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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis aspek verbal 

yang terdapat dalam novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 

karya Hamka. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori 

strukturalisme naratologi Tzevetan 

Todorov. Aspek verbal yang 

dianalisis meliputi tiga kategori, 

yaitu kategori modus, kategori kala, 

dan kategori pandangan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi 

pustaka, dan metode catat. 

Selanjutnya dalam menganalisis 

datanya menggunakan analisis isi. 

Aspek verbal yang terdapat dalam 

novel ini meliputi kategori modus, 

kategori kala, dan kategori 

pandangan. Kategori modus dalam 

novel ini adalah urutan peristiwa-

peristiwa yang hadir di dalam teks 

cerita. Urutan peristiwa yang terjadi 

dalam novel ini diceritakan melalui 

dua cara, yaitu narrated speech dan 

transposed speech. Kategori kala 

yaitu adanya urutan waktu yang tidak 

sesuai antara waktu cerita dan waktu 

penceritaan di dalam novel. Kategori 

pandangan dalam novel ini adalah 

fokus cerita atau tokoh mana yang 

yang menjadi fokus cerita. Dalam 

novel ini, kategori pandangan yang 

digunakan adalah fokalisator 

bervariasi, artinya bukan hanya satu 

tokoh yang menjadi fokus cerita, 

melainkan lebih dari satu tokoh. 

Hasil analisis dalam penelitian ini 

berupa deskripsi tentang aspek 

verbal yang terdapat dalam novel.  

  

Kata kunci: Aspek Verbal, Modus, 

Kala, Pandangan. 

 

 

ABSTRACT 

 This research did to analysis 

verbal aspect which be found in 

novel “Tenggelamnya Kapal Van 

Der Wijk” by Hamka. Theory that 

used in this research is Tzevetan 

Todorov’s naratologi structuralisme 

theory. Verbal aspect which is 

analysis include three category, that 

is mood category, tense category, 

and view category. Data collection 

method that used in this research is 

study literature and write method. 

Then in analysis its data used content 

analysis. Verbal aspect which be 

found in this novel include mood 

category, tense category, and view 

category. Mood category in this 

novel is event chronology which 

exist in story text. Event chronology 

that happened in this novel is told 

through two manner, that is narrated 

speech and transposed speech. Tense 

category is presence tense 

chronology that is not appropriate 

between story time and story told 

time in novel. View category in this 

novel is story focus or which 

character be story focus. In this 

novel, view category that used is 

fokalisator variation, it mean not 

only one character who be story 

focus, but also more than one 

character. Analysis result in this 

research description form about 

verbal aspect which be found in 

novel. 

Key words : Verbal Aspect, Mood, 

Tense, View. 
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A. PENDAHULUAN  
            Haji Abdul Malik Karim 

Amrullah atau yang biasa dikenal 

dengan nama HAMKA adalah 

seorang sastrawan. Dia lahir pada 

tanggal 17 Februari 1908 di 

Maninjau, Sumatera Barat. HAMKA 

menjadi salah satu sastrawan 

angkatan Balai Pustaka. Banyak 

tulisan-tulisan yang pernah dia 

ciptakan. 

 Sepanjang hidupnya, dia 

telah menciptakan begitu banyak 

karya tulis. Karya tulis yang dia 

ciptakan seperti cerpen, novel, 

hikayat, dan, buku. Dia menuliskan 

pengalaman-pengalaman hidupnya 

ke dalam sebuah roman atau novel. 

Karya-karyanya yang melukiskan 

kehidupan itu membuatnya menjadi 

sastrawan yang terkenal sampai saat 

ini. Di antara karya-karya yang 

pernah dia ciptakan, karyanya yang 

berbentuk novel pernah diagkat 

menjadi sebuah film layar lebar. 

 Salah satu novelnya yang 

diangkat menjadi sebuah film layar 

lebar adalah novel Tenggelamnya 

Kapal Van Der Wijck. Novel tersebut 

sangat terkenal sampai saat ini. 

Novel ini menceritakan kisah 

percintaan yang suci, ikhlas dan jujur 

antara Zainuddin dan Hayati. Kisah 

percintaan yang diawali dengan 

pertemuan yang tidak disengaja di 

Ekor Lubuk pada saat hujan turun 

dengan lebat. Setelah pertemuan 

itulah, Zainuddin dan Hayati saling 

berkirim surat. Lama sudah 

Zainuddin memendam perasaan cinta 

kepada Hayati, akhirnya perasaan 

itupun diugkapkannya melalui 

sebuah surat.  

 Kisah cinta mereka terhalang 

oleh adat Minangkabau yang masih 

kental. Hayati seorang gadis 

keturunan Minagkabau tidak 

diizinkan menikah dengan Zainuddin 

karena Zainuddin dianggap bukan 

orang beradat. Zainuddin adalah 

seorang anak dari seorang ayah yang 

terbuang dari Minangkabau. Ibu 

Zainuddin adalah seorang perempuan 

dari Makassar. Karena hal itulah, 

Zainuddin dan Hayati akhirnya 

terpisah. 

