itu mencakup kesadaran, keadaan dan perbuatan. Oleh 

karena itu, syukur merupakan suatukesadaran bahwa kenikmatan itu berasal 

dari tuhan. 

2. Nilai Sosial  

a. Kepedulian  

Kepedulian sosial yaitu sebuah sikap keterhubungan dengan 

kemanusiaan pada umumnya. Sebuah empati bagi setiap anggota 

komunitas manusia.  

b. Empati  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, empati adalah keadaan mental 

yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam 

keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan kelompok lain. Empati 

sangat penting bagi kehidupan sosial. Karena dengan empati kita bisa 

merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain 

3. Nilai Etika 

a. Bertanggung Jawab 

Tanggung Jawab memiliki arti tentang kesanggupan untuk 

menetapkan sikap terhadap sesuatu perbuatan dan memikul resiko dari 

suatu perbuatan. Jika didalam diri seseorang menanamkan rasa 

tanggung jawab, maka orang tersebut akan terhindar dari sikap untuk 

menyalahkan orang lain dan tidak melemparkan persoalan kepada orang 
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lain. seseorang yang memiliki jiwa besar, akan menerima apapun 

keputusan yang telah diambil dan resiko 

b. Sopan Santun 

Sopan santun merupakan norma yang mengatur pola perilaku 

dan sikap, misalnya tata cara bertamu, duduk, makan, minum dan 

sebagainya. Norma sopan santun ini lebih menyangkut tata cara yang 

dilakukan dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat.  

c. Baik Hati 

Orang yang baik hati bukannya tidak tahu bahwa ada yang 

buruk dalam dunia ini, aan tetapi dengan kebesaran jiwanya dan 

keteguhan pribadinya menyebabkan dia memandang dunia dari segi 

yang baik. Baik hati juga merupakan sikap seseorang yang mau 

melakukan perbuatan untuk menyenangkan orang lain dan lebih 

menghargai setiap perbuatan yang telah dilakukan. 

d. Berbakti 

Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban. Tuhan yang 

maha bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada 

orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu 

amal yang mulia. 

4. Nilai Kepribadian 

e. Sabar 

Seseorang yang mampu menahan gejolak hatinya dinamai 

“sabar”. Sabar juga dapat diartikan suatu sikap tabah dalam menghadapi 

segala cobaan yang datang melanda pada kehidupan. Sikap ini sangat 
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penting dimiliki oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun 

dunianya. 

f. Kerja Keras 

Kerja keras, bisa disebut dengan sifat gigih. Kerja keras akan 

membangun dan membentuk manusia menjadi manusia yang tabah dan 

memiliki sikap gigih. Suatu cita-cita seseorang dapat terwujud karena 

adanya pemikiran yang besar dan didukung kemauan dengan bekerja 

keras, semangat, dan pantang menyerah. 

g. Cerdas 

Cerdas merupakan kemampuan untuk belajar memahami,  

memutuskan, dan beropini berdasarkan alasan tertentu. Orang yang cerdas 

akan senantiasa belajar dari pengalaman dan kesalahan yang sama secara 

terus menerus..  

h. Tegar 

Tegar merupakan sikap yang tabah,kuat, dan sabar dalam 

menghadapi segala musibah atau hambatan.  Seorang manusia harus 

senantiasa bersikap tegar dala kondisi apapun dan berusaha menjalani hidup 

dengan penuh perjuangan dan kuat menerima rintangan yang datang 

mendera hidupnya. 

i. Berani 

Berani merupakan sikap tenang walaupun masalah yang datang 

sangat hebat, harus dihadapi dengan tenang dan tidak gugup. Seseorang 

tidak dikatakan memiliki keberanian jika selalu mengadukan atau 

menggantungkan nasibnya kepada orang lain, tetapi sebaliknya orang yang 
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berani selalu melakukan banyak pertimbangan-pertimbangan, perhitungan, 

dan kewaspadaan sebelum bertindak sehingga tidak melakukan kesalahan 

yang fatal.  

2.8  Struktur Kategori  

Jantung dari analisi ini adalah sistem ketegorisasi yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan isi media. ketepatan dalam melaksanakan kategorisasi ini akan 

memperjelas tentang topik penelitian ( Dominick, 2000:149). 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, validitas serta hasil-hasilnya 

sangat bergantung pada kategori-kategorinya. Mengingat fenomena pada latar 

belakang permasalahan yang telah diuraikan peneliti, maka kategorisasi dalam 

penelitian ini berpangkal Pesan Pendidikan itu sendiri. 

