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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini memaparkan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan definisi istilah. 

1.1 Latar Belakang 

 Novel mampu menghadirkan suatu karakter, situasi sosial yang rumit, 

hubungan yang melibatkan sedikit atau banyak karakter, dan berbagai peristiwa 

rumit yang terjadi beberapa tahun silam secara lebih mendetail. Ciri khas novel 

ada pada umumnya mampu menciptakan satu semesta yang lengkap sekaligus 

rumit. Kita dapat menemukan keunikan-keunikan dalam novel karangan siapa 

pun. Keunikan tersebut dapat berupa etnis-etnis, konflik-konflik, tipe-tipe latar, 

karakter, dan tindakan (Stanton, 2007:106). 

 Menurut Saryono (2009: 16-17) sastra bukan sekedar artefak (barang 

mati), tetapi sastra merupakan sosok yang hidup. Sebagai sosok yang hidup, sastra 

berkembang dengan dinamis menyertai sosok-sosok lainnya, seperti politik, 

ekonomi, kesenian, dan kebudayaan. Sastra dianggap mampu menjadi pemandu 

menuju jalan kebenaran karena sastra yang baik adalah sastra yang ditulis dengan 

penuh kejujuran, kebeningan, kesungguhan, kearifan, dan keluhuran nurani 

manusia. Sastra yang baik tersebut mampu mengingatkan, menyadarkan, dan 

mengembalikan manusia ke jalan yang semestinya, yaitu jalan kebenaran dalam 

usaha menunaikan tugas-tugas kehidupannya. 

Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel adalah karya fiksi yang 

dibangun melalui berbagai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur tersebut 

sengaja dipadukan pengarang dan dibuat mirip dengan dunia yang nyata lengkap 
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dengan peristiwa-peristiwa di dalamnya, sehingga tampak seperti sungguh ada 

dan terjadi. Sebuah novel merupakan suatu tiruan kondisi masyarakat yang 

diciptakan sang penulis, maka tak jarang dalam sebuah karya novel terdapat nilai-

nilai dari penulis yang disampaikan kepada para pembacanya. Novel yang baik 

dan bermanfaat bagi para pembacanya adalah novel yang memberikan nilai-nilai 

positif serta mendidik terlepas itu tersurat atau tersirat di dalam novel itu sendiri. 

Dengan demikian, karya sastra yang memiliki nilai pendidikan positif dapat 

dijadikan lebih dari sekedar bahan bacaan. 

Kajian poskolonial adalah sebuah wacana yang sangat menarik. 

Poskolonial sendiri merupakan salah satu kritik sastra yang mengkaji tentang 

tanda-tanda atau pengaruh kolonial. Teori poskolonial memiliki arti penting 

karena dianggap mampu untuk mengungkap masalah-masalah yang terkandung di 

balik kenyataan yang pernah terjadi. 

 Poskolonial merupakan teori yang mengkaji karya sastra pada masa 

kolonial. Pada saat masa kolonial banyak peristiwa yang terjadi diantaranya 

penjajahan, perlawanan dari pihak terjajah, dan interaksi antara keduanya. Teori 

poskolonial hadir dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk 

penjajahan, kekuasaan, perlawanan dalam karya sastra.  

Sebagai negara pascakolonial, karya-karya sastra yang dihasilkan oleh 

masyarakat Indonesia digolongkan sebagai karya sastra pascakolonial. Disadari 

maupun tidak, karya sastra yang ditulis oleh pengarang-pengarang Indonesia 

terpengaruh kolonialisme Belanda. Namun, terdapat karya-karya yang ditulis 

dengan kesadaran akan kondisi pascakolonial Indonesia, serta melakukan 

perlawanan terhadap wacana dominan kolonialisme yang memengaruhi sikap, 
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mental, dan pikiran-pikiran masyarakat Indonesia. Salah satu karya yang 

menampilkan kesadaran dan perlawanan terhadap wacana dominan kolonialisme 

tersebut adalah kumpulan cerpen Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu. 

