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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Karya sastra yang banyak diterbitkan merupakan salah satu bentuk dari 

berkembangnya sastra. Sastra tidak hanya sekedar bidang ilmu atau bentuk 

seni, tetapi sastra juga menjadi salah satu unsur kebudayaan dalam sebuah 

peradaban. Perkembangan karya sastra dibuktikan dengan beragamnya tema 

yang ditawarkan pengarang kepada pembaca. Tidak hanya novel religius 

dan percintaan, novel-novel sejarah juga mulai banyak diproduksi, termasuk 

di dalamnya sejarah kolonial. Beragamnya tema tersebut karena mengacu 

pada esensi sastra yang merupakan bagian dari interpresentasi kehidupan 

manusia. 

Novel-novel yang bertemakan sejarah, khususnya sejarah kolonial, 

dilatarbelakangi berbagai hal. Pertama, sejarah kolonial adalah bagian yang 

tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, novel 

sejarah kolonial yang merupakan bagian dari refleksi realitas, seharusnya 

memang ada. Kolonial berarti berkenaan dengan sifat-sifat penjajahan 

(Yasin, 1997: 295). Indonesia pernah mengalami masa penjajahan oleh 

beberapa negara, seperti Potugis, Inggris, Belanda dan Jepang.  

Kedua, novel sejarah kolonial, mempunyai nilai lebih dibanding buku-

buku sejarah yang sudah ada. Selain berguna untuk menyampaikan 

pengetahuan, sastra juga mengandung keindahan yang berarti memberikan
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kesenangan. Sedangkan, buku sejarah fungsinya hanya sebagai 

penyampaian pengetahuan.  

Novel bertema perlawanan, diharapkan dapat menjadi referensi 

tambahan sebagai media penyampai ilmu pengetahuan kepada khalayak. 

Salah satu novel yang dapat dikategorikan dalam novel sejarah yang 

memusatkan perhatian pada isu kolonialisme adalah Burung Tak Bernama 

(selanjutnya disingkat dengan BTB) karya Mustofa W. Hasyim.  

Secara umum novel BTB mengungkapkan tentang perlawanan 

(penjajahan secara fisik, maupun mental) atau sifat kolonial. Sasaran dari 

orang-orang yang berpangkat tersebut ialah masyarakat kecil dan para 

aktivis yang menentang negara, karena bagi mereka kebenaran hanya 

tunggal, yaitu kebenaran versi negara. Kebenaran lain dianggap kebenaran 

subversi dan harus dimusnakan (Hasyim, 2005: 159). Selama ini hubungan 

antara penjajah-terjajah (atau bekas jajahan) adalah hubungan yang bersifat 

hegemonik, penjajah sebagai kelompok superior dibanding pihak terjajah 

yang inferior. 

Pemilihan novel BTB didasarkan pada; pertama, novel tersebut 

menceritakan tentang kolonial. Kedua, dalam zaman yang modern ini kita 

masih terjajah secara pemikiran. Ketiga, dalam novel BTB banyak 

dimunculkan kasus-kasus Intelejen yang dilatarbelakangi oleh orang-orang 

yang mempunyai kedudukan untuk kepentingan pribadi, sehingga banyak 

kasus-kasus yang menjadi misteri. Peristiwa tersebut tidak jauh beda dengan 

kasus-kasus di Indonesia. Contohnya saja kasus Sum Kuning yang 
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diperkosa oleh anak pejabat, menghilangnya 13 aktivis menjelang 

reformasi, penembakan misterius (petrus), kasus pembunuhan Udin, 

wartawan yang kritis dalam menyikapi peraturan baru pemerintah, 

selanjutnya kasus Marsinah dan Munir. Semua kasus tersebut tidak ada titik 

terangnya, tiba-tiba lenyap begitu saja. 

Konflik yang terjadi pada novel BTB adanya perlawanan terhadap 

kaum-kaum bawah yang sifatnya lebih ke arah kolonial yang dilakukan oleh 

orang-orang yang berpangkat atau memiliki kedudukan. Adapun pesan dan 

nilai-nilai yang ingin disampaikan pengarang. Ingin menyadarkan bahwa 

masih terjajah secara pemikiran maupun tindakan. Sesungguhnya manusia 

yang baik adalah manusia yang membantu antara manusia satu dengan 

manusia yang lain. Bukan untuk saling melakukan perlawanan dan 

sesungguhnya manusia-manusia terjebak pada nama atau gelar dan 

kedudukan yang membuat mereka saling bermusuhan. Melakukan 

pembantaian dan penghancuran hanya untuk menancapkan nama sebagai 

tonggak-tonggak sejarah. 

Selanjutnya, yang diperlukan untuk mengungkap narasi kecil dan 

perlawanan ideologi akibat kolonialisme seperti yang terdapat dalam novel 

BTB, adalah dengan menganalisisnya menggunakan teori postkolonial. 

Narasi kecil ialah peristiwa-peristiwa yang menggambarkan anti penjajahan, 

perjuangan identitas, perjuangan melawan hegemoni melalui satuan-satuan 

cerita, dialog, paragraf. Juga membahas kekuatan dari bawah sekaligus 

belajar dari masa lampau untuk menuju masa depan. Akan tetapi dalam hal 
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ini lebih difokuskan pada fakta-fakta sehari-hari yang menggambarkan anti 

penjajahan. Adapun esensi yang ingin disampaikan tokoh melalui novel 

tersebut, adanya pemahaman pemikiran bahwa masih terjajah secara 

pemikiran.  