Adapun kategorisasi Pesan Pendidikan dalam novel Tenggelamnya Kapal Van 

Der Wijck ini adalah sebagai berikut :  

Ada peneliti serupa yaitu yang juga meneliti pesan atau nilai dalam novel, 

yang peneliti kaji untuk mengutip defenisi nilai atau pesan pendidikan yang terdapat 

dalam novel yaitu Menurut Ningrum (dalam Rochmadi, 2002 : 46) mengungkapkan 

bahwa terdapat beberapa nilai pendidikan dan dibagi lagi ke dalam sub-sub nya ialah  

nilai religius meliputi iman kepada tuhan dan bersyukur kepada tuhan, nilai sosial  

meliputi kepedulian dan empati, nilai etika meliputi bertanggung jawab, sopan santun, 

baik hati dan berbakti, nilai kepribadian meliputi sabar, kerja keras, cerdas, tegar dan 

berani 

Setelah membaca, mengamati dan memahami novel Tenggelamnya Kapal Van 

Der Wijck karya Hamka  disini peneliti tidak mengenalisis nilai melainkan pesan-

pesan yang  terkandung didalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der wijck Karya 
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Hamka. Dengan 4 kategori dan dibagi lagi menjadi beberapa indikator. Yang menjadi 

kategorisasi yang ingin peneliti teliti untuk memudahkan peneliti maka peneliti 

membagi kategori dan  indikator-indikator nya adalah sebagai berikut : 

 

1. Nilai Religius : 

Nilai pendidikan agama atau keagamaan dalam karya sastra sebagaian 

menyangkut moral, etika, dan kewajiban. Hal ini menunjukkan adanya sifat 

edukatif (Nurgiyantoro, 2002: 317). Dasar dari pendidikan agama adalah 

hakikat makhluk yang beragama. Tujuan pendidikan keagamaan adalah 

membentuk manusia yang beragama atau pribadi yang religius.  

Dalam  novel ini yang tampak diantaranya : 

a.  Keimanan kepada tuhan 

Iman adalah suatu cara manusia bersandar atau berserah diri kepada Tuhan 

dalam berbagai kondisi apapun dalam hidupnya. 

b. Bersyukur kepada tuhan 

Syukur merupakan kesadaran dan perbuatan, kesadaran bahwa kenikmatan 

itu berasal dari Tuhan. 

2. Nilai Sosial  

Perilaku sosial brupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di 

sekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain, cara berpikir, dan 

hubungan sosial bermasyarakat antar individu. 

Nilai pendidikan sosial yang ada dalam karya seni dapat dilihat dari 

cerminan kehidupan masyarakat yang diinterpretasikan (Rosyadi, dalam 

Amalia, 2010). Nilai pendidikan sosial akan menjadikan manusia sadar akan 
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pentingnya kehidupan berkelompok dalam ikatan kekeluargaan antara satu 

individu dengan individu lainnya. 

Dalam novel ini yang tampak didalamnya adalah 

a. Kepedulian  

Kepedulian terhadap sesame itu sangat penting karena sebenarnya 

manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial.  

b. Empati 

Empatati sangat penting dalam kehidupan sosial. karena dengan 

empati kita bisa merasakan apa yang sedang dialami orang lain.  

3. Nilai Etika 

Nilai yang menjelaskan arti baik dan buruk tindakan yang harus 

dilakukan manusia terhadap orang lain. 

  Dalam novel ini yang tampak didalamnya adalah   

a. Bertanggung Jawab 

Tanggung jawab berarti kesadaran manusia untuk menanggung atas 

perilaku atau perbuatannya.  

b. Sopan Santun 

Sopan santun merupakan norma yang mengatur pola perilaku dan 

sikap.  

c. Baik Hati 

Baik hati merupaka sikap seseorang yang mau melakukan perbuatan 

untuk menyenangkan orang lain dan lebih menghargai setiap 

perbuatan yang telah ia lakukan.  

d. Berbakti 
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Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban. Tuhan yang maha 

bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang 

tuanya. 

 

4. Nilai Kepribadian 

Adalah suatu pemahaman nilai yang mencangkup tentang tingkalaku, 

fikiran, perasaan, dan kegiatan manusia. 

a. Sabar 

Sabar adalah suatu sikap menahan diri untuk tidak mendongkol, 

emosi, menahan lisan, berkeluh kesah dan marah, serta menahan 

anggota badan dari perbuatan yang dilarang. 

b. Kerja Keras 

Kerja keras merupakan sifatgigih. Kerja keras akan membangun 

dan membentuk manusia menjadi manusia yang tabah dan 

memiliki sikap gigih. Suatu cita-cita seseorang dapat terwujud 

karena adanya pemikiran yang besar dan didukung kemauan 

dengan bekerja keras, semangat, dan pantang menyerah 

c. Cerdas 

Kemampuan untuk memahami, memutuskan, dan beropini 

berdasarkan alas an tertentu.  

d. Tegar 

Sikap yang kuat, dansabar dalam menghadapi segala musibah atau 

hambatan.  

e. Berani 
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Merupakan sifat tenag walaupun masalah yang datang sangat 

hebat, tetap menghadapinnya dengan tenang dan tidak mudah 

gugup. 


