
1 

 

ANALISIS KARAKTER TOKOH UTAMA 

BERDASARKAN LATAR SOSIAL BUDAYAMASYARAKAT MINANGKABAU 

DALAM NOVEL TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJK  KARYA HAMKA 

DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGAJARAN SASTRA DI SMA 

 TESIS 

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister 

Program Studi Pendidikan Bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di susunoleh 

YULIA SARI 

NIM 1781100002 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

2020 

 



2 

 

PERSET UJUAN 

 

ANALISIS KARAKTER TOKOH UTAMA BERDASARKAN 

LATARSOSIAL BUDAYA MASYARAKAT MINANGKABAU DALAM 

NOVEL TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJK  KARYA HAMKA 

DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGAJARAN SASTRA DI SMA 

Disusun oleh: 

YULIA SARI 

NIM 1781100002 

 

Telah disetujui oleh Pembimbing 

Pada tanggal 27 Agustus 2020 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

Dr. Endang Eko Djati. SM.Hum.   Dr. Hj. Esti Ismawati, M.Pd. 

NIK. 690 886 103     NIP.19611018 198803 2 001 

 

 

   

   

Mengetahui, 

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa 

 

 

Dr. D.B. Putut Setiyadi, M.Hum 

NIP. 19600412 198901 1 001 

 

PENGESAHAN 



3 

 

 

ANALISIS KARAKTER TOKOH UTAMA BERDASARKAN 

LATARSOSIAL BUDAYA MASYARAKAT MINANGKABAU DALAM 

NOVEL TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJK  KARYA HAMKA 

DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGAJARAN SASTRA DI SMA 

Disusun oleh: 

YULIA SARI 

NIM 1781100002 

 

Telah disahkan oleh Tim Penguji 

Pada tanggal 27 Agustus 2020 

Jabatan  Nama      Tanda Tangan 

 

Ketua   Dr. D.B. Putut Setyadi, M. Hum.     

   NIP. 19600412 198901 1 00 1  ------------------ 

Sekretaris  Dr. Hersulastuti, M. Hum.     

   NIP. 19650421198703 2 002   ------------------ 

Penguji I  Dr. Endang Eko Djati. SM.Hum   

   NIK. 690 886 103    ------------------

Penguji II  Dr. Hj. Esti Ismawati, M.Pd.    

   NIP.19611018 198803 2 001   ------------------ 

 

Mengetahui, 

 

Direktur Program 

Pascasarjana 

 

 

Prof. Dr. Herman J. 

Waluyo, M.Pd. 

NIK. 690 115 345 

Ketua Program Studi Pendidikan 

Bahasa 

 

 

Dr. D.B. Putut Setiyadi, M.Hum 

NIP. 19600412 198901 1 001 



4 

 

SU RAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Yulia Sari 

NIM    : 1781100002 

Jurusan/Program Studi : Pendidikan Bahasa 

Fakultas   : Pascasarjana 

 Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis sebagai berikut: 

Judul    :  ANALISIS KARAKTER TOKOH UTAMA 

BERDASARKAN LATAR SOSIAL BUDAYA 

MASYARAKAT MINANGKABAU DALAM NOVEL 

TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJK  KARYA 

HAMKADAN HUBUNGANNYA DENGAN 

PENGAJARAN SASTRA DI SMA 

adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan 

merupakan karya saya dalam tesis ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan 

dalam Daftar Pustaka. 

 Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan Ijazah dan pencabutan 

gelar yang saya peroleh dari tesis ini. 

 

      Klaten, 27 Agustus 2020 

      Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

      Yulia Sari 

      NIM. 1781100002 

  



5 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis ini ku persembahkanuntuk:  

1. Orangtuaku tercinta, Bapak Buzairi dan 

Ibu Saplehon 

2. Adik semata wayangku, Resty Wulandari 

3. Orang spesialku (insyaAllah), Wisnu 

Saputro 

4. Almarhum Kakekku tercinta, M.Said 

5. Keluarga besar ku tesayang di 

Kalimantan dan Yogyakarta 

6. Teman-teman terbaikku 

7. Almamaterku Universitas Widya Dharma 

Klaten, dan 

8. Para pembaca yang budiman 

  

 

v 



6 

 

MOTTO 

 

 “Tidak perlu terburu-buru untuk  mengikuti jalan orang lain. Karena belum tentu 

tujuannya sama” (Yulia Sari) 

 

“Tidak apa-apa jika kamu ditinggalkan karena lambat, yang penting jangan 

pernah berhenti untuk mengejar” (Yulia Sari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



7 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis persembahkan hanya  ke hadirat Allah Swt 

yang telah memberikan rahmat ,hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudulAnalisis Karakter Tokoh Utama 

Berdasarkan LatarSosial Budaya Masyarakat Minangkabau dalam Novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk  Karya Hamkadan Hubungannya Dengan 

Pengajaran Sastra di Sma. 

Penulisan tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan guna 

menyelesaikan studi dan memperoleh derajat Magister Pendidikan pada Program 

pada Program  Studi Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana, Universitas 

Widya Dharma Klaten, Jawa Tengah. 