Teori poskolonial digunakan untuk mengkaji kumpulan cerpen Semua 

untuk Hindia karya Iksaka Banu karena kumpulan cerpen ini ditulis oleh 

seseorang yang berasal dari Indonesia yang karya sastranya menceritakan masa 

kolonial. Pada masa kolonial penjajah-terjajah, salah satunya melahirkan 

hegemoni terhadap Timur. Sehingga logis jika dilakukan pengkajian hasil 

karyanya melalui teori poskolonial, untuk membongkar hal-hal yang terkait 

dengan poskolonial.  

Kumpulan cerita Semua untuk Hindia pertama kali diluncurkan pada tahun 

2014. Alasan lahirnya kumpulan cerita ini dikarenakan banyak orang yang 

berminat mengetahui sejarah kolonial Indonesia. Topik mengenai sejarah memang 

jarang disentuh orang awam karena identik dengan tahun, nama-nama, dan bahasa 

yang terbilang sulit dipahami. Kumpulan cerita Semua untuk Hindia berisi tiga 

belas cerita pendek yang mengisahkan masa sebelum kedatangan Cornelis De 

Houtman hingga awal Indonesia merdeka. Cerita-cerita yang ditulis Iksaka Banu 

memang menarik. Kumpulan Cerpen Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu ini 

telah menjadi pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2014. Kumpulan 

Cerpen karya Iksaka Banu telah melayangkan dua cetakan, cetakan yang pertama 

pada Mei 2014 dan cetakan kedua pada Maret 2018. Iksana Banu sendiri lahir di 

Yogyakarta, 7 Oktober 1964. Kumpulan cerpen Semua untuk Hindia berkaitan 

erat dengan masa kolonial yang disuguhkan lewat latar, alur maupun tokohnya. 
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Penggambaran antara orang barat dan timur dalam kumpulan cerpen tersebut 

menjadi hal yang menarik untuk dianalisis.  

 Kajian postkolonial dalam karya sastra sebelumnya pernah dilakukan oleh  

beberapa orang. pembahasan pada kajian postkolonial juga beragam. Sebagai 

referensi penelitian terdahulu peneliti mengambil tiga penelitian yang dianggap 

relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.  

 Pertama, penelitian Ahmad Faruq Alfaruqi (2016) dengan judul Hibriditas 

Tokoh Belanda Dalam Kumpulan Cerpen Semua untuk Hindia Karya Iksaka 

Banu: Suatu Kajian Poskolonial. Alfaruqi memfokuskan pembahasanya terhadap 

beberapa hal, yang pertama mengenai bentuk perlawanan yang ditampilkan dalam 

kumpulan cerpen Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu terhadap wacana 

dominan kolonialisme Belanda, kedua bagaimana wacana dominan kolonialisme 

Belanda tersebut diproduksi dan dipraktikkan di Indonesia, dan terakhir mengenai 

transformasi wacana tersebut pada masa ketika Indonesia telah merdeka. 

 Untuk mempermudah analisisnya Alfaruqi menggunakan metode analisis 

isi. Tahapan dalam metode analisis isi ada dua. Tahap pertama dengan cara 

mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur intrinsik yang membangun cerpen. 

Tahap kedua menganalisis unsur dengan menggunakan teori poskolonial untuk 

menemukan bentuk perlawanan terhadap wacana dominan kolonialisme. 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian Alfaruqi antara lain: 1) tokoh-tokoh 

yang memiliki latar belakang rasial Belanda memiliki hibriditas dalam karakter, 

sikap, maupun tindakan; 2) hibriditas tokoh-tokoh Belanda membawa perlawanan 

terhadap wacana dominan kolonialisme sehingga menimbulkan perbedaan rasial 

antara kebudayaan Belanda dan kebudayaan pribumi; dan 3) adanya hierarkis 
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dimana kebudayaan Belanda dianggap lebih tinggi daripada kebudayaaan 

pribumi. 

