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ABSTRAK 

 

Islam merupakan agama yang dominan di Indonesia. Islam telah masuk 
ke Indonesia sejak berabad-abad tahun yang lalu. Terlepas dari kapan masuk dan 
berkembangnya Islam di Indonesia, perenannya dalam sejarah nasional  Indonesia 
tidak perlu diragukan lagi, baik sebagai dasar solidaritas nasional, dasar motivasi 
dan sikap ideologis, maupun sebagai unsur pendorong atau pengesahan perubahan 
kultural dan struktural, terlebih lagi dewasa ini sebagian besar bangsa Indonesia 
mengaku beragama Islam sekalipun kepastian jumlahnya tidak diketahui secara 
tepat. Hal ini mencerminkan bahwa secara material sejarah umat Islam Indonesia 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah nasional Indonesia secara 
keseluruhan.  

Kontribusi Islam dalam sejarah pergerakan nasional tersebut dapat 
diketahui dengan menganalisis karya sastra sejarah seperti novel. Salah satu novel 
yang mengambarkan kontribusi Islam dalam pergerakan nasional adalah novel 
karya Pramoedya Ananta Toer, yaitu Tetralogi Buru, yang terdiri dari Bumi 
Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Dengan 
melakukan penelitian pustaka (library research) dan menggunakan teori 
strukturalisme genetik yang dikembangkan oleh Lucien Goldmann dan George 
Lukacs, peneliti berusaha memahami proses kemunculan, tokoh-tokoh, dan 
kontribusi Islam dalam pergerakan nasional. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 
pergerakan nasional muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap 
kebijakan-kebijakan yang berlaku. Pergerakan ini dipelopori oleh golongan muda 
berpendidikan dengan cara membentuk organisasi-organisasi modern, seperti 
Boedi Oetomo dan beberapa diantaranya menggunakan unsur Islam sebagai 
ideologi pemersatu dan sebagai wadah seperti Syarikat Priyayi dan Syarikat 
Dagang Islam. 

Keywords: kontribusi Islam, novel, pergerakan nasional, organisasi   
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KATA PENGANTAR 

رحيمرحمن اّلبسم اهللا اّل  

ين، والصالة والسالم على اشرف األنبياء  الحمد هللا رب العالمين، وبه نستعين على امورالدنيا والد

ولنا محّمد، وعلى اله وصحبه أجمعين.والمرسلين، سّيدنا وم  

Puji syukur kehadirat Allah swt., Tuhan semesta alam, yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan 

skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah 

Muhammad saw., manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam. 

Skripsi yang berjudul “Kontribusi Islam dalam Pergerakan Nasional 

Tahun 1900-1942 Perspektif Novel Tetralogi Pramoedya” merupakan upaya 

penulis untuk memahami bagaimana novel tersebut menggambarkan kontribusi 

Islam dalam pergerakan nasional. Penulis tidak ingin mengatakan bahwa dengan 

karya yang sangat sederhana ini, penulis telah mampu menutupi kebutuhan 

sejarah Islam tentang masalah yang dikaji. Apa yang penulis lakukan ini tidak 

lebih dari usaha sederhana yang penulis upayakan sesuai dengan kadar 

kemampuan, akan tetapi, bagaimanapun hasilnya arti penting dari penulisan ini 

bagi penulis adalah sebuah pengalaman lahir maupun batin yang tidak ternilai 

harganya. Mudah-mudahan pengalaman tersebut bisa menjadi salah satu bekal 

bagi penulis dalam mengarungi kehidupan selanjutnya. 

Sebagai karya tulis atau skripsi yang dipersiapkan sebagai persyaratan 

mendapatkan gelar S1 ini, penulis telah mempersiapkannya dalam waktu yang 
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cukup lama, begitu juga telah menguras tenaga dan pikiran. Dalam kenyataannya, 

proses penulisan skripsi ini tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kendala 

yang menghadang selama penulis melakukan penelitian. Jika skripsi ini akhirnya 

(dapat dianggap) selesai, maka hal tersebut semata-mata bukan karena usaha 

penulis melainkan juga karena bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 

segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta 

staf; Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  

beserta staf; Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam beserta staf; 

Zuhrotul Lathifah, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik; dan seluruh 

dosen di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah memberikan 

“pelita” kepada penulis di tengah luasnya samudra ilmu yang tak bertepi. 