Meskipun telah berusaha seoptimal mungkin, penulis menyadari tesis ini 

belum sempurna dan masih jauh dari harapandikarenakan keterbatasan ilmu 

pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Penyusunan Laporan tesis ini 

tidaklah berjalan dengan mudah. Hambatan. rintangan, dan halangan mengiringi 

perjuangan dalam penyusunan Laporan Tesis ini. Namun, dengan ketekunan, 

tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikannya. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga 

dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak.Tanpa 

dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.Segala 

bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima, 

baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud 

tidak mungkin disebutkan satu persatu. 

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak 

yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program 

Magister Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Widya Dharma Klaten ini, 

antara lain kepada 

1. Bapak Prof. Dr. Triyono, M.Pd selaku Rektor Universitas Widya Dharma 

Klaten sebagai penanggung jawab universitas secara umum. 

 

vii 



8 

 

2. Bapak Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Widya Dharma Klaten 

3. Bapak Dr. D.B. Putut Setiyadi, M.Hum selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana, Universitas Widya Dharma Klaten  

4.  Ibu Dr. Hersulastuti. M.Hum selaku Sekretaris Program Studi  Pendidikan 

Bahasa, Program Pascasarjana, Universitas Widya Dharma Klaten  

5. Ibu Dr. Endang Eko Djati S.,M. Hum sebagai pembimbing/konsultan pertama 

yang dengan sabar memberikan bimbingan, memberikan motivasi, serta  

mempermudah dan memperlancar pembuatan tesis ini. 

6. Ibu Dr. Hj. Esti Ismawati, M.Pd. sebagai pembimbing kedua yang juga 

dengan kesediaan waktunya telah sabar memberikan bimbingan serta 

mempermudah dan memperlancar pembuatan tesis ini 

7. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana, Universitas Widya Dharma Klaten yang telah 

ikut andil memberi bekal ilmu kepada diri penulis. 

8. Mas Eko Riawan, selaku staf  TataUsaha Program Studi  Pendidikan Bahasa, 

Program Pascasarjana,  Universitas Widya Dharma Klaten yang selalu 

membantu kelancaran berbagai kegiatan di kampus. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tesis ini tidak luput dari 

kekurangan dan kesalahan baik dari segi isi maupun penulisan. Saran dan kritik 

untuk melengkapinya tentu sangat diharapkan, dan bagaimanapun juga, besar hati 

harapan penulis agar kiranya penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan 

berguna bagi para pembaca serta penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga Allah 

S.W.T melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin. 

 

Yogyakarta, 27 Agustus  2020 

 

 

Penulis 

 

 

 

viii 



9 

 

 

DAFTAR ISI 

         Halaman 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i 

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................ii 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ iii 

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iv 

MOTTO ............................................................................................................... v 

HALAMAN PERSEMBAHAN .........................................................................vi 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ ix 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xiii 

ABSTRAK ......................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ...................................................................................................... xv 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 

A. Latar Belakang..................................................................................... 1 

B. Identifikasi Masalah...........................................................................10 

C. Pembatasan Masalah.......................................................................... 11 

D. Perumusan Masalah...........................................................................11 

E. Tujuan Penelitian ............................................................................... 12 

F. Manfaat Penelitian ............................................................................. 13 

 

 

ix 



10 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN ....................14 

A. Landasan Teori.................................................................................. 14 

1.Karya Sastra................................................................................... 14 

2.Konsep Novel................................................................................. 15 

3.Tinjauan Tentang Sosiologi Sastra................................................ 28 

4.Sosial-Budaya Masyarakat............................................................ 30 

5.Asal Usul Minangkabaudan Kebudayaannya ............................... 37 

6.Definisi dan Proses Pembelajaran Sastradi Sekolah ..................... 42 

B. Penelitian yang Relevan .................................................................... 47 

C. Kerangka Pikir ................................................................................... 53 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 55 

A. Pendekatan Penelitian....................................................................... 55 

B. Data dan Sumber Data....................................................................... 56 

1.Data................................................................................................. 56 

2.Sumber Data.................................................................................... 57 

C.  Prosedur Penelitian............................................................................. 58 

1.  Teknik Pengumpulan Data.......................................................... 58 

2. Alat Pengumpul Data................................................................... 59 

 D.  Teknik Analisis Data.......................................................................... 59 

 E.  Teknik Penyajian Data ....................................................................... 61 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 62 

A. Hasil Penelitian ................................................................................. 62 

B. Pembahasan .....................................................................................84 

 

xi 



11 

 

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ................................... 136 

 A.  Kesimpulan ......................................................................................136 

 B.  Implikasi ..........................................................................................139  

 C.  Saran ................................................................................................140 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................142 

LAMPIRAN .....................................................................................................144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 



12 

 

DAFTAR TABEL 

         Halaman 

1. Tabel Indikator Permasalahan Penelitian ............................................... 157 

2. Tabel Penjaring DataAnalisis Karakter Tokoh Utama dalam Novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Karya Hamka ............................... 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 



13 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

         Halaman 

1. Sinopsis Novel ....................................................................................... 145 

2. Cover Novel ........................................................................................... 154 

3. Korpus Data ........................................................................................... 156 

4. Biografi Hamka dan Karyanya .............................................................. 170 

5. Lembar Hasil Cek Plagiasi .................................................................... 174 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiv 