 Selain ceritanya yang sangat 

menarik, di dalam novel ini juga 

terdapat realita-realita kehidupan. 

Hal tersebut dapat dilihat dari 

penggambaran masyarakat 

Minangkabau yang masih sangat 

mematuhi adat istiadat. Mereka 

menganggap bahwa bangsa 

Minangkabau adalah bangsa yang 

beradat. Selain itu, larangan untuk 

menikah dengan seseorang yang 

bukan berbangsa Minangkabau juga 

tergambar dalam cerita novel 

tersebut. 

 Novel ini diceritakan oleh 

Hamka dengan sangat menarik. Di 

dalam novel ini, terdapat narator. 

Narator adalah seseorang yang 

menceritakan kisah di dalam sebuah 

cerita. Kehadiran narator dalam 

sebuah cerita membuat kisah dalam 

cerita tersebut seakan-akan pernah 

terjadi dalam kehidupan nyata.  

 Cerita dalam novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 

dikisahkan oleh narator. Kehadiran 

narator dalam novel ini menambah 

keindahan cerita di dalam novel ini. 

Setiap ujaran narator megisahkan 

sebuah cerita. 
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 Narator bukan hanya terdapat 

dalam sebuah pementasan drama. 

Narator juga terdapat dalam sebuah 

karya sastra yang berbentuk novel, 

cerpen , ataupun roman. Kehadiran 

narator dalam sebuah karya sastra 

dapat dianalisis menggunakan teori 

struktural naratologi. 

 Novel Tenggelamnya Kapal 

Van Der Wijck sangat menarik untuk 

dianalisis menggunakan teori 

structural naratologi. Ini karena 

dalam novel ini terdapat narator yang 

menceritakan cerita di dalam novel 

ini. Selain itu, menurut 

sepengetahuan penulis, belum ada 

yang meneliti karya sastra 

menggunakan teori struktural 

naratologi di kalangan mahasiswa 

program studi Bahasa Indonesia, 

FKIP, UNRAM. Hal itu juga yang 

menjadi alasan mengapa peneliti 

mengangkat judul ini. Namun, 

penelitian ini menggunakan teori 

struktural naratologi Todorov. 

Penelitian pun hanya dibatasi pada 

aspek verbal saja. Berdasarkan hal 

tersebut, maka penelitian ini 

dirumuskan dengan judul “Aspek 

Verbal dalam Novel Tenggelamnya 

Kapal Van Der Wijck karya 

Hamka”, dan Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk 

menganalisis aspek verbal dalam 

novel Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck karya Hamka berdasarkan 

strukturalis naratologi Tzevetan 

Todorov. 

B. LANDASAN TEORI 

1)    Struktural Naratologi 

Naratologi merupakan 

cabang dari teori struktural. Menurut 

Ratna  (2013: 128), naratologi 

berasal dari kata bahasa latin, yaitu 

narratio dan logos. Narratio berarti 

cerita, perkataan, kisah, dan hikayat. 

Sedangkan logos berarti ilmu. 

Naratologi juga disebut sebagai teori 

wacana (teks) naratif. Baik 

naratologi maupun teori wacana 

naratif diartikan sebagai seperangkat 

konsep mengenai cerita dan 

penceritaan. 

Narasi, baik sebagai cerita 

maupun penceritaan didefinisikan 

sebagai representasi paling sedikit 

dua peristiwa faktual atau fiksional 

dalam urutan waktu. Mieke Bal 

(dalam Ratna, 2013: 128), 

mendefinisikan narrator atau agen 

naratif sebagai pembicara dalam 

teks, subjek secara linguistis, bukan 

person, bukan pengarang. Kajian 

wacana naratif dalam hubungan ini 

dianggap telah melibatkan bahasa, 

sastra, dan budaya. 

2)   Struktural Naratologi Todorov 

Tzevetan Todorov, yang 

dipengaruhi oleh Propp, Levi 

Strauss, dan formalism Rusia, di 

samping memperjelas perbedaan 

antara fabula dan sjuzet, juga 

mengembangkan konsep histoire dan 

discours, yang sejajar dengan fabula 

dan sjuzet (Ratna, 2013:136). Dalam 

menganalisis tokoh-tokoh yang 

terdapat di dalam cerita, Todorov 

menyarankan untuk menganalisis 

melalui tiga dimensi, yaitu: 1) 

kehendak, 2) komunikasi, dan 3) 

partisipasi. Menurutnya, semua 

sistem relasi berasal dari ketiga relasi 

ini dan objek forma puitika bukan 

interpretasi atau makna, melainkan 

struktur atau aspek kesastraan yang 

terkandung dalam wacana. Menurut 

Todorov (dalam Ratna, 2013:136-
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137), telaah teks sastra meliputi tiga 

aspek, yaitu: 1) aspek sintaksis, 2) 

aspek semantik, dan 3) aspek verbal. 

Aspek sintaksis meneliti urutan 

peristiwa dalam teks cerita secara 

kronologis dan logis. Aspek 

semantik, berkaitan dengan makna 

dan lambang, meneliti tema, tokoh, 

dan latar. Aspek verbal (bahasa), 

meneliti sarana-sarana seperti sudut 

pandang, gaya bahasa, dan 

sebagainya.  