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Kementrian Agama Republik 

Indonesia, yang telah memberikan beasiswa pendidikan kepada penulis 

sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan studi. 

3. Dr. Maharsi M. Hum., dan Dr. Imam Muhsin, M. Ag, selaku 

penanggungjawab dari Program Beasiswa Kajian Keislaman Kementrian 

Agama Republik Indonesia 2009, pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Dr. Muhammad Wildan, M. A., selaku dosen pembimbing, meskipun di 

tengah kesibukannya yang tinggi, beliau senantiasa meluangkan waktu, 
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tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Kedua orang tua penulis, bapak dan ibu, Parman dan Moyong. Merekalah 

yang membesarkan, mendidik, dan selalu memberi nasihat kepada penulis 

sehingga penulis dapat mengerti banyak tentang arti kehidupan ini. Tak lupa 

penulis ucapkan terima kasih kepada kakak tersayang (Walyudi) yang selalu 

memberikan dorongan finansial maupun semangat selama masa studi penulis.  

6. Drs. K. H. Ahmad Fatah, M. Ag.beserta keluarga, selaku pengasuh Pondok 

Pesantren Sunni Darussalam, yang telah memberikan pelajaran hidup, nasihat, 

dan motivasi kepada penulis; Moh. Kanif Anwari, M. Ag. beserta keluarga 

selaku Pembina Pondok Pesantren Sunni Darussalam yang telah memberikan 

perhatian dan semangat kepada penulis. 

7. Keluarga penulis, Happy Little Family (HLF), yang selalu ada dalam suka 

maupun duka. Mereka adalah Rahayu Fitriyani (yu Fitri), Anna Roida 

(Anthonk), Mufidatutdiniyah (Dono), Iffah Badrotul Latifah (Maripeh), 

Khusnul Khatimah (Cunnu), Eka Kartini (Eko Kartono), Nur Kholimah 

(Challyma), Farah Khoirunnisa’, Minanur Rohman, Riswandi, Aziz, Heri 

Kurniawan, M. Agus Munif, Muhammad As’ad, Moh. Kholil, Zaid Munawar, 

Nurudin Chayat Nuroni. Semoga persaudaraan kita tidak akan pernah terputus 

oleh jarak dan waktu. 

8. Teman-teman berkelana dalam dunia nyata maupun fiksi, Bashori, Ni’am, 

Wafa, Nasruddin, bang Shomad, Rifqi, yang memberikan semangat pada 

penulis dengan cara mereka sendiri dan juga kepada mas Reyhan yang 
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membantu proses awal skripsi. Mbak Sila, Tiqo, Dewi, Tian yang bersedia 

menyediakan waktu dan tempat ketika penulis membutuhkan. Tidak lupa juga 

pada teman-teman Semrawut SKI ’09 yang memberikan banyak warna dalam 

perjalanan penulis. Semoga kebersamaan dan kekompakkan kita akan terus 

berlanjut.  

9. Segenap rekan-rekan santri Pondok Sunni Darussalam, khususnya Li’ah dan 

Mumun yang telah merelakan kamarnya penulis kuasai, Hani, Otan, Omah, 

Mbak Sari, Dek Ifah, Aida, Mbak Nindi, Hafsoh, Vivi, Zuzu, Zam-zam, Pinot, 

Deuis, Azizah, Nyda.  Kalian telah memberikan pelajaran tentang arti hidup 

bersosial. Canda-tawa, saling mengerti, dan saling memotivasi menjadi 

kenangan dan semangat tersendiri bagi penulis. 

10. Sahabat-sahabat penulis, Ahmad Fadloli, Afif, Andi, yang dengan sindiran-

sindiran mereka memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

Teman-teman semasa KKN yang telah lebih dahulu selesai, Mak Rempong 

(Ariyanti), Mak Rem (Rima), Atika, Mbak Gin-gin (Gina), Ami, Suana, Bang 

Rijal, Dek Maftuh. Dorongan dan semangat kalian untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini sangat berarti bagi penulis. 