14 

 

ABSTRAK 

 

Yulia Sari, NIM 1781100002. Analisis Karakter Tokoh Utama Berdasarkan 

LatarSosial Budaya Masyarakat Minangkabau dalam Novel Tenggelamnya Kapal 

Van der Wijk  Karya Hamka dan Hubungannya Dengan Pengajaran Sastra Di 

SMA. Tesis Program Studi Pendidikan Bahasa. Program Pascasarjana. Universitas 

Widya Dharma Klaten. 2020 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan 

menggambarkan  secara jelasbagaimana wujud unsur sosial-budaya masyarakat 

Minangkabau serta karakter tokoh utama berdasarkan latar sosial-budaya 

Minangkabau yang di gambarkan oleh Hamka  dengan teori sosiologi sastra, 

kemudian menghubungkannya dengan pengajaran sastra di sekolah.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah teknik analisis teks. 

Sedangkan Teknik yang dipergunakan dalam menganalisis data dalam penelitian 

ini adalah tekhnik struktural Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kutipan-kutipan dalam novel yang berupa satuan cerita yang terkait dengan 

permasalahan penelitian, dan kemudian semua kutipan tersebut dianalisis dan 

dijelaskan dalam bentuk uraian kalimat ataupun wacana.  

Penelitian ini mendapatkan hasil berupa (1). Unsur sosial-budaya dalam 

novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk adalah gambaran budaya matrilineal 

masyarakat minagkabau. (2). Karakter yang dimiliki tokoh utama yaitu Zainuddin 

dan Hayati merupakan karakterisasi dari perasaan, pikiran, dan tingkah laku orang 

Minangkabau. (3). Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk dapat dijadikan 

bahan ajar yang tepat  dalam pengajaran sastra di sekolah.  

 

 

Kata Kunci : Sosiologi Sastra, Karakter Tokoh, Sosial-Budaya Minangkabau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xv 



15 

 

ABSTRACT 

  

Yulia Sari, NIM 1781100002. Analysis of the Character of the Main 

Character Based on the Social and Cultural Background of the Minangkabau 

Community in the Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk by Hamka and its 

Relationship with Teaching Literature in SMA. Thesis of Language Education 

Study Program. Graduate program. Widya Dharma University Klaten. 2020 

This research is a qualitative descriptive study which aims to clearly 

describe how the socio-cultural elements of the Minangkabau community and the 

character of the main character based on the Minangkabau socio-cultural 

background described by Hamka with the sociological theory of literature, then 

relate it to the teaching of literature in schools. 

The data collection technique in this study is a text analysis technique. 

While the technique used in analyzing the data in this study is structural 

technique. The data used in this study are quotations in the novel in the form of a 

story unit related to the research problem, and then all of the quotations are 

analyzed and explained in the form of a sentence or discourse description. 

The results of this research are (1). The socio-cultural element in the novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk is a description of the matrilineal culture of 

the Minagkabau community. (2). The characters of the main characters, namely 

Zainuddin and Hayati, are characterizations of the feelings, thoughts and 

behavior of the Minangkabau people. (3). The novel Tenggelamnya Kapal Van 

Der Wijk can be used as appropriate teaching material in teaching literature in 

schools. 

 

 

Keywords: Literary Sociology, Character Characters, Minangkabau Socio-

Culture. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Karya sastra pada umumnya berisi tentang permasalahan yang 

melengkapi kehidupan manusia. Permasalahan itu dapat berupa permasalahan 

yang terjadi dalam dirinya sendiri. Karena itu, karya sastra memiliki dunia 

sendiri yang merupakan hasil dari pengamatan sastrawan terhadap kehidupan 

yang diciptakan itu sendiri baik berupa novel, puisi maupun drama yang 

berguna untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Berkembangnya karya sastra tidak terlepas dari lahirnya para penulis baru 

dengan berbagai hasil karyanya. Salah satu karya para penulis yang ikut 

meramaikan dunia kesastraan adalah prosa. Prosa dalam dunia sastra disebut 

juga dengan fiksi yang merupakan cerita rekaan atau khayalan dari penulis 

untuk memberikan hiburan kepada pembaca yang didalamnya dipenuhi 

dengan khayalan serta imajinasi oleh penulis untuk menghidupkan cerita. 

  Karya sastra merupakan dunia imajinatif hasil kreasi pengarang 

setelah merefleksi lingkungan sosial kehidupannya. Ratna (2015:332) 

menyatakan bahwa pendorong lahirnya karya sastra antara lain seperti 

fenomena sosial, misalnya ekonomi, politik, moral, dan sebagainya, sebab 

karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan yang 

terjadi dalam masyarakat, yang pada gilirannya juga difungsikan oleh 

masyarakat.  
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Menurut Wellek & Warren (2014:23), karya sastra yang baik 

mengandung prinsip dulce et utile yang berarti karya sastra yang bisa 

mengambil perhatian pembaca dan mampu menghipnotis pembacanya 

melalui cerita-cerita dalam karya sastra.Sebuah karya sastra tidak sekadar 

cerita khayalan dari pengarang saja, melainkan sebuah wujud dari kreativitas 

yang muncul karena peristiwa kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat 

yang terekam oleh pengarang selanjutnya diolah melalui daya kreatif atau 

proses kreatif dan daya imajinasi pengarang menjadikan sebuah karya sastra. 