3)  Aspek verbal  

 Aspek verbal dalam karya 

sastra meneliti sarana-sarana yang 

terdapat di  dalam karya satra 

(Todorov dalam Ratna, 2013:136-

137). Ada tiga kategori yang 

termasuk ke dalam aspek verbal, 

yaitu modus, kala, dan pandangan 

(Todorov, dalam 

http://pustaka.unpad.ac.id/ pdf). 

Menurutnya, wujud penyajian cerita 

dalam aspek verbal melalui tiga hal 

tersebut. Berikut ini akan dijelaskan 

mengenai modus, kala, dan 

pandangan. 

a) Kategori Modus 

 Modus dalam pengertian 

sastra merupakan tingkat kelahiran 

peristiwa yang diceritakan dalam 

teks. Ini sependapat dengan Todorov 

(dalamhttp://pustaka.unpad.ac.id/pdf) 

yang mengatakan bahwa modus 

merupakan kategori yang 

mengemukakan tingkat kehadiran 

peristiwa yang diceritakan dalam 

teks.  

Analisis kategori modus 

dilakukan dengan cara menganalisis 

ujaran atau penceritaan peristiwa 

yang terdapat dalam teks. Analisis 

ujaran atau penceritaan dapat 

dilakukan melalui tiga hal, yaitu 

ujaran yang dinarasikan (narrated 

speech), ujaran yang ditransposisi 

(transposed speech), dan Reported 

speech.  

Hal pertama adalah ujaran 

yang dinarasikan (narrated speech). 

Jenis ini memberikan kesan yang 

paling berjarak karena yang berperan 

adalah narator. Semua ujaran hadir 

melalui mediasi narator. Yang kedua 

adalah ujaran yang ditransposisi 

(transposed speech) dengan gaya tak 

langsung. Jenis ini lebih bersifat 

mimetis dari pada yang pertama, 

namun kehadiran narator masih 

terasa. Terakhir adalah Reported 

speech. Dalam jenis ini narator 

seolah-olah memberikan ruang bagi 

tokoh untuk tampil ke depan dengan 

ujarannya sendiri, sedangkan ia 

sendiri tidak menunjukkan tanda-

tanda kehadiran. 

b) Kategori Kala 

 Menurut Todorov (dalam 

http://pustaka.unpad.ac.id/pdf), 

kategori kala yaitu kategori yang 

menyinggung hubungan antara dua 

alur waktu, yaitu alur waktu dalam 

wacana fiksi dan alur waktu dalam 

alam fiktif yang jauh lebih rumit. 

Karya naratif merupakan perpaduan 

penataan antara keduanya. 

Perpaduan ini disebut dengan istilah 

“Order” oleh Genette. Dualisme 

inilah yang mengakibatkan keduanya 

bisa sejajar atau juga bersifat 

anakronis (yang satu mendahului 

atau didahului yang lain). Kala 

berkaitan erat dengan waktu. Sebuah 

narrative selalu melibatkan dua 

tataran waktu, yakni waktu cerita dan 

waktu penceritaan.  

Kategori ini menganalisis 

masalah waktu. Waktu yang 
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dimaksud adalah waktu cerita dan 

waktu penceritaan yang terdapat 

dalam teks cerita. Dalam sanalisis 

kategori kala dilakukan dengan 

memahami urutan waktu yang terjadi 

antara waktu cerita dengan waktu 

penceritaan.  

c)  Kategori Pandangan 

 Berbicara masalah kategori 

pandangan, Todorov (dalam 

http://pustaka.unpad.ac.id/pdf), 

menyebutkan bahwa peristiwa-

peristiwa yang membentuk dunia 

fiktif tidak dikemukakan 

sebagaimana aslinya, tetapi menurut 

sudut pandang tertentu. Analisis 

kategori pandangan dilihat dari 

bagaimana seorang narrator 

menceritakan teks cerita.  

Dalam kategori pandangan 

narrator akan menceritakan teks 

cerita dan menentukan fokalisasi 

atau fokus narasi atau fokus cerita. 

Ada beberapa jenis fokalisasi. Yang 

pertama adalah fokalisasi tetap (fixed 

focalization), yakni penyajian narasi 

secara konstan atau tetap yang 

menjadi fokalisator. Yang kedua 

adalah fokalisasi bervariasi (variable 

focalization). Jenis ini melihat 

peristiwa dari pandangan beberapa 

fokalisator. Yang terakhir adalah 

fokalisasi majemuk (multiple 

focalization). Jenis ini menggunakan 

teknik penyajian sebuah cerita secara 

berulang-ulang melalui beberapa 

fokalisator, seperti yang ada pada 

novel-novel epistolary. 

C.  METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang jenis data dan hasil 

analisis disajikan dalam bentuk 

deskripsi. Penelitian jenis ini 

digunakan untuk mendeskripsikan 

aspek verbal yang terdapat dalam 

novel Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck. 