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas, penulisan skripsi 

ini dapat diselesaikan. Penulis hanya bisa berdo’a, semoga pihak yang terkait 

dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal dari 

Allah swt. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan 

bagi pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang dominan di Indonesia. Islam telah masuk 

ke Indonesia sejak berabad-abad tahun yang lalu. Banyak teori yang 

mengungkapkan tentang masuknya Islam tersebut, diantaranya teori Gujarat, teori 

Arab, teori Persia, dan teori Cina.1 Terlepas dari kapan Islam masuk dan 

berkembang di Indonesia, peranannya dalam sejarah nasional  Indonesia tidak 

perlu diragukan lagi, baik sebagai dasar solidaritas nasional, dasar motivasi dan 

sikap ideologis, maupun sebagai unsur pendorong atau pengesahan perubahan 

kultural dan struktural, terlebih lagi dewasa ini sebagian besar bangsa Indonesia 

mengaku beragama Islam sekalipun kepastian jumlahnya tidak diketahui secara 

tepat. Hal ini mencerminkan bahwa secara material sejarah umat Islam Indonesia 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah nasional Indonesia secara 

keseluruhan.2 

Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia 

terjadi antara tahun 1900-1942 M. Islam ikut menentang penguasa kolonial dalam 

masa penjajahan tersebut. Penentangan ini muncul dalam bentuk perjuangan 

melalui organisasi pergerakan, seperti Boedi Oetomo dan Syarikat Dagang Islam 

(SDI) yang kemudian berkembang menjadi Syarikat Islam (SI). Organisasi-
                                                            

1Ulasan lebih lengkap mengenai teori-teori tersebut, lihat. Azyumardi Azra, Jaringan 
Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar 
Pembaruan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 2-19.  

2Maman Abdul Malik Sy., “Kebangkitan Muslim Santri di Tasikmalaya dalam Era 
Pergerakan Nasional”, dalam Himayatul Ittihadiyah, dkk., Islam Indonesia dalam Studi Sejarah, 
Sosial, dan Budaya (Teori dan Penerapan) (Yogyakarta: PKSBi, 2011), hlm. 81.  
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organisasi tersebut secara langsung dan tidak langsung ikut berperan aktif dalam 

memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Hal ini menyiratkan bahwa umat Islam 

ikut memberikan peran dalam menentukan arah perjalanan sejarah Indonesia. 

Peristiwa-peristiwa pada masa awal pergerakan nasional dan organisasi-

organisasi pergerakan di dalamnya tersebut tidak hanya ditulis dalam bentuk teks 

sejarah formal, namun ada juga yang ditulis dalam bentuk sastra3 Indonesia 

modern, yaitu dalam bentuk novel sejarah.   

Sastra Indonesia ini adalah suatu bentuk sastra baru yang relatif belum 

berusia lama dan belum dikenal dalam tradisi sastra Nusantara sebelumnya. 

Menurut Sarwadi dalam bukunya Sejarah Sastra Indonesia Modern, sastra 

Indonesia ialah sastra yang aslinya ditulis dalam bahasa Indonesia yang isinya 

memancarkan sikap dan watak bangsa Indonesia, jadi satra Indonesia memilki dua 

unsur persyaratan yaitu media bahasanya adalah bahasa Indonesia dan corak isi 

karangannya mencerminkan sikap watak bangsa Indonesia dalam memandang 

suatu masalah.4 Sastra Indonesia tersebut kemudian berkembang menjadi 

kesusastraan Indonesia modern. Lahir dan berkembangnya kesusastraan Indonesia 

modern ini erat hubungannya dengan sejarah kebangkitan nasional dan para 

                                                            
3(1) bahasa (kata-kata, gaya bahasa) yang dipakai di dalam kitab-kitab (bukan bahasa 

sehari-hari). (2) kesusastraan, karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lainnya memiliki 
ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan di dalam isi dan ungkapannya; ragam 
sastra yang dikenal umum ialah roman atau novel, cerita pendek, drama, epik, dan lirik. (3) kitab 
suci (Hindu); kitab (ilmu pengetahuan). (4) pustaka; kitab primbon (berisi ramalan). (5) tulisan 
atau huruf. Lihat W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2011), hlm. 1037. 

4Sarwadi, Sejarah Sastra Indonesia Modern  (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 8.   