Pemilihan novel BTB  karya Mustofa W. Hasyim juga didasarkan pada 

substansi novel yang merupakan representasi dari masyarakat Indonesia 

khususnya Jawa. Berbagai alasan tersebut menjadi motivasi bagi Peneliti 

untuk berupaya merefleksi realitas yang lambat laun jatuh oleh 

perkembangan zaman dan teknologi dengan mengkaji novel BTB  karya 

Mustofa W. Hasyim dikaji melalui teori poskolonialisme. 

B. Fokus Penelitian 

Untuk memperoleh kajian yang lebih rinci dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan narasi kecil.  

Dikerucutkan lagi pada fakta yang mengilustrasikan anti penjajahan dan 

perlawanan ideologi dengan pendekatan poskolonialisme. Maksudnya 

adalah mengangkat hal yang menjadi fakta sehari-hari dan perlawanan 

terhadap keyakinan terkait dengan masa-masa poskolonial. Teori 

postkolonial dapat didefinisikan sebagai teori kritis yang mencoba 

mengungkapkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kolonialisme (Ratna, 

2008: 120). 

 Analisis postkolonial dapat digunakan, di satu pihak untuk menelusuri 

aspek-aspek tersembunyi atau dengan sengaja disembunyikan. Dipihak lain 

membongkar disiplin, lembaga, dan ideologi yang mendasarinya. Sebagai 
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teori baru, sebagai varian postrukturalisme, postkolonialisme 

memperjuangkan narasi kecil, membahas kekuatan dari bawah sekaligus 

belajar dari masa lampau untuk menuju masa depan (Ratna, 2008: 125). 

C. Rumusan Masalah 

Agar permasalahan yang akan dibahas menjadi terarah dan sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan, diperlukan adanya perumusan masalah yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk fakta sehari-hari yang mengilustrasikan anti 

penjajahan yang digambarkan tokoh dalam novel BTB? 

2. Bagaimanakah bentuk perlawanan ideologi yang diungkapkan tokoh 

dalam novel BTB? 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan fokus Penelitian dan rumusan masalah tersebut, 

maka tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan fakta yang mengilustrasikan anti penjajahan yang di 

gambarkan tokoh dalam novel BTB.  

2. Mendeskripsikan perlawanan ideologi yang diungkapkan tokoh dalam 

novel BTB. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan upaya untuk menjelaskan tentang 

kegunaan dari penelitian itu sendiri. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, 

yakni: (1) manfaat secara teoretis atau manfaat untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, dan (2) manfaat secara praktis ialah membantu memecahkan 

masalah yang ada pada objek yang diteliti. Secara lebih rinci manfaat 

penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan pemikiran 

sastra Indonesia modern dan kritik sastra melalui pendekatan 

poskolonialisme. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan 

interdisipliner ilmu sastra sebagai bagian dari kajian budaya, khususnya 

terkait dengan analisis poskolonial. 

c. Menjadi bahan referensi untuk kepentingan pengembangan ilmu sastra 

dan juga dapat digunakan sebagai bahan bandingan yang terkait dengan 

poskolonialisme.  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif 

penyajian bahan pengajaran di berbagai instansi pendidikan, khususnya 

yang berhubungan dengan materi poskolonial.  
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para 

pembaca maupun Peneliti dalam bidang sastra. 

c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai temuan awal 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis narasi kecil 

dan perlawanan ideologi. 

F.  Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi beda pemahaman dan untuk menghindari kesalahan 

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: 

1. Sastra 

Sastra adalah suatu kegiatan kreatif pada sebuah karya seni, sastra juga 

merupakan ungkapan jiwa. Sastra juga berarti wakil jiwa lewat bahasa dan 

cerminan kehidupan masyarakat. Sastra merupakan institusi sosial yang 

memakai medium bahasa (Wellek, 1995: 3). 

2. Budaya 

Budaya merupakan cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Secara 

ringkas dan kasar yang dimaksud dengan kebudayaan adalah keseluruhan 

aktivitas manusia, baik yang terlihat secara kasat mata maupun yang bersifat 

pemikiran (Ratna, 2009: 111). 
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3. Poskolonialisme  

Secara etimologis postkolonial berasal dari kata ‘Post’ dan kolonial, 

sedangkan kata kolonial itu sendiri berasal dari akar kata ‘Colonia’ bahasa 

Romawi, yang berarti tanah pertanian atau pemukiman. Jadi, secara 

etimologis kolonial tidak mengandung arti penjajahan, penguasaan, 

pendudukan, dan konotasi eksploitasi lainnya. Konotasi negatif kolonial 

timbul sesudah terjadi interaksi yang tidak seimbang antara penduduk 

pribumi yang dikuasai dengan penduduk pendatang sebagai penguasa            

(Ratna, 2009:205). 

4. Rakyat kecil 

Orang yang tingkat sosial ekonominya sangat rendah, orang 

kebanyakan, bukan penguasa pemerintahan (Yasin, 1997:495). 

5. Penguasa 

Orang yang menguasai; orang yang berkuasa untuk menyelenggarakan 

sesuatu, memerintah dan sebagainya (Yasin, 1997:376). 