          Data  dalam penelitian ini 

berupa kata, kalimat, frase, klausa, 

paragraph, dan dialog ataupun 

monolog yang menunjukkan kategori 

modus, kala, dan pandangan dalam 

novel Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah novel Tenggelamnya 

Kapal Van Der Wijck karya Hamka. 

Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan dua 

metode, yaitu metode studi 

kepustakaan dan metode catat. 

Langkah-langkah dalam 

menganalisis data sebagai berikut. 

1. Membaca novel secara 

berulang-ulang untuk 

memahami novel tersebut. 

Pada tahap ini, peneliti 

membaca novel 

Tenggelamnya Kapal Van 

Der Wijck secara berulang-

ulang untuk memahami isi 

novel tersebut. 

2. Mengidentifikasi data-data 

berdasarkan rumusan 

masalah dan tujuan 

penelitian. Data yang telah 

ditemukan dalam novel 

kemudian diidentifikasi 

berdasarkan tiga aspek yang 

akan dianalisis, yaitu modus, 

kala, dan pandangan. 

3. Mengklasifikasikan data yang 

diperoleh sesuai dengan 

masalah yang akan dibahas. 

Data yang telah diperoleh dan 

diidentifikasi, selanjutnya 

dikelompokkan berdasarkan 

aspek yang akan dianalisis, 
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yaitu modus, kala, dan 

pandangan. 

4. Menyimpulkan hasil analisis 

data secara keseluruhan. 

Setelah data dianalisis, 

langkah selanjutnya yaitu 

membuat kesimpulan dari 

semua hasil analisis. 

D. PEMBAHASAN 

1. Kategori Modus 

 Kategori modus memaparkan 

urutan peristiwa yang terjadi dalam 

teks cerita. Kategori ini memaparkan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi 

mulai dari awal cerita sampai akhir 

cerita melalui penceritaan atau 

ujaran. Ujaran atau penceritaan 

dalam novel ini dilakukan dengan 

dua cara, yaitu narrated speech dan 

transposed speech. 

a)  Narrated speech 

 Ujaran jenis ini menceritakan 

peritiwa-peristiwa yang terjadi 

melalui ujaran narator sendiri. 
Peristiwa-peristiwa yang diceritakan 

dengan cara narrated speech dapat 

dilihat dari beberapa kutipan berikut. 

Di waktu senja demikian, 

kota Mengkasar kelihatan 

hidup. Kepanasan dan 

kepayahan orang bekerja 

siang, apabila telah sore 

diobat dengan 

menyaksikan matahari 

yang hendak terbenam 

dan mengecap hawa laut, 

lebih-lebih lagi bila suka 

makan angin ke 

jembatan, yaitu 

panorama yang sengaja 

dijorokkan ke 

laut….”(halm. 03) 

Kutipan di atas menceritakan 

keindahan kota Mengkasar yang 

menjadi latar tempat pertama di 

dalam cerita ini. Selanjutnya, narator 

menceritakan tentang seorang 

pemuda yang duduk termenung di 

rumahnya. Cerita tersebut dapat 

dilihat dalam kutipan di bawah ini. 

Di tepi pantai, diantara 

Kampung Baru dan 

Kampung Mariso berdiri 

sebuah rumah bentuk 

Mengkasar, yang salah 

satu jendelanya 

menghadap ke laut. Di 

sanalah seorang anak 

muda yang berusia kira-

kira 19 tahun duduk 

termenung seorang 

dirinya menghadapkan 

mukanya ke 

laut…”(halm. 04). 

 Cerita tentang pemuda yang menjadi 

tokoh utama dalam cerita ini 

dilanjutkan oleh narator. Namun, 

narator bertanya siapakah pemuda 

itu. Kemudian dia mengatakan 

bahwa pemuda itu adalah Zainuddin. 

 siapakah gerangan anak 

muda itu?(halm. 05) 

Dia dinamai ayahnya, 

Zainuddin. Sejak kecilnya 

telah dirundung oleh 

kemalangan …(halm. 05)  

 Selanjutnya, narator bercerita 

tentang asal usul Zainuddin. Dan 

narator mengajak pembaca untuk 

mengetahui kejadian 30 tahun silam. 
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Ini dapat dilihat dari ujaran narator 

berikut. 

Untuk mengetahui siapa 

dia, kita harus kembali 

kepada suatu kejadian di 

suatu negeri kecil dalam 

wilayah Batipuh Sapuluh 

Koto (Padang Panjang) 

kira-kira 30 tahun yang 

lalu”(halm.05). 

 Narasi selanjutnya 

mengisahkan pertemuan yang terjadi 

antara Zainuddin dan Hayati.  

Mula-mula Hayati 

berkenalan dengan dia, 

adalah seketika hari 

hujan lebat, sebab 

daerah Padang Panjang 

itu, lebih banyak 

hujannya daripada 

panasnya. Mereka akan 

kembali ke Batipuh, 

tiba-tiba hujan lebat 

turun seketika mereka 

ada di Ekor Lubuk. 

Zainuddin ada 

membawa payung dan 

Hayati bersama seorang 

temannya kebetulan 

tidak berpayung (halm. 