3 
 

pengamat sastra menyepakati bahwa tahun 1920 adalah awal kesusastraan 

Indonesia modern tersebut.5 

Kata modern di sini tidak digunakan sebagai pertentangan kata klasik, 

bahkan istilah sastra Indonesia klasik sebagai lawan dari sastra Indonesia modern 

tidak ada. Kata modern digunakan sekedar menunjukkan betapa intensifnya 

pengaruh Barat pada kehidupan dan kesusastraan pada masa itu.6 

Bentuk sastra ini menggunakan bahasa Indonesia yang berasal dari 

bahasa Melayu tinggi7, karena bahasa inilah yang mampu merekatkan berbagai 

nilai dan kesadaran (kedaerahan) menjadi suatu nilai dan kesadaran baru 

(kesadaran nasional).8 Kesusastraan tersebut merupakan persentuhan dengan 

tradisi sastra asing, terutama kesusastraan Barat yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam struktur, tema, sikap, dan visi kepengarangan.9 

Perubahan-perubahan tersebut terlihat dalam berbagai karya sastra 

Indonesia10, seperti dalam novel-novel Indonesia. Latar belakang sejarah dan 

zaman serta latar belakang kemasyarakatan mempunyai pengaruh besar dalam 

proses penciptaan dan penulisan novel. Awal abad ke-20 Indonesia mulai 

mengenal kebudayaan Barat. Hal ini menimbulkan kesadaran akan diri sendiri dan 

                                                            
5Yant Mujianto dan Amir Fuadi, Sejarah Sastra Indonesia (Prosa dan Puisi) 

(Surakarta: UNS Press, 2008), hlm. 21. 
6Sarwadi, Sejarah..., hlm.8. 
7A. Teeuw menjelaskan bahwa Bahasa Melayu Tinggi adalah bahasa Melayu baku yang 

dikembangkan oleh guru-guru Melayu, terutama yang bekerja di Balai Pustaka. Ditegaskan bahwa 
Bahasa Melayu Tinggi (biasa disebut Melayu Balai Pustaka) inilah yang menjadi muasal Bahasa 
Indonesia. Lihat  Damhuri Muhammad, Darah Daging Sastra Indonesia (Yogyakarta: Jalasutra, 
2010), hlm. 9. 

8Mursal Esten, Sastra Indonesia dan Tradisi Sub Kultur (Bandung: Angkasa, 1990), 
hlm. 53.  

9Ibid., hlm. 7. 
10Ayib Rosidi dalam bukunya Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia menyatakan bahwa 

Karya Sastra Indonesia adalah segala karya sastra yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. Pendapat 
ini dikutip oleh Yant Mujianto. Lihat Mujianto, Sejarah Sastra..., hlm. 21. 
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keterbelakangan kehidupan bangsa, sehingga pada masa ini lahirlah pergerakan-

pergerakan yang bersifat sosial dan pendidikan demi mencerdaskan kehidupan 

bangsa.11 

Tema-tema sejarah menjadi tema yang cukup berkembang dari masa 

tersebut hingga sekarang. Dewasa ini, para novelis banyak menggunakan tema-

tema sejarah sebagai latar novelnya. Pada akhirnya timbul permasalahan 

mengenai keabsahan latar sejarah yang mereka ambil, apakah mereka 

menggunakan latar tersebut hanya sebagai imajinasi semata atau mereka benar-

benar menggambarkan latar tersebut ke dalam sebuah novel.  

Pramoedya Ananta Toer (selanjutnya akan ditulis Pramoedya) adalah 

salah satu sastrawan yang menggunakan tema sejarah dalam karya-karyanya. Dia 

telah melahirkan lebih dari 50 karya dan beberapa diantaranya telah 

diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing.12 Kiprahnya di gelanggang sastra 

dan kebudayaan telah mengantarkannya pada berbagai penghargaan Internasional. 

