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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra disebut juga ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, 

perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan, yang 

dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. 

Karya sastra dapat memberikan kegembiraan dan kepuasan batin serta dapat dijadikan 

sebagai pengalaman untuk menuangkan isi hati dan pikiran dalam sebuah tulisan yang 

bernilai seni. Seringkali dengan membaca sebuah karya sastra memunculkan 

ketegangan-ketegangan yang sengaja dibuat oleh pengarang agar pembaca 

memperoleh wawasan dalam hal unsur kemanusiaan yang termasuk di dalamnya unsur 

perasaan, semangat, kepercayaan dan keyakinan dari hal tersebut terbentuklah sebuah 

karya satra dari berbagai produk. 

Karya sastra merupakan produk masyarakat dalam bidang kebudayaan. Sejak dulu 

hingga kini sastra merupakan dokumen budaya yang terus dikembangkan. Kehadiran 

sastra di tengah perkembangan teknologi merupakan tantangan yang besar, sehingga 

sastra harus dapat memberi jalan inspirasi buat kehidupan nyata. Proses menciptakan 

karya sastra ada beberapa hal yang harus dilakukan pengarang, yaitu proses berpikir 

dan imajinatif dan mengenal realita yang terjadi di masyarakat. Seorang pengarang 

sastra harus memperoleh hasil cipta sastra yang dikagumi dan disukai oleh orang 
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banyak. Bukan hanya itu, satra dapat dijadikan sarana sebagai pemecahan solusi dalam 

kehidupan. Satra pun memberikan sebuah gambaran bagi semua orang agar dapat 

mengetahui konsep kejadian-kejadian yang menimpa masyarakat pribumi, apabila 

sastra dihubungkan pada masa penjajahan Belanda. 

Negara kolonial yang membatasi kebebasan berpikir bagi masyarakat yang 

dikuasainya, demikian juga bentuk ilmu pengetahuan, maka terjadilah kemunduran 

dalam semua aspek kehidupan. Dengan lahirnya fenomena-fenomena demikian, maka 

para pengarang yang berusaha menuangkan gejala-gejala tersebut ke dalam sebuah 

karya melalui proses kreatifnya. Karya sastra yang dibentuk melalui gejala-gejala pada 

masa kolonial Belanda menggambarkan secara jelas pahitnya bangsa Indonesia. 

Berbagai kejadian-kejadian itu dapat dianalisis dari kajian poskolonialisme. 

Teori poskolonialisme melibatkan pembicaraan mengenai aneka jenis 

pengalaman seperti migrasi, perbudakan, penekanan, resistensi, representasi, 

perbedaan, ras, gender, tempat, dan respon-reson terhadap wacana agung yang 

berpengaruh dari kekuasaan imperial Eropa (Faruk, 2007:14). Teori poskolonialisme 

sangat relevan dalam kaitannya dengan kritik lintas budaya sekaligus wacana yang 

ditimbulkannya. Tema-tema yang dikaji sangat luas dan beragam, di antaranya: politik, 

ideologi, agama, pendidikan, sejarah, antropologi kesenian etnisitas, bahasa dan sastra, 

sekaligus dengan bentuk praktik di lapangan, seperti perbudakan, pendudukan, 

pemindahan penduduk, pemaksaan bahasa, dan berbagai bentuk invasi kultural yang 

lain. Bukan hanya itu, teori poskolonialisme memusatkan pada visi dan misi kolonial 

sebagaimana terkandung dalam unit-unit wacana kolonial. Teori poskolonialisme 
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dimanfaatkan untuk menganalisis khazanah kultural yang menceritakan peristiwa-

peristiwa yang terjadi di negara-negara poskolonialisme. 

Bagi pencinta novel-novel yang bertajuk gejala-gejala poskolonialisme pasti tidak 

asing dengan nama Pramoedya Ananta Toer, penulis novel Anak Semua Bangsa yang 

tidak lain adalah buku kedua dari tetralogi yang dibuat oleh Pramoedya ketika 

diasingkan di Pulau Buru. Menurut Rahmat (2013), Pramoedya Ananta Toer lahir di 

Blora, Jawa tengah, 6 Februari 1925. Pramoedya adalah seorang sastrawan yang sangat 

terkenal karena karya-karya yang dibuatnya mempunyai pandangan pro-komunis dan 

Pramoedya dulunya bekerja sebagai juru ketik dan korektor di kantor berita Domei 

semasa pendudukan Jepang. Pramoedya Ananta Toer dalam buku tetraloginya 

menggambarkan kehidupan sejarah keterbentukan Nasionalisme pada awal 

kebangkitan Nasional. 