26). 

Kutipan narasi di atas menceritakan 

bagaimana Zainuddin dan Hayati 

untuk pertama kalinya. Mereka tidak 

sengaja bertemu di Ekor Lubuk saat 

hujan turun. Narator selanjutnya 

menceritakan bagaimana perasaan 

Zainuddin setelah bertemu dengan 

Hayati. Perasaan seorang laki-laki 

kepada seorang gadis. Zainuddin 

telah jatuh hati kepada Hayati. 

Perasaan Zainuddin tergambar pada 

kutipan di bawah ini.   

Mengapa sudah dua 

hari dia merasai dirinya 

seakan-akan orang 

demam? Apakah 

penyakitnya? 

Bertanya di dalam hati, 

dimasukkannya 

tangannya ke dalam 

sakunya, tiba- tiba, 

terasa olehnya sepucuk 

surat. Dadanya 

berdebar dia teringat isi 

surat itu, teringat nama 

yang mengirimnya … 

Hayati, kehidupanku! 

sekarang, terbukalah 

rahasia dari penyakit 

itu. Dia bukan 

kebingungan, bukan 

kegilaan, bukan 

keputusan harapan, 

bukan apa-apa, 

bukan…! Penyakit ini 

telah terang namanya. 

Penyakit, tetapi nikmat; 

nikmat tetapi penyakit. 

Orang ditimpanya, 

tetapi orang itu tidak 

hendak sembuh 

darinya…penyakit 

cinta!” (halm. 33-34). 

 Peristiwa terakhir yang 

diceritakan dengan menggunakan 

narrated speech adalah peristiwa 

meninggalnya Hayati dalam 

kecelakaan. Cerita tersebut 

diceritakan pada kutipan di bawah 

ini. 

… tinggal Zainuddin 

bersama Muluk, 

Zainuddin tidak dapat 

menahan hatinya lagi, 

didekatinya kepala mayat 
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itu, dibarutnya rambutnya 

yang bergelung, air 

matanya membasahi pipi 

si mayat;….(halm. 217) 

Jenazah Hayati dan 

Zainuddin yang sakit, 

telah dibawa oleh Muluk 

ke Surabya. Di sanalah 

Hayati terkubur. Ramai 

orang mengantarkan 

jenazahnya, terutama 

orang-orang yang berasal 

dari Sumatra.(halm. 218) 

Kutipan di atas menjelaskan 

bahwa Hayati telah meninggal. 

Narator juga menceritakan  

kesedihan Zainuddin saat 

mengetahui Hayati meninggal. 

b) Transposed Speech 

Selain menggunakan 

narrated speech, peristiwa dalam 

novel ini juga diceritakan dengan 

transposed speech. Peristiwa yang 

diceritakan melalui ujaran para 

tokoh, namun kehadiran narator 

masih dapat dirasakan. Hal ini 

terlihat pada kutipan-kutipan berikut.  

 ”…lepaslah saya berangkat 

ke Padang….” 

“lepaslah Mak, jangan 

Mamak bermenung juga” (halm. 17).  

 

Kutipan di atas menceritakan 

keinginan Zainuddin untuk pergi ke 

negeri Padang. 

Keinginan Zainuddin akhirnya 

disetujui oleh Mak Base yang 

menjadi ibu angkatnya selama ini. 

Hal ini dilihat dari uajaran narator 

berikut. 

Maka putuslah mufakat 

mereka bahwa Zainuddin 

perlu berangkat ke 

Padang mencari keluarga 

ayahnya, melihat nenek 

moyangnya, menambah 

ilmunya dunia dan 

akhirat. Dan kelak, dia 

pun akan kembali juga ke 

Mengkasar kalau 

keadaan 

mengizinkan,”(halm. 1

   

 Narator selanjutnya 

menceritakan kebimbangan hati 

Hayati. Dia merasa bimbang akankah 

harus menuruti kata Khadijah 

ataukah nalurinya sendiri. Hal ini 

dapat diketahui dari kutipan berikut. 

“Bimbang”, itulah yang 

timbul selama Hayati ada 

di Padang Panjang. Jika 

dia akan masuk ke tempat 

tidurnya, terbayang air 

mata Zainuddin, terupa 

bujuk cumbu Khadijah, 

kadang-kadang keras, 

kadang-kadang lunak, 

teringat senyum Aziz yang 

pandai menarik hat itu. 

(halm. 92)  

 Peristiwa selanjutnya yaitu 

kecelakaan yang menimpa Hayati 

saat dia berngkat pulang ke Sumatra 

menggunakan Kapal Van Der Wijck. 

“Hayati beroleh celaka, 

Bang Muluk!” 

“Ya, 59 penumpang kapal 

tersebut belum bertemu!” 

Setelah sepeninggal Hayati, 

Zainuddin menjadi pemenung 
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kembali. Dia tidak memiliki gairah 

untuk hidup. Hingga akhirnya cerita 

diakhiri oleh narator dengan 

kematian Zainuddin. Hal ini dapat 

diketahui dari kutipan berikut. 