Penghargaan tersebut antara lain The PEN Fredom-to-write Award tahun 1988, 

Ramon Magsasay Award tahun 1995, Fukuoka Cultur Grand Price pada tahun 

2000 di Jepang, The Norwegian Authours Union tahun 2003, dan terakhir pada 

tahun 2004 mendapat penghargaan Pablo Neruda dari Presiden Republik Chile, 

Senor Ricardo Lagos Escobar. Selain itu sampai dia tutup usia, dia adalah satu-

satunya wakil Indonesia yang namanya berkali-kali masuk Kandidat Pemenang 

Nobel Sastra.13 

                                                            
11Esten, Sastra Indonesia..., hlm. 40. 
12Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia, cet. Ke-17 (Jakarta: Lentera Dipantara, 

2011), hlm. 1. 
13Ibid. 
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Salah satu karyanya yang terkenal adalah “Tetralogi Buru” yang terdiri 

dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. 

Dinamakan demikian karena memang karya ini lahir di Pulau Buru saat 

Pramoedya harus menjalani masa tahanan di sana tahun 1969-1979.14 Tetralogi ini 

telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya ke dalam bahasa 

Inggris oleh Max Lane dengan judul This Earth of Mankind, Child of All Nation, 

Footsteps, dan House of Glass. 

Sebelum ditulis karena keterbatasan alat, novel ini telah diceritakan 

berulang-ulang kepada teman-temannya sesama tahanan di Pulau Buru, 

menandakan betapa dia menguasai cerita tersebut. Menurut Pramoedya dalam 

salah satu wawancaranya, cerita itu disampaikan untuk membangkitkan kembali 

semangat para tahanan politik (tapol) yang sudah rendah. Dia menceritakan 

malam hari dan kadang dilanjutkan ketika bekerja esok harinya.15 Novel yang 

keseluruhannya sekitar 2444 halaman terbitan Lentera Dipantara ini dibagi dalam 

empat seri, di mana setiap seri menceritakan satu babak pergerakan. Novel ini 

pertama kali diterbitkan oleh Hasta Mitra pada tahun 1980, satu tahun setelah 

Pramoedya keluar dari Pulau Buru. 

Pada awal abad ke-20 mulai berkembang kesadaran nasional di 

Indonesia. Politik devide et impera, sistem tanam paksa, kerja rodi, dan monopoli 

perdagangan merupakan bencana bagi rakyat Indonesia. Hal ini mengakibatkan 

penderitaan dalam kehidupan masyarakat. Penderitaan ini menjadikan munculnya 

                                                            
14Muhammad Rifai, Pramoedya Ananta Toer: Biografi Singkat (1925-2006) 

(Jogjakarta: Garasi House of Books, 2010), hlm. 64. 
15www.youtube.com/user/ArngrimY. didownload tanggal 15 April 2014 pukul 17.24 

WIB. 
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kesadaran nasional rakyat Indonesia dan mereka mulai memahami bahwa mereka 

harus menggalang persatuan. Atas prakarsa kaum intelektual Indonesia, persatuan 

ini diwujudkan dalam bentuk perjuangan yang bersifat modern, perjuangan tidak 

lagi menggunakan kekuatan senjata tetapi menggunakan organisasi-organisasi 

pemuda. 

Seri pertamanya, Bumi Manusia merupakan babak penyemaian dan 

kegelisahan.16 Dalam novel ini Pramoedya mencoba memotret kekaguman orang-

orang Jawa yang sangat terpesona pada ilmu pengetahuan yang baru dilihatnya, 

walaupun tidak semua orang bisa menikmatinya. Selain itu dia juga berusaha 

menampilkan suatu perjuangan untuk menentang ketidakadilan yang diciptakan 

kolonialisme. Perjuangan ini pada akhirnya  diceritakan mengalami kekalahan, 

namun justru dari akhir yang seperti ini pembaca diajak menyadari adanya ketidak 

adilan dalam sistem kolonialisme. 

Seri kedua, Anak Semua Bangsa adalah episode observasi atau turun ke 

bawah mencari serangkaian spirit lapangan dan kehidupan arus bawah pribumi 

yang tak berdaya malawan kekuatan raksasa Eropa.17 Di sini diceritakan Minke 

(tokoh utama dalam novel) bertemu dengan sepasang sosialis dari Cina yang 

dalam pelarian karena menentang Kaisar. Ia kemudian belajar sosialis dari 

mereka.  