Novel Anak Semua Bangsa merupakan novel karya dari Pramoedya Ananta Toer. 

Novel tersebut adalah novel kedua dari tetralogi Bumi Manusia, Jejak Langkah, dan 

Rumah Kaca. Novel Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer ini dikemas 

dengan berbagai permasalahan yang menggambarkan penderitaan rakyat Jawa akibat 

kekejaman penjajahan Belanda. Keunikan dari novel ini adalah ceritanya yang begitu 

kompleks mengenai interaksi lintas budaya antara bangsa pribumi dan bangsa Eropa. 

Hal tersebut tampak dari penggunaan bahasa dan tindakan bangsa Eropa pada bangsa 

pribumi. Novel ini menyuguhkan kejadian-kejadian serta berbagai konflik yang luar 

biasa pada masa kolonial Belanda. Tidak hanya itu, bahasa di dalam novel ini juga 
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mudah dipahami karena bahasanya yang sederhana dan tidak terlalu banyak 

menggunakaan bahasa Belanda.  

Ada beberapa alasan memilih novel Anak Semua bangsa sebagai objek kajian pada 

penelitian ini. Pertama, isi atau kandungan pada novel Anak Semua Bangsa terdapat 

unsur-unur kekerasan, penindasan, dan dominasi serta mengajarkan kita bahwa bangsa 

pribumi tidak benar-benar dijajah oleh bangsa Eropa tetapi bangsa pribumi juga 

melakukan penjajahan dengan cara mengikuti pola pikir dan tingkah laku Eropa. 

Peneliti hanya berfokus pada dua aspek kajian poskolonialisme yaitu; mimikri dan 

hegemoni. Mimikri membahas tentang perubahan untuk menyesuaikan diri dan 

hegemoni membahas tentang suatu dominasi kekuasaan suatu kelas sosial atas kelas 

sosial lainnya, melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan 

dominasi atau penindasan. Alasan logis peneliti mengambil kedua aspek tersebut 

karena berdasarkan telaah peneliti dua aspek inilah yang dominan pada kandungan 

novel Anak Semua Bangsa dibandingkan aspek-aspek dalam kajian poskolonialisme 

yang lain sehingga peneliti sangat tertarik untuk melakukan telaah lebih lanjut. Alasan 

lain yang membuat peneliti memilih novel Anak Semua Bangsa ini karena novel ini 

sangat menarik, baik dari segi cerita maupun pesan yang disampaikan. Cerita yang 

begitu kompleks dengan berbagai peniruan sikap pribumi terhadap penjajah serta 

kekuasaan penjajah pada pribumi, sehingga novel ini sangat tepat sekali apabila diteliti 

dengan menggunakan kajian poskolonialisme. Selain itu, disebabkan oleh sedikitnya 

penelitian-penelian sastra terdahulu yang menggunakan novel ini sebagai objek 

penelitian, bahkan berdasarkan telaah yang dilakukan, peneliti belum menemukan 
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adanya penelitian sastra terdahulu yang menjadikan novel ini sebagai objek penelitian 

di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang ini. 

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Maslihatin (2012) dengan judul 

“Hibriditas, Mimikri, dan Ambivalensi dalam Novel De Winst Karya Afifah Afra”. 

Penelitian tersebut meneliti tentang kajian poskolonialisme mengenai hibriditas, 

mimikri, dan ambivalensi yang ada dalam novel tersebut. Penelitian serupa juga pernah 

dilakukan oleh Ridlwan (2013) dengan judul “Gejala Kolonialisme dalam Novel Salah 

Asuhan Karya Abdul Moeis (Kajian Poskolonialisme)”. Penelitian tersebut meneliti 

tentang gejala-gejala poskolonial yang ada dalam novel tersebut. Adapun yang dibahas 

dalam kajian poskolonialisme tersebut mengenai hibriditas, mimikri, ambivalensi, 

hegemoni, orientalisme dan liyan atau other. Penelitian serupa juga pernah dilakukan 

oleh Indrawati (2014) dengan judul “Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Bumi 

Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer”. Penelitian tersebut meneliti tentang aspek 

kekuasaan yang dapat diperoleh dengan menggunakan teori hegemoni dan pendekatan 

poskolonial. 

