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BAB IV 

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN  

4.1 Biografi Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) 

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan 

nama Buya Hamka lahir di Sumatera Barat pada hari ahad tanggal 17 februari, 

adalah putera Syekh Abdul Karim Amrullah, asal Maninjau, ulama 

Minangkabau terkemuka di awal abad 20 Ayah dan anak ini, karena peran 

penting mereka dalam ilmu islam, mendapat penghargaan gelar doktor 

Honoris Causa dari Universitas Al Azhar, Cairo, Mesir. 

 Hamka sejak muda aktif menulis, dalam berbagai majalah. Buku yang 

ditulisnya berjumlah 58 judul. Karya terbesarnya adalah Tafsir Al Azhar, 

meliputi 30 juz Al Qur’an diselesaikannya 2 tahun dalam tahanan Orde Lama 

(1964-1966). Studinya tenang sejarah Islam ditulisnya dalam sejarah ummat 

Islam, 4 jilid. Otobiografi beliau dituliskannya dalam buku Kenang-kenangan 

Hidup, 4 jilid. 

Diantara novel-novelnya yang mendapat perhatian publik dan menjadi 

teks sastra di Indonesia, Malasyia dan Singapura adalah Merantau ke Deli, Di 

bawah Lindungan Ka’bah dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 

(Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck : 1939) 

Buya Hamka (Haji Abdul Karim Amrullah) wafat Pada tanggal 24 juli 

1981. Jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan 

agama Islam. Hamka bukan saja sebagai pujangga, wartawan, ulama, dan 

budayawan, tapi juga sebagai seorang pemikir pendidikan yang pemikirannya 
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masih relavan dan baik untuk diberlakukan di zaman sekarang. 

(Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck :1939) 

4.2 Sinopsis Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 

Dengan latar belakang Minangkabau di awal abad 20, novel ini 

berkisah tentang Zainuddin dan Hayati yang berniat bersama mendidrikan 

rumah tangga berdasarkan cinta kasih, namun terhalang karena macam-macam 

aturan tradisi Minangkabau. Zainuddin berdarah Minang, tapi lahir di 

Makassar. Pemuda ini dianggap orang asing. Adalah Aziz,seorang pemuda 

dari keluarga kaya dan secara adat berhak, akhirnya menikahi Hayati. 

Zainuddin yang sedih berpindah ke Jakarta, lalu ke surabaya bersama 

sahabatnya Muluk. Disanalah Zainuddin mendapat pekerjaan baru dengan 

menjadi seorang penulis yang terkenal. Kemasyuran Zainuddin juga karena 

dia seorang hartawan yang dermawan.  

Takdir membawa Aziz dan Hayati pindah ke Surabaya. Aziz yang 

bertabiat buruk sejak masih mudah tidak dapat membangun Rumah Tangga 

yang baik dan akhirnya kedua pasangan itu hidup miskin. Di Surabaya Aziz 

dan Hayati malah menumpang di rumah Zainuddin karena Aziz menganggur 

setelah dipecat dari pekerjaannya. 

Aziz yang merasa malu pindah ke Banyuwangi. Dia mengutuskan dua 

pucuk surat memohon maaf dan meminta agar Zainuddin menerima Hayati 

semula. Pesan-pesan dalam surat itu disusuli dengan kematian Aziz yang 

merenggut nyawanya sendiri.  
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Namun Zainuddin enggan menerima Hayati apalagi mendapat kabar 

bahwa Aziz telah bunuh diri. Zainudin menyuruh hayati pulang ke kampung 

halaman di padang, naik kapal laut Van Der Wijck. Sebelum berangkat Hayati 

telah meningalkan sepucuk surat, setelah membaca surat peninggalan Hayati 

yang amat menyentuh, Zainuddin ingin menyusul Hayati. Namun, tersebar 

sebuah berita bahawa “Kapal Van Der Wijck Tenggelam” di Surabaya. Dari 

Tuban, Zainudin dengan tergesa-gesa diiringi sahabatnya Muluk untuk 

bertemu dengan Hayati yang sedang dirawat di sebuah Rumah Sakit di 

Lamongan. Namun, pertemuan itu adalah pertemuan kali bagi kedua-dua 

pasangan kekasih itu. Setelah dapat berbual beberapa ketika,Hayati 

menghembuskan nafasnya yang terakhir di dalam dekapan Zainudin, selama 

itu hidup Zainuddin kian hari kian muram.Pemergian Hayati dituruti Zainudin 

tidak lama kemudian. Mayatnya telah dikuburkan di dekat kuburan Hayati, 

orang yang dicintainya itu. oleh sahabatnya Muluk.( Tenggelamnya Kapal 

Van Der Wijck : 1939) 

4.3 Karateristik Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck  

Novel Tenggelamnya Kapla Van Der Wijck bukan hanya berisi 

tentang kisah cinta Zainuddin dan Hayati yang tidak dapat bersatu sampai ajal. 

Namun Hamka juga mengeritik soal adat yang berada di Minangkabau,juga 

adat yang menyimpang dari ajaran islam. Selain itu dalam novel ini juga 

setelah peneliti mengamati banyak nilai pendidikan yang terdapat didalamnya 

diantaranya nilai religius,nilai moral,nilai sosial dan nilai budaya.kemudian 

juga untuk mengenang peristiwa bersejarah Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck. Yang memakan korban pada saat itu. 
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Novel Tenggelamnya Kapal Van Derwijck yang dihasilkan Hamka 

berupa novel fiksi namun Hamka menambahkan suatu momen atau kejadian 

yang benar-benar terjadi. Karya –karya Hamka berisi tentang kritikan 

mengenai tradisi yang berlaku di Minangkabau. Tradisi yang sering ia kritikan 

melalui novelnya anatara lain mengenai diskriinasi sosial,moral,budaya dan 

religius yang ditemukan masalah asal-usul dan keturunan, selain itu mengenai 

nikah paksa. Dari sini Hamka ingin memberikan pemahaman bahwa nilai 

seseorang itu bukan dari keturunan, elainkan dari amal perbuatannya 

Begitulah karateristik novel Karya Hamka. 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.  

Salah satu karyanya adalah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck yang 

menjadi bahan penelitian ini. Novel dari seorang sastrawan dan juga seorang 

ulama besar yang sangat terkenal. Novel fiksi yang disisipi dengan suatu kisah 

nyata, yang diceritakan secara sederhana dengan kalimat yang menarik, 

menyenangkan,mengharukan dan menginspirasi, penuh dengan keyakinan dan 

sarat akan nilai pendidikan khususnya nilai religius,  moral, sosial dan budaya.  


