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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra dapat dijadikan salah satu cermin kehidupan manusia. Karya 

sastra tercipta dari imajinasi pengarang yang dapat mengkisahkan kejadian-

kejadian yang ia alami di kehidupan nyata ke dalam teks tertulis dengan daya 

imanjinasi yang dimilikinya. Sastra Indonesia semakin berkembang. Hal itu 

dibuktikan dengan beragamnya tema yang ditawarkan pengarang kepada 

pembaca. Tidak hanya novel religius dan teenlit yang belakangan ini banyak 

penggemar, dan produktivitasnya meningkat di tahun 2000-an, novel-novel 

sejarah juga mulai banyak diproduksi oleh pengarang, termasuk di dalamnya 

novel yang berkisah sejarah kolonial. Beragamnya tema tersebut karena mengacu 

pada esensi sastra itu sendiri yang merupakan bagian dari seni tiruan alam atau 

kehidupan manusia sebenarnya. 

Sejarah kolonial adalah sejarah yang penuh luka. Kolonialisme tidak hanya 

berarti penduduk suatu wilayah, melainkan juga pertemuan pendatang dengan 

pribumi dan seluruh kehidupannya dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. 

Kolonialisme juga mengenai penindasan, penjarahan, perbudakan, 

pemberontakan, dan perang. Melalui kebijakan-kebijakan kolonial yang 

berhubungan dengan keseharian bahkan melalui institusi masyarakat pribumi 

sendiri, kolonialisme telah mempengaruhi dan mengubah kehidupan pribumi 

secara luas. 
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Sejarah Indonesia tidak lepas dari kisah penjajahan Belanda dan Jepang 

yang menyisakan kenangan pahit bagi sejarah bangsa Indonesia. Bangsa 

Indonesia dalam meraih kemerdekaan tak lepas dari perjuangan dari penjajahan 

Belanda yang kemudian digantikan oleh penjajahan Jepang yang semakin 

membuat rakyat Indonesia menderita. Belanda membangun KNIL untuk 

mengonsolidasikan kekuatan kolonialnya atas Jawa. Bermacam siasat digunakan 

Belanda untuk meredam kekuatan priyayi Jawa, diantaranya adalah Cultur stelsel 

dan siasat kebudayaan (Florida, 2008: 76). Adapun cara menjalankan siasat 

kebudayaan tersebut menurut Florida adalah dengan menjadikan priyayi Jawa 

tergantung pada kekuasaan Belanda dan pada waktu yang sama dapat ditempatkan 

pada suatu „cagar kebudayaan‟ yang terpisah baik dari khalayak ramai maupun 

dari kekuatan Islam „fanatik‟, maka penjajahan Belanda diharapkan tetap berjaya. 

Dengan siasat ini pula, yang kadangkala dikembangkan dengan tak sadar, 

kebudayaan priyayi Jawa digambarkan sebagai sesuatu yang terpisah dan di luar 

jangkauan orang banyak. Di era penjajahan Jepang, Jepang memanfaatkan 

perempuan-perempuan pribumi Indonesia untuk dijadikan perempuan penghibur 

para tentara Jepang yang sedang berperang dibumi Indonesia. Penderitaan tiada 

akhir bagi bangsa Indonesia mendapat angin segar dari para penggerak 

kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan sebutan orang-orang republik.  

Novel sejarah kolonial, mempunyai nilai lebih dibanding buku-buku sejarah 

yang sudah ada karena novel dapat menggambarkan kejadian yang terjadi secara 

detail dan menarik untuk dibaca dan dipelajari. Selain itu yang kedua, novel dapat 

menyampaikan pengetahuan, sastra juga mengandung keindahan yang berarti 
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memberikan kesenangan kepada pembacanya. Sebaliknya, buku sejarah fungsinya 

hanya sebagai penyampaian pengetahuan tentang masa lampau. 

Novel sejarah diharapkan menjadi referensi sekaligus perekam sejarah bagi 

khalayak umum, agar lebih memahami dan mengerti sejarah bangsa Indonesia 

pada masa penjajahan. Salah satu novel yang menggambarkan cerita atau latar 

zaman pascakolonial adalah novel Burung-Burung Manyar karya YB. 

Mangunwijaya. Latar dan cerita yang disajikan oleh pengarang menggambarkan 

zaman Indonesia saat penjajahan Belanda yang direbut kekuasaanya oleh penjajah 

Jepang yang saat itu Indonesia merintis kemerdekaan setelah mengetahui 

kekalahan Jepang pada perang dunia ke II.  