Perbedaan mendasar pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada 

objek yang diteliti yaitu novel De Winst karya Afifah Afra, novel Salah Asuhan karya 

Abdul Moeis, dan novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer,  sedangkan 

penelitian ini menggunakan novel Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer. 

Selain itu, jika penelitian sebelumnya meneliti tentang kajian poskolonialisme yang 

membahas tentang hibriditas, mimikri, ambivalensi, hegemoni, orientalisme dan liyan 

atau other. Pada penelitian ini membahas tentang kajian poskolonial yang dikaitkan 
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dengan hegemoni sehingga penelitian ini terdiri dari beberapa aspek yaitu,  mimikri 

dari kajian poskolonial dan dihubungkan dengan hegemoni atau kekuasaan. 

Berdasarkan uraian di atas, novel Anak Semua bangsa sangat cocok digunakan 

sebagai objek penelitian dalam bidang kajian poskolonialisme. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk mengangkat masalah dengan judul “Tinjauan Poskolonialisme dalam 

Novel Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer” yang dalam hal ini peneliti 

berfokus pada dua aspek postkolonial yaitu hegemoni dan Mimikri. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Batasan masalah penelitian ini menitikberatkan beberapa kajian poskolonialisme 

yang terdiri dari dua aspek yaitu mimikri dan hegemoni. Alasan utama peneliti 

mengambil dua aspek tersebut karena berdasarkan telaah peneliti dua aspek inilah yang 

dominan pada kandungan novel Anak Semua Bangsa. Alasan lain memilih hegemoni 

dan mimikri karena banyaknya kejadian berupa kekuasaan para penjajah terhadap 

pribumi dan peniruan-peniruan yang dilakukan para masyarakat pribumi sehingga 

lebih tepat apabila peneliti menggunakan hegemoni dan mimikri untuk menguak kisah 

dibalik cerita yang ada di dalam novel tersebut. Selain itu, peneliti mengacu pada 

keterbatasan waktu dan pengetahuan yang dimiliki dalam melakukan penelitian 

sehingga peneliti membatasi masalah yang diteliti dan memilih masalah yang spesifik 

terutama yang dianggap paling penting dan menonjol dalam bidang kajian sastra. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Agar permasalahan yang akan dibahas menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan, diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimana mimikri dalam kajian poskolonialisme pada Novel Anak Semua Bangsa 

karya Pramoedya Ananta Toer? 

2) Bagaimana hegemoni dalam kajian poskolonialisme pada Novel Anak Semua 

Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer? 

 

1.4 Tujuan 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Untuk mendeskripsikan mimikri dalam kajian poskolonialisme pada Novel Anak 

Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer. 

2) Untuk mendeskripsikan hegemoni dalam kajian poskolonialisme pada Novel Anak 

Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer. 
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1.5 Manfaat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis maupun 

praktis. 

1) Manfaat Teoretis 

a) Memberikan pengetahuan baru dalam hal teknik pengembangan dan 

penggalian karya sastra yang mengandung gejala-gejala poskolonialisme. 

b) Dapat memperkaya bahan bacaan dalam bidang sastra dan teori 

poskolonialisme. 

2) Manfaat Praktis 

a) Dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi dosen, mahasiswa, guru, 

murid serta masyarakat pada umumnya tentang gejala-gejala poskolonialisme 

yang ada pada novel. 

b) Dapat digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap gejala-gejala 

poskolonialisme, sehingga diharapkan mampu mengatasi pengaruh budaya 

negatif dari luar. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah-istilah yang 

digunakan, maka perlu adanya penegasan istilah. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh kesamaan pengertian terhadap istilah yang digunakan, penegasan istilah 

yang dimaksud antara lain: 
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1) Poskolonialisme  

Poskolonialisme adalah teori, wacana, istilah yang digunakan untuk memahami 

masyarakat timur, khususnya sesudah berakhirnya imperium kolonialisme modern 

(Ratna, 2008:456). 

2) Mimikri  

Mimikri adalah bentuk-bentuk peniruan, kamuflase mengenai sikap, prilaku, dan 

pikiran pribumi terhadap penjajah (Bhaba dalam Ratna, 2008:289). 

3) Hegemoni 

Hegemoni adalah hegemoni merupakan teori sosial yang berimplikasi pada bentuk 

bentuk aksi sosial, ekonomi, kebudayaan dan hukum dan lain-lain ((2003:138)). 

 

 

 

 

 

 

 