                                                            
16Pramoedya Ananta Toer, Anak Semua Bangsa, cet. Ke-13 (Jakarta: Lentera Dipantara, 

2011), hlm. viii. 
17Ibid. 
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Pengorganisasian perlawanan menjadi babak selanjutnya yang 

diceritakan dalam seri ketiganya, Jejak Langkah.18 Novel ini menggambarkan 

lahirnya organisasi-organisasi besar yang mempengaruhi perjalanan perjuangan 

Indonesia dalam meraih kemerdekaan, seperti Boedi Oetomo, Sarekat Dagang 

Islam, dan lain-lain. Latar belakang lahirnya organisasi-organisasi tersebut hingga 

perjuangan mereka diceritakan dalam seri ini. 

Rumah Kaca yang merupakan seri terakhir menceritakan reaksi balik dari 

pemerintah Hindia Belanda yang melihat kebangkitan perlawanan meluas di tanah 

jajahan mereka.19 Pada saat itu gerak-gerik masyarakat Indonesia mulai diawasi 

oleh Belanda, sehingga Pramoedya menggambarkan orang Indonesia pada waktu 

itu seperti dalam kotak kaca. 

Novel berlatar belakang pergerakan awal abad ke-20 ini menawarkan 

bacaan yang menggambarkan sebuah narasi masa lalu yang tidak populer. 

Pramoedya sendiri berpendapat bahwa penyusunan Sejarah Indonesia Baru 

semakin lama semakin mendesak dan yang paling penting adalah melepaskan 

sejarah itu sendiri dari rangka yang selama ini ditentukan oleh politik pengajaran 

penjajah,20 maka tidak mengherankan jika Pramoedya menulis sejarah dalam 

bentuk novel sebagai alternatif pilihan. 

Pada masa Orde Lama penulisan sejarah cenderung menarik garis tegas 

antara kawan dan musuh di tapal batas negara. Sejarah jenis ini buta akan peran 

                                                            
18Pramoedya Ananta Toer, Jejak Langkah, cet. Ke-9 (Jakarta: Lentera Dipantara, 2012), 

hlm. ix. 
19Pramoedya Ananta Toer, Rumah Kaca, cet. Ke-9 (Jakarta: Lentera Dipantara, 2011), 

hlm. ix. 
20Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja, cet. Ke-9 (Jakarta: Lentera 

Dipantara, 2003), hlm. 11. 
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bangsawan dalam melanggengkan kolonialisme di Hindia Belanda dan menutup 

mata terhadap peran orang-orang Belanda radikal seperti Multaluli dalam 

memperjuangkan nasib rakyat terjajah. Sejarah masa ini meminta kita secara total 

membenci Belanda dan Jepang yang menjajah kita dan mencintai rakyat 

Indonesia. 

Militerisasi penulisan sejarah pada masa Orde Baru terjadi secara 

sistematis, mulai dari produksi sampai disebarkan ke seluruh media pendidikan 

Indonesia. Indonesia digambarkan sebagai bayi yang diselamatkan oleh tentara 

rakyat yang kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Peran para pedagang, cendikiawan, agamawan, petani, dan buruh dibungkam atau 

dijajarkan di barisan belakang pasukan militer. Historiografi ini menganggap 

sumber lain yang tidak sesuai dengan yang diajarkan di sekolah adalah sumber 

yang bertedensi makar yang harus ditumpas dengan kekuatan militer. Dominasi 

militer pada masa ini telah membuat sejarah yang ditulis tak ubahnya sebagai 

sejarah operasi tentara, terlebih tokoh yang menjadi sumber utamanya adalah 

seorang Jendral.21 

Kedua historiografi tersebut cenderung menggunakan tangan kekuasaan 

sebagai penentu arah sejarah. Kedua historiografi ini seakan berhak menentukan 

bagaimana sejarah dituturkan dan tema apa yang layak dan tidak layak 

dimasukkan dalam tulisan sejarah formal. Oleh karena itu, tidak mengherankan 

kalau sejarah-sejarah yang mereka tulis seputar penguasa. 

                                                            
21Asvi Warman Adam, Seabad Kontroversi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 

115. 
 