Hibriditas dalam novel digambarkan oleh pengarang melalui identitas pribumi 

melalui bahasa, cara berpikir, dan kelas sosial yang digambarkan oleh pengarang 

melalui kisah yang ada dalam novel,  serta pengaruh kultural yang membentuk 

karakter dan tingkah laku tokoh dalam menjalani kehidupanya. Budaya yang dianut 

sejak dini oleh para tokoh itulah yang mempengaruhi pola pikir tokoh dalam novel. 

Percampuran budaya atau hibriditas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 

cara pandang si tokoh tentang kondisi yang dialami setelah Belanda kalah dari Jepang 

yang dilanjutkan pada masa kemerdekaan RI. Pada zaman itu pribumi Indonesia 

golongan bangsawan yang menjalin hubungan baik dengan Belanda mengalami 

keadaan yang berbalik setelah Jepang datang. Kehidupan para KNIL Belanda 

menjadi berantakan yang dulunya didup serba berkecukupan harus berganti menjadi 

hidup berantakan karena Jepang menggantikan kedudukan Belanda di Indonesia.  

Cara berpikir tokoh dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan sekitar. Pendidikan 
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itulah yang menyebabkan terjadinya persinggungan budaya antara terjajah dengan 

penjajah. Pribumi yang mendapatkan pendidikan Barat mengalami persilangan atau 

percampuran budaya yang berbeda membentuk identitas kultural baru dalam dirinya. 

Identitas kultural baru tersebut dalam pendapat Gandhi (2006: 167) muncul 

dalam bentuk yang hibrid akibat dari transformasi mutual pada campuran budaya 

dan identitas global yang dikonsolidasikan oleh imperialisme. Suatu hibrid secara 

teknis adalah persilangan antara dua spesies yang berbeda, sehingga istilah 

„hibridasi‟mengingatkan kepada gagasan botanis tentang pencakokan antar 

spesies dan„kosakata ekstem kanan Victorian‟ yang menganggap berbagai ras 

sebagai spesies-spesies yang berbeda (Robert Young dalam Loomba, 1998: 223). 

Karena didalam novel ini juga terdapat dialog-dialog yang menggunakan 

campuran antara bahasa Belanda, Jawa, Jepang dan Bahasa Indonesia yang 

menjadi ciri khas dari novel ini. 

Permasalahan hibriditas pada masa kolonial Belanda yang berhubungan 

dengan fakta sejarah yang terjadi di Indonesia terangkum dalam novel Burung-

Burung Manya karya YB. Mangunwijaya. Sebagaimana tertuang dalam cerita 

bahwa saat itu pribumi Indonesia yang berpendidikan dan hidup dilingkungan 

Belanda mengalami hibriditas dengan budaya asli dan budaya Belanda itu sendiri. 

Hibriditas struktural muncul dari stratifikasi sosial yang terdapat dalam 

lingkungan tokoh serta diferensiasi sosial yang mempengaruhi kebudayaan asing 

yang datang karena lingkungan tempat tinggal dan pendidikan mereka. Sedangkan 

hibriditas kultural itu muncul dari faktor budaya yang mempengaruhi tokoh serta 

asimilasi budaya dalam kehidupan sehari-hari. 
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Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, masyarakat pribumi Indonesia 

yang berpendidikan menggunakan bahasa Belanda, Jawa dan bahasa Indonesia di 

dalam kehidupan sehari-hari serta cara berpikir para tokoh yang dipengaruhi oleh 

bangsa Belanda yang disebabkan oleh pendidikan yang diperoleh para tokoh. Jadi 

pada zaman itu penduduk pribumi yang berpendidikan lebih nyaman untuk 

menggunakan bahasa campuran sebagai identitas sehari-hari serta gaya hidup yang 

lebih meniru bangsa Belanda yang mengaburkan budaya asli yaitu budaya Jawa. 

Penelitian yang lain membahas hibriditas dilakukan oleh Munazilah ,2012 

dengan judul “Representasi Identitas dan Hibriditas dalam Novel Gadis Tangsi 

Karya Suparto Brata”. Penelitian ini menekankan pada representasi identitas 

pribumi, representasi identitas Belanda dan bentuk hibriditas yang terjadi dalam 

golongan pribumi bangsawan, golongan pribumi rendah (Tangsi), dan hibriditas 

Belanda. Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa kesimpulan, di antaranya 

perbedaan tersebut muncul sebagai akibat pembagian kelas yang dilakukan oleh 

kolonial Belanda dengan tujuan memecah belah pribumi, representasi identitas 

Belanda dari sudut pandang pribumi tangsi dan identitas Belanda dari sudut 

pandang pribumi golongan bangsawan.Ketiga, bentuk hibritas dalam novel Gadis 

Tangsi dibagi menjadi tiga, yakni hibriditas pribumi golongan bangsawan, 

hibriditas pribumi golongan rendah (tangsi), dan hibridias Belanda.  