Sastra bukanlah sebuah ajaran, tetapi merupakan cerminan yang 

memantulkan tentang kehidupan-kehidupan yang bisa dibayangkan hingga 

kehidupan yang tidak bisa dibayangkan. Setiap pengarang dalam membuat 

suatu karya sastra khususnya novel, pasti bersumber dari realitas kehidupan 

yang ada saat ini dengan menjadikan masyarakat dan sosialisasi mereka 

dalam berkomunikasi satu sama lain sebagai objek suatu karya sastra. 

Karya sastra bisa disebut sebagai gambaran kehidupan manusia yang 

menggunakan bahasa sebagai medianya. Karya sastra diciptakan oleh 

pengarang untuk dipahami untuk dan dimanfaatkan oleh pembacanya. Karya 

sastra merupakan suatu bentuk komunikasi yang disampaikan dengan cara 

yang khas dengan memberikan kebebasan kepada pengarang untuk 

menuangkan kreativitas imajinasinya. Hal ini menyebabkan karya sastra 

menjadi kompleks sehingga memiliki berbagai kemungkinan penafsiran 

dalam memahami karya sastra tersebut. Berawal dari inilah kemudian muncul 

berbagai teori untuk mengaji karya sastra, termasuk karya sastra novel. 
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Menurut jenisnya karya sastra dikenal dalam dua bentuk, yaitu fiksi 

dan nonnfiksi. Salah satu bentuk karya sastra fiksi yang mengalami 

perkembangan dari masa ke masa adalah novel yang merupakan sebuah 

karangan prosa berbentuk narasi dan biasanya ditulis dalam bentuk cerita. 

Karya sastra ini juga merupakan salah satu yang perkembangannya paling 

cepat di Indonesia terbukti dengan adanya novel-novel baru yang terbit saat 

ini, dengan berbagai macam isi dan tema yang berbeda yang menjadi ciri khas 

pengarang dalam menciptakan novel tersebut. 

Menurut Nurgiyantoro (2015:11) novel merupakan sebuah karya 

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

terlalu pendek. Karya prosa fiksi seperti novel tentu mempunyai unsur-unsur 

pembangun, seperti unsur intrinsik yang merupakan unsur pembangun di 

dalam karya sastra, dan juga unsur ekstrinsik unsur yang berada di luar karya 

sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem 

organisme karyasastra (Nurgiyantoro, 2015:30). 

Supriyadi (2016:30) mengatakan bahwa novel sebagai karya 

imajinatif mengugkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang mendalam dan 

menyajikannya secara halus. Novel tidak hanya sebagai alat hiburan, tetapi 

juga sebagai bentuk seni yang mempelajari dan meneliti segi-segi kehidupan 

dan nilai-nilai baik buruk (moral)dalam kehidupan ini dan mengarahkan pada 

pembaca tentang budi pekerti yang luhur. Novel diciptakan oleh sastrawan 

dengan maksud untuk mengajak pembaca memahami isi cerita lewat 

gambaran-gambaran realita kehidupan melalui alur yang terkandung dalam 
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novel tersebut. Dalam sebuah novel terdapat unsur-unsur pembangun teks 

seperti tokoh, alur, dan latar. Unsur-unsur tersebut merupakan struktur yang 

dibentuk untuk keutuhan cerita. Keseluruhan unsur yang membangun 

pembentukan karya sastra itu ialah unsur yang terkandung dalam karya itu 

sendiri. Analisis struktural dilakukan untuk mengidentifikasi, mengaji, dan 

mendeskripsikan fungsi dan hubungan unsur apa saja yang ada dalam sebuah 

karya sastra. 

Cerita rekaan pada dasarnya menceritakan seseorang atau beberapa 

orang yang menjadi tokoh. Tokoh cerita adalah individu rekaan yang 

mengalami peristiwa di dalam berbagai cerita (Panuti-Sudjiman dalam 

Sugihastuti dan Suharto, 2002: 50). Tokoh merupakan unsur terpenting dalam 

karya sastra. Melalui tokoh, pembaca akan menemukan gambaran tokoh lain, 

gambaran peristiwa, dan gambaran cerita secara utuh. Tokoh merupakan 

pelaku yang dapat menjadikan peristiwa-peristiwa dalam cerita menjadi 

terangkai dan memiliki alur. Sebagai subjek yang menggerakkan peristiwa- 

peristiwa cerita, tokoh tentu saja dilengkapi dengan watak atau karakteristik 

tertentu. Karakter / watak merupakan sifat batin yang akan memengaruhi 

segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang ada pada manusia 

maupun pada makhluk hidup lainnya. Watak, perwatakan, dan karakter, 

menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh 

pembaca, lebih menunjuk pada kualitas pribadi seorang tokoh.  