Akhir sekali dia melihat 

kepada gambar besar di 

dinding itu. Setelah itu 

dia pun pergilah, buat 

selama-lamanya. (halm. 

222) 

“… dan akan tercapai 

juga kemuliaan 

bangsaku, persatuan 

tanah airku. Hingga 

perasaan perbedaan dan 

kebencian dan tercapai 

keadilan dan bahagia.” 

(halm. 223) 

… Tiba-tiba pada suatu 

hari di dalam surat-surat 

kabar yang terbit dalam 

kota Surabaya bertemu 

perkabaran: 

“ZAINUDDIN PENGARANG 

YANG TERKENAL WAFAT” 

(halm. 221) 

2. Kategori Kala 

 Kategori kala adalah kategori 

yang menyinggung waktu di dalam 

teks cerita. Waktu yang dimaksud 

adalah waktu cerita dan waktu 

penceritaan. Pada sub bab ini, waktu 

cerita dan waktu penceritaan akan 

dipaparkan pada sub-sub bab berikut. 

a) Waktu Cerita 

 Waktu cerita dalam novel ini 

memiliki beberapa bagian waktu. 

Bagian waktu tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Cerita tentang asal usul 

pemuda tersebut. 

Pada bagian ini, cerita 

mengenai asal usul pemuda 

tersebut dijelaskan. Hal ini 

terlihat pada kutipan cerita 

berikut. 

Dia dinamai 

ayahnya 

Zainuddin…. 

Untuk mengetahui 

siapa dia, kita 

harus kembali 

kepada suatu 

kejadian di suatu 

negeri kecil dalam 

wilayah Batipuh 

Sapuluh Koto 

(Padang Panjang) 

kira-kira 30 tahun 

yang lalu (halm. 

5).  

2. Zainuddin pergi ke 

Padang. 

“Sempit rasanya 

alam saya, Mak 

Base, jika saya 

masih tetap juga di 

Mengkasar ini. 

Ilmu apakah yang 

akan saya dapat di 

sini, negeri begini 

sempit, dunia 

terbang, akhirat 

pergi. Biarlah kita 

sempurnakan juga 

cita-cita ayah 

bundaku. Lepaslah 

saya berangkat ke 

Padang…” (halm. 

17)  

3. Pertemuan Zainuddin 

dengan Hayati. 
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Hari sore juga, 

tiba-tiba timbullah 

keberanian 

Zainuddin, meski 

pun keringatnya 

terbit di waktu 

hujan, dia tampil 

ke muka, 

ditegurnya Hayati, 

“Encik …!” 

4. Menjalin cinta dengan 

Hayati. 

 “Apa, hayati?” 

“Saya cinta akan 

dikau, biarlah hati 

kita sama-sama 

dirahmati Tuhan. 

Dan saya bersedia 

menempuh segala 

bahaya yang akan 

menimpa dan 

sengsara yang 

mengancam.” 

(halm. 52 dan 53). 

5. Zainuddin terusir dari 

Batipuh 

”…. Sebab itu, 

sangatlah saya 

minta kepadamu, 

Zainuddin sudilah 

kiranya engkau 

melepaskan Hayati 

dari dalam 

kenanganmu dan 

berangkatlah dari 

negeri Batipuh 

yang kecil ini 

segera, untuk 

kemaslahatan 

Hayati.”(halm 57) 

“lebih baik engkau 

tinggalkan Batipuh 

ini, dan tinggallah 

di Padang Panjang. 

Sebab namamu 

disebut-sebut 

orang banyak 

sekali….”(halm. 

61) 

6. Merantau ke Jawa 

“Saya sudah 

pikirkan bahwa 

yang lebih 

maslahat bagi diri 

saya dan bagi 

perjuangan yang 

akan ditempuh di 

zaman depan, saya 

terpaksa pindah 

dari kota Padang 

Panjang. Saya 

hendak ke Tanah 

Jawa. Di Tanah 

Jawa nasihat Bang 

Muluk itu lebih 

mudah dijalankan 

daripada di sini. 

Lagi pula kalau 

Padang Panjang 

kelihatan juga, 

pikiran yang lama-

lama timbul juga!” 

(halm. 153). 

7. Pertemuan kembali 

dengan Hayati dan Aziz 

Muka Hayati pucat 

sebentar, darahnya 

tersirap. Dia 

hendak melihat 

bagaimanakah 

bentuk rupa 

Zainuddin seketika 

menentang 

mukanya dan muka 

suaminya. Sebab 

dia ingat betul 

bagaimana 

kesedihan anak 

muda ini seketika 

menjabat 

tangannnya yang 

telah berinai 



11 
 

11 
 

beberapa tahun 

yang lalu, yang 

membawa 

sakitnya. 

“Oh…. Tuan Aziz! 

Dan… Rangkayo 

Hayati! Sudah 

lama tinggal di 

kota Surabaya 

ini?” tanyanya 

sambil 

membungkukkan 

kepalanya member 

hormat. 