Penelitian yang dilakukan Alfaruqi memiliki kesamaan dengan peneliti. 

Kesamaan tersebut antara lain: 1) sama-sama menggunakan teori poskolonial; dan 

2) sama-sama menggunakan kumpulan cerpen Semua untuk Hindia karya Iksaka 

Banu. Pembeda penelitian yang dilakukan Alfaruqi dengan peneliti adalah peneliti 

menggambarkan tokoh barat dan timur secara lebih rinci, karena peneliti 

menggunakan ketiga belas cerita yang ada pada kumpulan cerpen Semua untuk 

Hindia. Serta memberikan relevansi antara Barat dan Timur dalam kumpulan 

cerpen Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu.  

 Kedua, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Puri Mei 

Setiyaningrum (2015) dengan judul Representasi, Relasi Kuasa, dan Resistensi 

dalam Cerpen Semua untuk Hindia dan Selamat Tinggal Hindia karya Iksaka 

Banu: Analisis Poskolonial. Setiyaningrum memfokuskan pembahasan 

penelitiannya pada beberapa hal, antara lain: 1) representasi; 2) relasi kuasa; dan 

3) resistensi. Teori yang digunakan Setiyaningrum dalam penelitiannya adalah 

teori poskolonial. Ketiga permasalahan tersebut dikupas Setiyaningrum 

menggunakan teori poskolonial untuk melihat permasalahan dalam cerpen. 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan Setiyaningrum adalah,  

kedua cerpen Iksaka Banu memperlihatkan adanya usaha resistensi terhadap 

kolonialisme Belanda. Hal itu terlihat ketika pengarang memasukan wacana 

tandingan terhadap wacana kolonial yang membenarkan praktik kolonialisme.  

 Penelitian yang dilakukan Setiyaningrum memiliki beberapa kesamaan 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Kesamaan itu terlihat dari objek 
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kumpulan cerpen Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu dan teori kolonialisme 

yang digunakan. Selain adanya beberapa kesamaan, terdapat pembeda antara 

penelitian yang dimiliki Setiyaningrum dengan peneliti. Perbedaan itu adalah, 

peneliti menggunakan ketiga belas cerpen Semua untuk Hindia  karya Iksaka 

Banu yang tentunya pembahasan yang terdapat pada peneliti lebih rinci daripada 

penelitian yang digunakan Setiyaningrum. 

 Ketiga, penelitian yang dilakukan Reiza Ratnafuri (2014) dengan judul 

Kajian Postkolonial Dalam Roman L’amant De La Chine Du Nord Karya 

Marguerite Duras. Ratnafuri memfokuskan penelitiannya terhadap beberapa hal, 

antara lain: 1) hegemoni, dan (2) mimikri dilihat dari segi budaya, sosial, 

ekonomi, politik dalam konteks postkolonial yang muncul dalam roman tersebut. 

 Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan, Ratnafuri menggunakan 

metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan teknik analisis wacana kritis. 

Tahapan yang digunakan untuk mempermudah mendapatkan data dilakukan 

dengan cara  validitas diperoleh dan diuji dengan validitas semantik yang 

didukung oleh reliabilitas secara konsisten, yang dilakukan dengan membaca dan 

menganalisa data berulang-ulang serta berdiskusi dengan dosen pembimbing yang 

ahli di bidangnya, sehingga ditemukan data yang reliabel. 

 Temuan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratnafuri ada 

beberapa hal. Pertama, Hegemoni dalam konteks poskolonial terjadi di beberapa 

sektor antara lain: budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Kedua, mimikri dalam 

konteks postkolonial ditunjukan dengan peniruan di bidang budaya, sosial, dan 

ekonomi. 
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 Penelitian yang dilakukan Ratnafuri memiliki kesamaan dengan peneliti. 

Kesamaan tersebut terlihat dari teori postkolonial yang sama-sama digunakan 

pada penelitian yang dilakukan Ratnafuri maupun yang dilakukan peneliti. Selain 

adanya persamaan dalam hal teori ada juga kesamaan berupa metode deskriptif-

kualitatif yang digunakan sebagai metode penelitian.  