Novel yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka. Dalam pembicaraan 
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tentang novel tentunya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai tokoh-tokoh 

dalam cerita yang masing-masing memiliki ciri kedirian (karakter) yang 

berbeda. Stanton dalam Nurgiyantoro (2007:165) mengemukakan bahwa 

pengunaan istilah “karakter” (character) sendiri dalam berbagai literature 

bahasa inggris menyarankan pada dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai 

tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebagai sikap, ketertarikan, keinginan 

emosi, dan prinsip moral yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh 

cerita dalam teks naratif, tidak akan begitu saja secara serta-merta hadir kepada 

pembaca. Mereka memerlukan “sarana” yang memungkinkan kehadirannya. 

Sebagai bagian dari cerita fiksi yang bersifat menyeluruh dan padu, dan 

memunyai tujuan artistik, kehadiran dan penghadiran tokoh-tokoh cerita 

haruslah juga dipertimbangkan dan juga tidak lepas dari tujuan tersebut.  

Masalah penokohan dalam sebuah karya tidak semata-mata hanya 

berhubungan masalah pemilihan jenis dan perwatakan para tokoh cerita saja, 

tetapi juga bagaimana melukiskan kehadiran dan penghadirannya secara tepat 

sehingga mampu menciptakan dan mendukung tujuan artistik cerita fiksi yang 

bersangkutan. Sebuah cerita terbentuk karena terdapat tokoh atau pelaku yang 

menjadi pusat dalam cerita tersebut dan menghidupkan jalannya keseluruhan 

cerita. Masalah penokohan merupakan salah satu bagian yang kehadiran dalam 

sebuah fiksi amat penting dan bahkan menentukan karena tidak akan mungkin 

ada suatu karya fiksi tanpa adanya penokohan.  

Novel berjudul Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck ini merupakan 

karya sastra dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau sering kita sebut 
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dengan Buya Hamka. Novel ini bertema tentang percintaan terutama cinta 

sejati, cinta yang tulus dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

tidak bisa bersatu karena adanya sebuah larangan adat istiadat yang kuat. 

Pembaca diajak untuk memasuki konflik, yaitu ketika hubungan mereka  ini 

ditentang oleh para ninik-mamak Hayati dan juga para tetua suku atas dasar 

adat yang masih dipegang kukuh oleh masyarakatnya.   Novel Tenggelamnya 

kapal Van der Wicjk karya Hamka (2017) berlatarkan sosial dan budaya 

Minang pada sekitaran tahun 1920an atau 1950an, yang ingin mengupas adat 

kolot dengan memperlihatkan kekokohan budaya Minangkabau di desa 

Batipuh. Novel ini ditulis Hamka sebagai kritik terhadap adat Minangkabau 

saat itu yang tidak sesuai dengan dasar-dasar Islam ataupun akal budi yang 

sehat. 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Hamka  merupakan novel 

yang menurut peneliti menarik untuk diteliti karena Hamka menulis novel itu 

berdasarkan kisah nyata tentang kapal van der wijck yang tenggelam di Laut 

Jawa, bagian Timur Semarang pada 21 Oktober 1936. Walaupun peristiwa 

tenggelamnya kapal Van Der Wijck itu benar-benar terjadi, kisah yang ditulis 

Hamka dalam novel itu tentu saja fiksi belaka. Hamka pun mengolah tragedi 

yang memilukan itu dalam kisah fiksi yang diberi peristiwa konkret dengan 

plot yang apik sehingga imajinasi pembacanya memiliki pijakan di dunia 

faktual. Novel fiksi yang disisipi dengan suatu kisah nyata, yang diceritakan 

secara sederhana dengan kalimat yang menarik, menyenangkan, 

mengharukan dan menginspirasi, penuh dengan keyakinan dan serat akan 
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nilai. Setiap ceritanya mengenai kehidupan sosial atau perilaku tokoh dengan 

masyarakat di sekitarnya.  

 Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk yang mengangkat realitas 

adat dan budaya masyarakat Minangkabau pada masanya dengan sistem 

kekerabatan matrilineal, membuat penulis semakin tertarik ingin mengkaji 

lebih dalam bagaimana kultur orang Minang yang memiliki kebudayaan 

berbeda itu. Alasan lain yang menjadi latar belakang dipilihnya novel ini 

sebagai objek penelitian adalah karena karakteristik novel karya Hamka yang 

sangat penulis sukai. Kalimat yang puitis namun sederhana, sehingga mudah 

dipahami oleh pembaca dan pesan yang ingin disampaikan dalam novel 

tersampaikan dengan baik, dan juga menginspirasi, sehingga memberikan 

manfaat kepada para pembaca setelah membacanya.  