“Baru tiga bulan” 

jawab Aziz 

“Ajaib, sekian 

lama di Surabaya, 

baru sekali ini kita 

bertemu” 

(halm. 167) 

8. Hayati meninggal 

Tiga kali 

Zainuddin 

membacakan 

kalimat Syahadat 

itu, diturutkannya 

yang mula-mula itu 

dengan lidahnya, 

yang kedua dengan 

isyarat matanya, 

dan yang ketiga … 

dia sudah tak ada 

lagi!. (halm. 216-

217) 

9. Zainuddin meninggal 

Muluk 

bercerita,”Tidak 

kusangka-sangka 

bahwa guruku, 

sahabatku dan 

orang yang paling 

kucinta itu akan 

selekas itu 

meninggalkan 

saya. 

Akhir sekali dia 

melihat kepada 

gambar besar di 

dinding itu. Setelah 

itu dia pun 

pergilah, buat 

selama-lamanya … 

(halm. 222) 

b)  Waktu Penceritaan 

 Waktu penceritaan dalam 

novel ini akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Cerita tentang asal usul 

pemuda tersebut. 

Pada bagian ini, cerita 

mengenai asal usul pemuda 

tersebut dijelaskan. Hal ini 

terlihat pada kutipan cerita 

berikut. 

Dia dinamai 

ayahnya 

Zainuddin…. 

Untuk mengetahui 

siapa dia, kita 

harus kembali 

kepada suatu 

kejadian di suatu 

negeri kecil dalam 

wilayah Batipuh 

Sapuluh Koto 

(Padang Panjang) 

kira-kira 30 tahun 

yang lalu (halm. 

5). 

 

2. Zainuddin pergi ke 

Padang. 

Bilamana 

Zainuddin telah 

sampai ke Padang 

Panjang, negeri 

yang ditujunya, 

telah 
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diteruskannya 

perjalanan ke 

dusun Batipuh,…. 

(halm. 21). 

3. Pertemuan Zainuddin 

dengan Hayati. 

Mula-mula Hayati 

berkenalan dengan 

dia, adalah 

seketika hari hujan 

lebat,… Mereka 

akan kembali ke 

Batipuh, tiba-tiba 

hujan lebat turun 

seketika mereka 

ada di Ekor Lubuk. 

Zainuddin ada 

membawa paying 

dan Hayati 

bersama seorang 

temannya 

kebetulan tidak 

berpayung.(halm. 

26). 

4. Menjalin cinta dengan 

Hayati. 

 “Saya cinta akan 

dikau, biarlah hati 

kita sama-sama 

dirahmati Tuhan. 

Dan saya bersedia 

menempuh segala 

bahaya yang akan 

menimpa dan 

sengsara yang 

mengancam.” 

(halm. 52 dan 53). 

5. Zainuddin terusir dari 

Batipuh 

Ia diusir, meskipun 

dengan cara halus. 

Pernuatannya 

dicela, namanya 

dibusukkan. 

Seakan-akan 

tersuci benar 

negeri 

Minangkabau ini 

dari dosa. 

6. Merantau ke Jawa 

Ditinggalkannya 

pulau Sumatra, 

masuk ke Tanah 

Jawa, medan 

perjuangan 

penghidupan yang 

lebih luas. 

Sesampai di 

Jakarta, disewanya 

sebuah rumah kecil 

di kampong yang 

sepi, bersama 

sahabatnya Muluk. 

7. Zainuddin pindah ke 

Surabaya 

… Daripada 

bekerja di bawah 

tangan orang lain, 

lebih suka dia 

mengelurkan dan 

membuka usaha 

sendiri. Oleh 

karena Surabaya 

lebih dekat ke 

Mengkasar, dan di 

sana penerbitan 

buku masih sepi, 

maka 

bermaksudlah dia 

hendak pindah ke 

Surabaya, akan 

mengeluarkan 

buku-buku hikayat 

bikinan sendiri 

dengan modal 

sendiri, dikirim ke 

seluruh Indonesia. 

(halm. 155) 

8. Pertemuan kembali 

dengan Hayati dan Aziz 

Muka Hayati pucat 

sebentar, darahnya 
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tersirap. Dia 

hendak melihat 

bagaimanakah 

bentuk rupa 

Zainuddin seketika 

menentang 

mukanya dan muka 

suaminya. Sebab 

dia ingat betul 

bagaimana 

kesedihan anak 

muda ini seketika 

menjabat 

tangannnya yang 

telah berinai 

beberapa tahun 

yang lalu, yang 

membawa 

sakitnya. 

9. Tenggelamnya Kapal Van 

Der Wijck 

… Di pagina 

pertama, dengan 

huruf yang besar-

besar telah bertemu 

perkabaran:  

“KAPAL 

VAN DER WIJCK 

TENGGELAM”. 

Dia terhenyak di 

tempat duduknya, 

badannya gemetar, 

dan perkabaran itu 

dibacanya terus: 

(halm. 211) 

Pukul 7.45 pagi in, 

kapal Dornier 

memberikan 

laporan bahwa Van 

Der Wijck telah 

tenggelam di 

tempat yang 

jauhnya kira-kira 

22 mil di sebelah 

barat daya dari 

lichtschip 

Surabaya. (halm. 