9 
 

Novel ini menggambarkan keadaan sebaliknya, yaitu perjuangan kelas 

bawah yang pada masa Orde Baru dilindas dengan kekuatan militer. Novel ini 

tidak hanya mengantarkan para pembaca untuk intepretasi karya sastra, namun 

juga pada makna sejarah yang terjadi pada waktu itu. Pramoedya berusaha 

memperlihatkan kaitan dan hubungan antara segala macam kejadian dan data 

yang dikumpulkannya sehingga memunculkan gambaran total. Menurutnya karya 

ini tidak semata-mata fiksi belaka karena ia lahir dari realitas yang ada, di mana 

penulis hidup di tengah-tengahnya. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, penulis membatasi penelitian ini pada masa awal 

pergerakan Indonesia, yaitu sekitar tahun 1900 sampai 1942. Tahun 1900 adalah 

masa diberlakukannya politik Etis. Hal ini sedikit demi sedikit membawa 

perubahan terhadap kebijakan di Indonesia. Tahun 1942 terjadi Perang Dunia II 

dan Jepang menduduki Indonesia dan kebijakan terhadap Indonesia pun berubah 

lagi. Masalah penulis rumuskan sebagai berikut: 

1. Siapa Pramoedya dan tetraloginya? 

2. Bagaimana Pramoedya menggambarkan realitas historis di Indonesia 

zaman pergerakan? 

3. Apa kontribusi Islam dalam masa pergerakan nasional yang 

tergambar dalam novel tersebut?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penulis tertarik untuk meneliti Tetralogi karya Pramoedya ini karena 

novel ini sarat akan nilai sejarah pergerakan Indonesia. Penelitian ini diharapkan 

dapat menjelaskan siapa Pramoedya dan seperti apa tetraloginya. Selain itu, 

penelitian ini juga untuk menjelaskan seperti apa realitas historis di Indonesia 

zaman pergerakan yang digambarkan oleh Pramoedya dan dengan begitu akan 

diketahui seperti apa bentuk kontribusi Islam dalam masa tersebut yang 

dicerminkan dalam novel tersebut. 

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

kajian historis dalam karya sastra dan juga memberikan wawasan baru tentang 

perspektif baru penulisan sejarah serta menambah khazanah keilmuan tentang 

sastra dan sejarah. 

 

D. Kajian Pustaka 

Penulis mendapatkan beberapa buku yang dapat digunakan sebagai 

referensi, diantaranya buku Sang Pemula karya Pramoedya Ananta Toer. Buku ini 

merupakan sebuah biografi RM. Tirto Adi Suryo, tokoh yang direfleksikan 

menjadi Minke dalam Tetralogi Pramoedya. 

Karya lain yang bisa dijadikan referensi adalah karya Muhammad Rifai 

yang berjudul Pramoedya Ananta Toer: Biografi Singkat (1925-2006). Buku ini 

membahas Pramoedya secara umum, mulai dari lahir, kehidupan, pendidikan, 

perjuangan, pemikiran, pandangan masyarakat tentang sosoknya, sampai tutup 

usianya. 
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Buku dengan judul Pramoedya Menggugat: Melacak Jejak Indonesia 

karya Prof. Koh Young Hun juga penulis jadikan sumber referensi. Buku ini 

merupakan analisis pemikiran Pramoedya melalui beberapa karyanya. 

Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/ PKI dkk. (Kumpulan 

Dokumen Pergolakan Sejarah) yang diterbitkan atas kerjasama Mizan dengan 

Harian Umum Republika juga penulis jadikan bahan rujukan. Buku ini berisi 

tentang peristiwa-peristiwa budaya yang sarat akan muatan politik. Buku ini 

merupakan pergulatan antar wartawan, yang mana wartawan di sini tidak hanya 

sebagai pencatat dan pelapor, namun wartawan menjadi pelaku utama bersama 

budayawan dan cendikiawan dalam prahara budaya. 

Selain buku, sepengetahuan penulis ada empat skripsi di UIN Sunan 

Kalijaga yang membahas tentang Pramoedya, namun hanya dua skripsi yang 

berhubungan dengan Tetralogi. Pertama skripsi yang ditulis oleh Nur Laela 

Faristin dengan judul “Realisme Sosialis Pramoedya Ananta Toer (Telaah Dalam 

Novel Tetralogi). Skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin tahun 2005. 

Dalam skripsi ini dibahas tentang realisme sosialis sebagai pandangan Pramoedya 

dalam Tetralogi. 