Kehidupan para tokoh dalam novel seperti halnya dalam kehidupan 

masyarakat tergambar jelas. Ceritanya terdapat perilaku tokoh dan konflik yang 

mengandung nilai romance, nilai material dan nilai kerohanian. Tokoh utama 

yang ditampilan pada Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya 

Hamka adalah Zainuddin, dan Hayati. Selain tokoh utama, ada pula beberapa 

tokoh sampingan yang dimunculkan. Tokoh-tokoh sampingan tersebut 

dimunculkan seperti, Aziz, Muluk, Mak Base, Mamak Hayati, Khadijah dan 

sebagainya. Kemudian pada penelitian ini, penulis memilih hanya 

memfokuskan penelitian pada dua unsur intrinsik saja, yaitu penokohan dan 

latar. Tokoh-tokoh yang penulis pilih untuk dianalisis merupakan tokoh utama 

saja, yaitu tokoh Zainudin dan tokoh Hayati. Pertimbangan atau yang menjadi 
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alasan mengapa dua tokoh itu saja yang menjadi fokus penelitian adalah karena 

hanya kedua tokoh tersebut yang kemunculannya konsisten di ceritakan dari 

bagian awal cerita, konflik, sampai pada akhir. Selain itu, dalam novel, Hamka 

pun memilih menonjolkan tokoh Zainuddin, dan Hayati dengan konflik dan 

karakter yang sangat kuat sehingga mampu mewakilkan pendiskripsian 

karakter laki-laki dan wanita Minangkabau.  

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis karakter tokoh-

tokohnya berdasarkan latar sosial budaya yang ada di dalam masyarakat 

Minangkabau dengan menggunakan kajian sosiologi sastra. Sosiologi sastra 

merupakan analisis karya sastra yang memperhatikan pola-pola kehidupan 

masyarakat. Kajian sosiologi sastra menggambarkan bahwa ada hubungan 

antara ilmu sosiologi dengan sastra, sosiologi mempelajari masyarakat, segala 

permasalahan dan aktivitasnya. Segala permasalahan dan aktivitas 

masyarakat tersebut dikemas pengarang dalam bentuk tulisan dan bersifat 

imajinasi. Sosiologi sastra diterapkan dalam penelitian ini karena tujuan dari 

sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap karya sastra 

dalam kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak 

berlawanan dengan kenyataan. Berdasarkan uraian diatas, untuk penelitian ini 

penulis mengambil judul “Analisis Karakter Tokoh-Tokoh Berdasarkan 

Latar Sosial Budaya Dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 

karya Hamka Dan Hubungannya Dengan Pengajaran Sastra Di SMA”.  

Pembelajaran sastra tidak bisa dipisahkan dari apresiasi sastra, karena 

tujuan akhir dan esensi pembelajaran sastra adalah terbinanya sikap apersiatif 
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para siswa. Maka dari itu penelitian ini akan dihubungkan dengan pengajaran 

sastra di sekolah, khususnya di SMA karena pembelajaran sastra dalam 

lingkup pendidikan formal (sekolah), agaknya kurang mendapat porsi yang 

adil jika dibandingkan dengan pembelajaran bahasa. Di sekolah menengah 

atas (SMA) terdapat kompetensi dasar yang mengarahkan siswa untuk bisa 

memahami teks novel. Nantinya siswa akan mampu menganalisis unsur-unsur 

intrinsiknya dari novel Indonesia. 

Pentingnya pembelajaran sastra diberikan dalam proses pendidikan 

sebagai pemetik pengalaman hidup karena pada dasarnya sastra merupakan 

hasil perenungan terhadap nilai-nilai kehidupan. Selain itu, pembelajaran 

sastra juga dibutuhkan sebagai proses internalisasi nilai-nilai budaya, moral, 

watak, dan kepribadian, sehingga cipta dan rasa akan lebih bisa berkembang. 

Pembelajaran novel di beberapa sekolah masih mengalami kesulitan. Hal ini 

dapat terlihat secara nyata ketika mengamati serta menilai pembelajaran 

apresiasi sastra selama ini berlangsung monoton, dan kurang menarik minat 

siswa. Hal tersebut mungkin terjadi karena siswa masih jarang diajak untuk 

menjelajahi nilai yang terkandung dalam teks sastra, tetapi sekedar dicekoki 

dengan pengetahuan-pengetahuan tentang sastra yang bercorak teoretis dan 

hafalan. Siswa jarang diminta untuk mengapresiasikan teks-teks sastra yang 

sesungguhnya. 

Salah satu usaha yang dilakukan guru untuk mencapai keberhasilan 

dalam proses peningkatan kemampuan mengapresiasi novel adalah 

penggunaan teknik analisis novel yang efektif. Pembelajaran novel diarahkan 
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untuk menumbuhkan apresiasi peserta didik terhadap hasil karya sastra 

manusia Indonesia. Pengetahuan dan kemampuan guru tentang novel sangat 

menunjang keberhasilan pembelajaran novel. Moody (dalam Maria Utami, 

2010) mengungkapkan bahwa ada tiga aspek yang penting dalam memilih 

bahan pengajaran sastra yaitu bahasa, psikologi siswa, dan latar budaya. 

Mengacu pendapat tersebut, guru hendaknya memilih novel-novel yang 

bahasanya sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswanya. Selain itu 

pemahaman terhadap tingkat perkembangan kejiwaan siswa dan latar 

belakang budaya siswa juga harus dipertimbangkan agar tidak terjebak dalam 

kemonotonan yang membosankan siswa. Dalam hal ini penulis akan 

mengimplementasikan pengajaran sastra itu melalui Novel Tenggelamnya 

Kapal Van Der Wijck Karya Hamka.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Pembelajaran novel di sekolah masih mengalami kendala. 