212) 

10. Hayati meninggal 

Tiga kali 

Zainuddin 

membacakan 

kalimat Syahadat 

itu, diturutkannya 

yang mula-mula itu 

dengan lidahnya, 

yang kedua dengan 

isyarat matanya, 

dan yang ketiga … 

dia sudah tak ada 

lagi!. 

Muluk tegak 

dengan tenang 

melihat perempuan 

muda itu 

melepaskan 

hidupnya yang 

penghabisan. 

Zainuddin bingung 

dan melihat ke 

wajah Muluk 

seakan-aan 

menanyakan, 

“Benarkah?”. 

(halm. 216-217) 

11. Zainuddin meninggal  

Setahun kemudian  

… Tiba-tiba pada 

suatu hari di dalam 

surat-surat kabar 

yang terbit dalam 

kota Surabaya 

bertemu 

perkabaran: 

“ZAINUDDIN 

PENGARANG 

YANG TERKENAL 

WAFAT” (halm. 221) 

 Berdasarkan data-data yang 

dijelaskan di atas, urutan waktu yang 

terjadi antara waktu cerita dan waktu 
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penceritaan tidak bersesuaian. Hal ini 

dapat dilihat pada waktu cerita tidak 

ada cerita yang menjelaskan tentang 

Zainuddin yang berpindah ke 

Surabaya dan saat Kapal Van Der 

Wijck tenggelam. Sedangkan, dalam 

waktu penceritaan, kedua hal 

tersebut diceritakan.  

3.  Kategori Pandangan 

  Dalam kategori ini narator 

menentukan siapa yang menjadi 

fokus cerita. Dalam cerita novel ini, 

jenis fokalisasi yang digunakan 

adalah fokalisasi bervariasi. Hal ini 

berdasarkan data-data yang telah 

ditemukan dalam teks cerita. 

 Pada awal cerita, yang 

menjadi fokus cerita  adalah tokoh 

Zainuddin. Ini tergambar pada 

kutipan narasi berikut. 

 Siapakah gerangan anak 

muda itu? 

 Dia dinamai ayahnya, 

Zainuddin. 

Selanjutnya, pada petengahan 

cerita, fokus narasi adalah Hayati. 

Hal ini dilihat dari bagian bab dalam 

novel ini yang menceritakan 

kebimbangan hati Hayati saat 

menentukan siapakah diantara 

Zainuddin dan Aziz yang akan dia 

terima sebagai suami. Apakah dia 

harus menuruti kata hati ataukah 

menuruti kata sahabatnya, Khadijah. 

Hal ini tergambar pada kutipan 

berikut. 

“Tidak, Khadijah!” jawab 

Hayati, “pendapatmu tak 

betul, cinta tak 

bergantung kepada uang. 

Kalau dua orang yang 

bercinta dapat bertemu, 

kesenangan dan 

ketentraman pikirannya, 

itulah uang, itulah 

kekayaan, lebih dari 

gelang mas, dokoh 

berlian, pakaian cukup. 

Itulah kesenangan yang 

tak lekang di panas, tak 

lapuk di hujan.” (halm. 

91) 

Ketika dia naik ke atas 

bendi, Aziz serta 

Khadijah, dan ibunya, 

sama-sama melepas. 

Ketika berjabat salam, 

lama sekali tangannya 

dipegang oleh Khadijah. 

Dengan sikap yang 

sungguh-sungguh 

Khadijah berkata, 

“Jikaada mulutku yang 

ganjil kepadamu, kalau 

manis jangan lekas 

diulur, kalau pahit jangan 

lekas diludahkan, 

pikirkan baik-baik 

dahulu.” 

 Fokus cerita selanjutnya 

adalah tokoh Aziz. Narator 

menceritakan tentang sosok Aziz. 

Cerita narator tersebut terdapat pada 

kutipan narasi berikut. 

 aziz bekerja di Padang, 

jauh dari mata orang 

tuanya, bergaul dengan 

teman sejawat yang tidak 

berketentuan perangai, 

sehingga dia sendiri pun 

berturut-turut pula. 

(halm. 88)   
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Narator menentukan tokoh 

Zainuddin sebagai fokus narasi 

hingga akhir cerita. Fokus narasi 

dalam novel ini hingga akhir cerita 

adalah Zainuddin. Namun, akhir 

cerita Zainuddin dijelaskan oleh 

tokoh Muluk sebagai fokalisator. Ini 

dapat dilihat dari penggalan narasi 

berikut. 

Akhir sekali dia melihat 

kepada gambar besar di 

dinding itu. Setelah itu dia 

pun pergilah, buat selama-

lamanya (halm. 222). 

Tengah hari kemarin 

mayatnya telah 

dikuburkan di dekat 

kuburan Hayati, orang 

yang dicintainya itu. 

Orang yang telah 

menyebabkan 

kemasyhurannya… (halm. 

222). 

E. SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan pada novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 

karya Hamka, dapat disimpulkan 

bahwa dalam novel ini terdapat 

aspek verbal yang meliputi kategori 

modus, kala, dan pandangan. 
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