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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sastra sebagai refleksi kehidupan di masyarakat, menyebabkan hubungan 

antara karya sastra dengan realitas kehidupan di masyarakat sangat erat. Terlebih 

lagi, sastrawan sebagai pencipta merupakan anggota dari masyarakat yang 

menghasilkan karya sastra sebagai pencatat dokumen dan evaluator terhadap 

realitas sejarah yang terjadi dalam masyarakat. Realitas sejarah bukan hanya 

berada dalam teks sejarah, namun juga berada pada karya sastra, salah satunya 

novel. Berdasarkan pembacaan terhadap novel Indonesia, menunjukkan kembali 

realitas sejarah Indonesia pada masa silam. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara realitas sejarah yang pernah 

terjadi di Indonesia dengan muatan isi dari karya sastra.  

 Fenomena penting berbagai realitas sejarah menjadi suatu hal yang cukup 

menarik bagi sejumlah sastrawan. Mereka mengambil berbagai konsep peristiwa 

dan menuliskannya ke dalam sebuah karya sastra. Ayu Utami merupakan salah 

satu pengarang yang memanfaatkan realitas sejarah ke dalam karya-karyanya. 

Salah satu karyanya yang berjudul Maya mengungkapkan berbagai hal yang luar 

biasa, begitu jujur, mendobrak dan tabu. Dalam hal ini terkait sejarah Indonesia 

khususnya zaman Orde Baru yang menjalankan pemerintahanya yang terjadi pada 

masa itu. Namun, perlu digarisbawahi bahwa campur tangan dan pemikiran 

pengarang dalam sebuah karya sastra begitu menentukan (Semi, 1989:54).  

 Pengarang menciptakan novel Maya dari latar belakang Indonesia pada 

tahun 60-an dan 90-an pada zaman Orde Baru di mana pemerintah saat itu 
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digambarkan memiliki sikap yang otoriter. Namun, pengarang mengungkap 

peristiwa sejarah dengan begitu jelas, tanpa rasa malu, tanpa dibatasi suatu 

apapun. Orde Baru sendiri merupakan suatu masa yang ditandai adanya 

(Supersemar) yakni surat tugas dari Presiden Sukarno kepada Suharto untuk 

memegang kendali negara Indonesia karena adanya krisis politik pada saat itu. 

Masa pemerintahan Orde Baru ini berlangsung mulai tahun 1966 hingga tahun 

1998. Melalui realitas masa Orde Baru yang hadir secara terbuka pada novel 

Maya. Hal ini, membuat penulis tertarik meneliti mengenai bentuk dan fungsi 

sejarah Orde Baru melalui tinjauan kritik sejarah baru.  

 Dalam pandangan kritik sejarah baru kenyataan sejarah tidaklah tunggal, 

melainkan terdiri dari berbagai macam kisi yang penuh pertentangan, dan 

beragam. Hal ini, dipertegas oleh pendapat Budianta (dalam Sahliyah, 2017:113) 

menyatakan bahwa antara teks sastra dengan sejarah memiliki tali intertekstualitas 

baik faktual ataupun fiksi yang diproduksi pada tenggang waktu sama maupun 

yang berbeda. Penelitian kritik sejarah baru penting terhadap pemahaman novel 

agar lebih bermakna, lengkap dalam memahami realitas sejarah. Dalam hal ini, 

guna mengungkap bahwa sejarah tidak hanya mengajarkan pengetahuan, namun 

juga menggali informasi tersembunyi atau tertinggal dari sejarah sebagai pelajaran 

untuk lebih baik di masa mendatang.  

 Penelitian kajian sejarah Orde Baru dipilih karena didasari oleh dua 

pemikiran. Pertama, yakni adanya karakteristik representasi sejarah pada masa 

Orde Baru yang terdapat pada novel. Hal ini disebabkan, tidak banyak karya 

sastra yang merepresentasikan sejarah di dalamnya. Kedua, alasan pengetahuan 

tentang bentuk dan fungsi sejarah Orde Baru yang terepresentasikan dalam novel 
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Maya karya Ayu Utami. Oleh karena itu, teks sastra perlu dikaji untuk 

membuktikan bahwa karya sastra merupakan saksi zaman yang memberikan 

sumbangan signifikan dalam pergulatan hidup manusia sesuai dengan dinamika 

zamannya. 

 Adapun penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini 

yakni oleh Mulyono (2008) dalam tesisnya yang berjudul “Nasionalisme dan 

Refleksi Sejarah Indonesia Novel Burung-burung Manyar Karya Y.B. 

Mangunwijaya.” Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa, adanya perbedaan 

dan persamaan terhadap penelitian Mulyono. Persamaan keduanya adalah sama-

sama meneliti hal yang berkaitan dengan sejarah melalui kajian kritik sejarah 

baru. Sementara itu, perbedaanya terletak pada fokus dan penggunaan novel yang 

berbeda. Fokus penelitian Mulyono mengkaji nasionalisme dan sejarah Indonesia 

pada masa penjajahan Belanda, Jepang, kemerdekaan, hingga berakhirnya Orde 

Baru.  

 Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Wildan, dkk. (2015) 

yang berjudul “Fakta Sejarah dalam Novel Perempuan Keumala Karya Endang 

Moerdopo.” Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa penelitian ini memiliki 

perbedaan dan persamaan terhadap penelitian tersebut. Persamaan keduanya 

adalah sama-sama meneliti tentang sejarah melalui kajian kritik sejarah baru. 

Perbedaannya dengan penelitian ini dalam fokus dan penggunaan novel yang 

berbeda. Penelitian terdahulu berfokus mengenai sejarah tentang tokoh, peristiwa, 

dan nama tempat bersejarah dalam novel Perempuan Keumala karya Endang 

Moerdopo. Sementara itu, dalam penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk dan 
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fungsi-fungsi sejarah Orde Baru pada novel Maya melalui tinjauan kritik sejarah 

baru. 

 Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Wiyatmi (2012) yang 

berjudul “Representasi Sejarah Sosial Politik Indonesia dalam Novel-novel Karya 

Ayu Utami.” Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa penelitian ini memiliki 

perbedaan dan persamaan terhadap penelitian Wiyatmi. Persamaan keduanya 

adalah sama-sama meneliti yang berkaitan sejarah melalui kajian kritik sejarah 

baru dan novel yang diciptakan oleh Ayu Utami. Namun, perbedaannya adalah 

penggunaan novel berbeda dan terfokus mengkaji sejarah hanya meliputi 

peristiwa sosial politik yang terjadi di Indonesia saat itu. Sementara itu, penelitian 

ini fokus utamanya pada bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi sejarah Orde Baru pada 

novel Maya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Melalui pemaparan dalam latar belakang, maka rumusan masalah 

penelitian ini berupa: 

1) Bagaimana bentuk-bentuk sejarah Orde Baru dalam novel Maya karya Ayu 

Utami? 

2) Bagaimana fungsi-fungsi sejarah Orde Baru dalam novel Maya karya Ayu 

Utami? 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

 Melalui pemaparan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

berupa: 
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1) Menganalisis bentuk-bentuk sejarah Orde Baru dalam novel Maya karya Ayu 

Utami. 

2) Menganalisis fungsi-fungsi sejarah Orde Baru dalam novel Maya karya Ayu 

Utami. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Suatu penelitian yang berhasil adalah suatu penelitian yang dapat 

memberikan manfaat terhadap pembaca. Berikut adalah manfaat dari penelitian 

ini.  

 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

1) Memberikan sumbangan dalam memperluas ilmu pada bidang sejarah dan 

sastra. 

2) Memperkuat referensi pustaka pada bidang sejarah dan sastra. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang bersifat 

teoretis pada bidang sejarah dan sastra. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Menambah wawasan dalam memahami sejarah untuk mengambil hikmah 

sebagai acuan dalam bersikap. 

2) Menjadikan kajian sejarah dalam karya sastra sebagai pertimbangan 

referensi bahan ajar untuk diterapkan dalam dunia pendidikan  

3) Menjadikan faktor pendorong kajian sejarah dalam karya sastra ke depan 

yang lebih baik. 
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1.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional memiliki tujuan memberikan batasan istilah terhadap 

penelitian ini. Berikut adalah pemaparan definisi operasional. 

1) Kritik sejarah baru adalah aliran kritik yang menekankan pembaharuan

melihat hubungan sejarah dengan sastra untuk mencari dan menentukan

hakikat ketajaman pengungkapan karya di jalan orientasi historisnya.

2) Institusi adalah sebuah wahana terhadap sekumpulan individu dalam

menyatukan pemikiran guna mencapai hal yang diinginkan melalui nama,

struktur kepengurusan, maupun simbol.

3) Militer adalah sekumpulan orang yang terdidik, terlatih, dan terstruktur, yang

bertugas untuk menjaga kawasan tertentu dan dipersiapkan untuk bertempur.

4) Individu adalah kemampuan di atas kebanyakan orang, sebagai individu yang

paling menonjol serta memiliki intelektual yang mumpuni.

5) Golongan adalah suatu sekelompok manusia yang memiliki interaksi sama,

meliputi waktu yang lama, dan memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh

anggota kelompoknya secara keseluruhan.

6) Edukatif adalah fungsi sejarah terkait kesadaran makna masa lampau yang

memberikan konsep suatu wawasan dan kebijaksanaan bagi pembaca.

7) Inspiratif adalah fungsi sejarah terkait kesadaran makna masa lampau yang

memberikan penguatan mental dan semangat nasionalisme bagi pembaca.