2. Dibeberapa sekolah, pembelajaran apresiasi sastra berlangsung monoton, 

sehingga kurang bisa menarik perhatian siswa. 

3. Jam pelajaran pengajaran sastra di sekolah, khususnya di SMA, tidak 

seimbang jika dibandingkan dengan jam pelajaran pembelajaran bahasa. 

4. Belum adanya penggunaan teknik analisis novel yang efektif. 
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5. Pemilihan novel sebagai bahan pembelajaran tidak sesuai dengan tingkat 

penguasaan bahasa siswanya, tingkat perkembangan kejiwaan siswa, dan 

latar belakang budaya siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat mengarah 

serta mengena pada sasaran yang diinginkan. Sebuah penelitian perlu dibatasi 

ruang lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas yang berakibat 

penelitiannya menjadi tidak fokus. Pembatasan masalah dalam penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Masalah yang akan dibahas pada novel Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck Karya Hamka adalah karakter tokoh berdasarkan latar sosial 

budaya yang terdapat dalam cerita. 

2. Karakter tokoh-tokoh yang akan dibahas dalam novel Tenggelamnya 

Kapal Van Der Wijck Karya Hamka adalah tokoh utama saja , yaitu 

tokoh Zainudin, dan Hayati. 

3. Penelitian ini berdasarkan pada pendekatan sosiologi sastra. 

 

D. Perumusan Masalah 

  Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah maka diperlukan 

suatu perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 
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1. Bagaimanakah wujud unsur sosial budaya masyarakat minang yang 

terdapat dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya 

Hamka? 

2. Bagaimana karakter tokoh utama yang terdapat dalam novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka, berdasarkan latar 

sosial dan budaya di Minangkabau? 

3. Bagaimana bentuk rancangan pembelajaran dengan menghubungkan 

Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Hamka sebagai bahan 

ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan wujud dari unsur sosial budaya masyarakat 

Minangkabau yang terdapat dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck Karya Hamka 

2. Mendiskripsikan karakter dari ketiga tokoh yang terdapat dalam novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka, berdasarkan latar 

sosial budaya di Minangkabau. 

3. Mengimplementasikan novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya 

Hamka sebagai bahan ajar sastra di SMA dalam bentuk rancangan 

pembelajaran. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoretis dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis. 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi, pemahaman, 

atau sumbangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru dan sekolah: Penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi dalam memilih sumber pembelajaran khususnya 

dalam bidang sastra, serta bagi sekolah diharapkan dapat digunakan 

sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia serta melengkapi sarana dan prasarana yang 

menunjang proses KBM (kegiatan belajar mengajar) untuk 

menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas. 

b. Bagi penelitian selanjutnya: Penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan acuan untuk memotivasi idea atau gagasan 

baru yang lebih kreatif dan inovatif dalam kemajaun diri serta 

menambah referensi penelitian karya sastra. 

c. Bagi Siswa SMA: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dalam mengapresiasi karya sastra, khususnya novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Karakter Tokoh Utama 

Berdasarkan Latar Sosial Budaya Minangkabau Dalam Novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijckkarya Hamka dapat 

disimpulkan beberapa hal di bawah ini : 

1. Ada delapan wujud unsur sosial budaya masyarakat 

Minangkabau yang terdapat dalam Novel Tenggelamnya Kapal 

Van der Wijk. Wujud dari unsur-unsur sosial budaya tersebut 

berupa  

a. Unsur kepercayaan yang ada di Minangkabau pada saat itu, 

yang berbentuk adat istiadat serta sistem matrilinealnya 

b. Unsur pikiran dan perasaan masyarakat Minangkabau pada 

saat itu melalui gambaran kedua tokoh utama yaitu 

Zainuddin dan Hayati  

c. Unsur tujuan dari masyarakat Minangkabau yang berwujud 

kebiasaan merantau pada masyarakatnya. 

d. Unsur kaidah atau norma yang ada di Minangkabau pada 

saat itu (waktu yang terdapat dalam novel) yang berwujud 

aturan-aturan dalam harta pusaka serta pernikahan. 

e. Unsur kedudukan dan peran pada masyarakat 
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Minangkabau,yang berwujud sistem matrilineal dan 

gambaran dari peran seorang laki-laki dan perempuan 

Minang.  

f. Unsur pengawasan dan sanksi yang diterapkan di 

Minangkabau pada saat itu, 

g. Unsurfasilitas atau sarana yang ada di Minangkabau, yang 

berwujud fungsi surau dan rumah gadang  pada saat itu, 

serta  

h. Unsur kelestarian dan kelansungan hidup di dalam 

masyarakat Minangkabau,yang berwujud kelestarian adat 

dan seni serta gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat 

Minangkabau pada saat itu. 

Kemunculan kedelapan unsur sosial budaya masyarakat 

Minangkabau tersebut, menegaskan bahwa karya sastra lahir 

dari masyarakat, individu, kelas, jabatan, budaya, adat istiadat, 

tindakan individu atau dalam kata lain lahirnya sebuah karya 

sastra merupakan perwujudan nilai budaya yang ada dalam 

masyarakat tertentu. Seperti novel karya Hamka ini, merupakan 

sebuah karya yang lahir dari kuatnya sistem adat patrilineal 

yang ada di Minangkabau. 