 Referensi penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan referensi 

yang lebih banyak untuk membantu penelitian. Penelitian yang terkait dengan 

postkolonial, yang pastinya peneliti memiliki ciri khas tertentu dalam penelitian. 

Ada pembeda dari penelitian-penelitian yang lain yakni peneliti membahas 

seluruh cerpen Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu. Dengan peneliti 

menggunakan seluruh cerpen Semua untuk Hindia menjadikan penggambaran 

Barat dan Timur lebih detail. Selain itu peneliti juga mengupas keseluruhan cerita 

yang ada dalam novel dengan lebih rinci. Hasil dari penelitian dapat digunakan 

sebagai tambahan atau melengkapi penelitian sebelumnya atau bahkan  dapat 

mematahkan temuan yang sudah ada. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada masalah 

masalah khusus yang membahas mengenai penggambaran Barat dan Timur dalam 

kumpulan cerita Semua Untuk Hindia serta membahas implikasi etis dan politis 

dalam kumpulan cerita Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu. Oleh sebab itu, 

peneliti akan mengkaji serta menggambarkan secara rinci dan jelas mengenai 

permasalahan di atas. 

 Terkait uraian latar belakang adapun masalah-masalah dalam penilitian ini 

dirumuskan sebagai berikut. 
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1) Bagaimana bentuk penggambaran tokoh Barat dan Timur dalam kumpulan 

cerita Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu? 

2) Bagaimana strategi penggambaran Barat dan dalam kumpulan cerita 

Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu? 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah dapat 

dirumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. tujuan-tujuan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk penggambaran Barat dan Timur dalam kumpulan 

cerpen Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu  

2) Mendeskripsikan stretegi penggambaran Barat dan Timur dalam kumpulan 

cerita Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian analisis dalam kumpulan cerita Semua untuk Hindia karya 

Iksaka Banu , diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun teoretis.  

1.4.1 Manfaat Teoretis  

1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan mengenai hasil penelitian dalam bidang sastra.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk analisis 

karya sastra yang sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Pemanfaatan pengkajian tentang postkolonial dalam novel Semua untuk 

Hindia karya Iksaka Banu untuk bahan pengajaran dan pengajaran sastra. 
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2) Penelitian ini mampu membuat pembaca memahami penggambaran Barat 

dan Timur pada masa poskolonial. 

1.5 Definisi Isitilah 

1) Postkolonial adalah masa setelah penjajahan dan kondisi yang ditimbulkan 

setelah masa penjajahan. Selain itu postkolonial juga membahas tentang 

dampak-dampak yang ditimbulkan setelah masa penjajahan. 

2) Orientalisme adalah pandangan Barat mengenai Timur sebagai objeknya. 

Pembagian wilayah yang dianggap Timur oleh sarjana Inggris, Perancis, 

dan Jerman dengan wilayah Timur dalam pandangan sarjana Amerika. 

Timur bagi sarjana Eropa adalah Mesir, India, dan negara-negera Islam di 

Timur Tengah dan sebagian Asia. Sedangakan Timur bagi orientalis 

Amerika adalah Cina, Jepang, Korea, Vietnam, dan Filipina di kemudian 

harian. 

3) Strategi penggambaran tokoh adalah strategi yang dilakukan pengarang 

dalam penyampaian perwatakan tokoh. Strategi yang digambarkan 

pengarang ada dua yakni secara langsung dan tidak langsung. Strategi 

langsung yang dimaksudkan adalah cara pengarang melukiskan tokoh 

secara langsung melalui deskripsi, sedangkan tidak langsung adalah 

pelukisan tokoh yang dilakukan pengarang secara tidak langsung melalui 

teknik cakapan, teknik tingkah laku, teknik pikiran dan perasaan, teknik 

arus kesadaran, teknik reaksi tokoh, teknik reaksi tokoh lain dan teknik 

pelukisan latar. 
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