 Beberapa uraian di atas maka, perbedaan pada penelitian yang akan 

dilakukan pada penelitian ini terletak pada fokus masalah yang akan diteliti. 

Objek kajian pada penelitian ini memfokuskan pada bentuk hibriditas struktural 

dan bentuk hibriditas kultural pada novel Burung-Burung Manyar. Bentuk 
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hibriditas struktural digambarkan melalui hibriditas sosial dan intitusional dan 

menggambarkan bentuk hibriditas kultural melalui tanggapan kultural, melalui 

asimilasi yang mengaburkan batas-batas budaya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa 

alasan yang melatar belakangi kajian ini. Pertama, menggambarkan bentuk 

hibriditas struktural yang ada dalam novel Burung-Burung Manyar Kedua, novel 

tersebut menggambarkan bentuk hibriditas kultural dalam novel Burung-Burung 

Manyar karya YB. Mangunwijaya. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk hibriditas 

struktural dan bentuk hibriditas kultural yang akan dicermati melalui isi teks 

masalah yang dikemukakan oleh pengarang yang berkaitan hibriditas. Hibriditas 

struktural dicermati melalui stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial yang 

mempengaruhi kehidupan para tokoh. Hibridiats kultural dicermati dari Faktor 

budaya dan asimilasi budaya. Hibriditas dalam sastra, mengungkapkan tentang 

percampuran budaya pribumi yang dipenaruhi oleh budaya asing, serta pengaruh 

kultural yang sangat dominan atas pemikiran dan gaya sehari-hari para tokoh. 

Novel Burung-Burung Manyar karya YB. Mangunwijaya mengungkapkan 

tentang hibriditas melalui tokoh-tokoh dan pelaku yang mengggambarkan situasi 

pada zaman pascakolonial saat Indonesia merintis kemerdekaan dari penjajahan 

Belanda dan Jepang. Pengaruh penjajahan atas hibriditas terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari para tokoh. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk hibriditas struktural yang terdapat dalam novel Burung-

Burung Manyar karya YB. Mangunwijaya? 

2. Bagaimana bentuk hibriditas kultural yang terdapat dalam novel 

Burung-Burung Manyar karya YB. Mangunwijaya? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan bentuk hibriditas struktural dalam novel Burung-

Burung Manyar karya YB. Mangunwijaya. 

2. Mendeskripsikan bentuk hibriditas kultural yang terdapat dalam novel 

Burung-Burung Manyar karya YB. Mangunwijaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Secara Teoretis 

1. Bagipembacadenganadanyapenelitianiniadalahdapatdijadikansebagaiw

ahanauntuklebihmemahamidanmengapresiasi hasil karyasastra, 

khusunyakaryaYB. Mangunwijaya. 

2. Bagi penikmat sastra, hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana 

mengembangkan sikap kritis para pembaca dalam mengamati 

perkembangan zamannya, sejalan dengan kedudukan sastra itu sendiri 

sebagai salah satu kreasi manusia sehingga mampu berpikir kritis 

tentang perkembangan zaman di masa yang akan datang. 
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3. Bagi peneliti sastra, hasil penelitian ini  juga dapat digunakan sebagai 

bahan  bandingan dan sebagai penelitian selanjutnya. 

 

1.5.2 Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kajian studi interdisiplin 

ilmu sastra dengan bidang ilmu yang lainnya seperti sejarah. 

2. Bagi pembaca dapat menambah informasi dan pengetahuan untuk 

meningkatkan wawasan pengetahuan tentang sejarah bangsa yang 

diungkapkan dalam karya sastra melalui novel. 

3. Sebagai bahan untuk pelajaran agar memiliki suatu kepedulian sosial 

yang baik dalam keluarga, masyarakat dan negara.  

 

1.6 Penegasan Istilah 

1. Hibriditas: percampuran budaya yang muncul dari perbenturan atau 

persilangan budaya yang berbeda dalam satu ruang dan tempat yang 

sama. 

2. Hibriditas Struktural: percampuran budaya yang muncul dari 

lingkungan sosial yang terstruktur. 

3. Hibriditas kultural: percampuran budaya yang dipengaruhi 

kebiasaan atau adat istiadat. 

4. Pascakolonial: suatu masa sesudah (post) masa kolonialisme yang 

menitikberatkan pada periode sejarah atau waktu yang mengacu pada 

fase kolonial. Sebagai kajian teori, poskolonial didefinisikan sebagai 
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teori kritis yang mencoba membaca dan mengungkapkan akibat-akibat 

yang ditimbulkan oleh kolonialisme tanpa memandang periodesasi 

waktu sesudah, sebelum, atau masa kolonialisme. 

 