2. Terbentuknya karakter dari tokoh Zainuddin dan Hayati dalam 

novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk dipengaruhi oleh 

persoalan sosial-budaya dan adat yang berlaku di Minangkabau 
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mempengaruhi. Dimana tingkah laku, sifat, serta apa yang tokoh 

Zainuddin dan Hayati lakukan dalam cerita adalah gambaran 

dari karakter orang Minangkabau pada masa itu. Tokoh 

Zainudin menggambarkan karakter laki-laki yang dianggap 

tidak bersuku padahal dia sendiri merupakan keturunan 

Minangkabau dan melalui karakter tokoh Zainuddin pula lah 

pengarang menggambarkan bagaimana kedudukan laki-laki 

Minang berdasarkan adat istiadat setempat. Sedangkan Hayati 

menggambarkan karakter wanita Minang yang meskipun 

kedudukannya di anggap lebih istimewa tetapi wanita Minang 

tetap tidak memiliki wewenang untuk bisa memutuskan apa 

yang menjadi kehendaknya sendiri dikarenakan harus mematuhi 

adat  istiadat yang ada. 

3. Bentuk rancangan pembelajaran yang dapat di aplikasikan pada 

analisis karakter tokoh yang terdapat dalam novel 

Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ada dua cara. Pertama 

pembelajaran yang dilaksanakan seperti biasa yang berbasis 

kurikulum 2013, dimana pada rancangan pembelajaran k13 guru 

dapat menggunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi 

kelompok,dan bentuk rancangan pembelajaran kedua 

dapatberbentuk rancangan pembelajaran dengan sistem daring 

dimana guru dapat juga menggunakan pendekatan saintifik 

dengan metode yang sama namun alat dan media ajarnya adalah 
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aplikasi zoom, aplikasi whatsapp, dan link URL.  

B. IMPLIKASI 

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan 

pendidikan maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai 

implikasi dalam bidang pendidikan dan juga penelitian-penelitian 

selanjutnya, implikasi dari penelitian ini adalah pengembangan 

rencana pembelajaran dengan menambahkan sistem pembelajaran 

secara daring (dalam jaringan) yang dapat dimanfaatkan sebagai 

rujukan telaah sastra dalam rangka memperbaiki pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

Implikasi selanjutnya adalah dapat memperkaya ataupun 

memperbanyak penelitian sastra di Indonesia. Hal tersebut 

disebabkan penelitian ini adalah penelitian yang fokus mengkaji 

pada karakter tokoh utama yang muncul karena faktor dari unsur-

unsur sosial budaya yang ada di Masyarakat Minangkabau, dengan 

menggali sistem patrilineal di Minangkabau. 

 Karakter tokoh utama dan unsur sosial budaya yang terdapat 

dalam analisis penelitian ini dapat disinggung guru untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam mengapresiasi teks sastra. 

Sehingga Proses pembelajaran bahasa Indonesia khususnya tentang 

sastra seharusnya tidak hanya dilakukan untuk mengasah aspek 

kognitif saja. Namun kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat 

memberikan sumbangan dalam peningkatan aspek kognitif, aspek 
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afektif dan aspek psikomotorik siswa. Aspek kognitif yang dapat 

diperoleh siswa dari pembelajaran telaah sastra berupa pengetahuan 

siswa terhadap sastra meningkat. Sehingga dapat mengatasi 

permasalahan yang selama ini dihadapi. Aspek afektif melalui 

pembelajaran sastra dapat meningkatkan emotif atau perasaan siswa 

terhadap sastra. Aspek psikomotorik melalui pembelajaran telaah 

sastra adalah siswa bisa mencipta karya sastra dengan 

mengimajinasi karya sastra yang dibaca. 

 

 

C. SARAN 

Sehubungan dengan penelitian mengenai karakter tokoh dan 

unsur budaya Minangkabau dalam novel Tenggelamnya Kapal Van 

Der Wijk, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut.  

1. Penelitian ini diharap dapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran untuk memahami tokoh cerita, karakter tokoh atau 

penokohan, serta unsur budaya Minangkabau oleh siswa, 

mahasiswa, guru, dan dosen.  

2. Penelitian ini diharap dapat dijadikan perbandingan dan referensi 

untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.  

3. Diharapkan penelitian inidapat memperkaya pengetahuan atau 

tambahan wawasan tentang budaya matrrilineal sebagai bagian 

dari masyarakat Minangkabau. 
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4. Penelitian yang memiliki teori atau obyek yang sama, disarankan 

agar mengembangkan penelitiannya agar lebih mendalam. 

5. Para pendidik atau guru diharapkan dapat mencari alternatif 

media ajar yang mampu berdampak bagi penanaman karakter 

siswa dalam proses pembelajaran seperti memanfaatkan media-

media yang ada dan alat komunikasi serta informasi yang mereka 

miliki, salah satunya dengan media novel. 
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