Kedua yaitu skripsi dengan judul “Pesan-Pesan Humanistik Dalam 

Karya Pramoedya Ananta Toer: Studi Terhadap Nilai Dakwah” yang ditulis oleh 

Nur Kholim pada tahun 2008 di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Skripsi 

tersebut menggambarkan tentang pesan-pesan dakwah dalam pandangan 

Pramoedya. 
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Dari beberapa karya di atas, penulis tidak menemukan karya yang secara 

mendalam membahas tentang kontribusi Islam pada masa pergerakan nasional 

dalam Tetralogi Pramoedya, oleh karena itu penelitian ini merupakan pelengkap 

dari penelitian yang telah ada sebelumnya. 

 

E. Landasan Teori 

Penelitian ini menggunakan teori Strukturalisme Genetik yang 

dikembangkan oleh Lucien Goldmann dan George Lukacs. Peletak dasar teori ini 

adalah Taine. Menurutnya karya sastra tidak sekedar fakta imajinatif dan pribadi, 

melainkan dapat berupa cerminan atau rekaman budaya, suatu perwujudan 

pemikiran tertentu pada saat karya dilahirkan.22 Selanjutnya ia juga berpendapat 

karya sastra merupakan dokumen sejarah. Sastra menurutnya bukan cerminan 

proses sosial melainkan intisari dan ringkasan dari semua sejarah.23 

Teori ini kemudian dikembangkan oleh Goldmann di Perancis. 

Menurutnya karya sastra selain memilki unsur otonom juga memiliki unsur 

ekstrinsik. Teks sastra sekaligus merepresentasikan kenyataan sejarah yang 

mengkondisikan munculnya karya sastra. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa 

strukturalisme genetik memiliki dua kerangka besar, yaitu hubungan antara makna 

suatu unsur dengan unsur lainnya  dalam suatu karya sastra dan hubungan tersebut 

membentuk suatu jaring yang saling mengikat.24  

                                                            
22Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 

2006), hlm. 55. Lihat juga Suwardi Endraswara, Sosiologi Sastra: Studi, Teori, dan Interpretasi 
(Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 145-146. 

23Rene Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan, terj. Melani Budianta, cet. Ke-3 
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 111. 

24Endraswara, Metodologi  Penelitian..., hlm. 56. 
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Menurutnya, setiap karya sastra memilki structure significative yang 

harus digali berdasarkan analisis yang cermat. Struktur tersebut mewakili 

pandangan dunia (vision du monde) penulis sebagai wakil golongan 

masyarakatnya. Kemudian atas dasar analisis pandangan dunia tersebut karya 

sastra dapat dibandingkan dengan data dan analisis keadaan sosial masyarakat 

yang bersangkutan, yang berarti karya sastra dapat dipahami asalnya dan 

terjadinya (genetik) dari latar belakang struktur sosial tertentu.25 

Selanjutnya teori ini dikembangkan oleh George Lukacks dengan paham 

Marxis. Menurutnya karya sastra merupakan refleksi individu dan masyarakat 

yang tidak bebas kelas. Mereka adalah pendukung kelas-kelas tertentu dalam 

masyarakat. Individu tidak berdiri sendiri, namun sebagai anggota masyarakat 

yang akan dipantulkan dalam karya sastra.26 

Penelitian strukturalisme genetik memandang karya sastra dari dua sisi, 

yaitu intrinsik dan ekstrinsisk karena karya sastra dipandang sebagai refleksi 

jaman yang dapat mengungkapkan aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 

sebagainya. Teori ini relevan digunakan dalam penelitian ini karena dengan terori 

tersebut akan terungkap seperti apa keadaan masyarakat Indonesia pada jaman 

pergerakan, baik dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya, 

termasuk di dalamnya hubungan antara rakyat dengan pemerintah. 

 

 

 

                                                            
25A. Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1984), hlm. 153. 
26Endraswara, Metodologi Penelitian..., hlm. 56. 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan 

metode penelitian sejarah yang bertumpu pada empat langkah, yaitu pengumpulan 

sumber atau heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi atau analisis, dan 

penulisan atau historiografi.27 Data yang dikumpulkan penulis berupa data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung membicarakan 

permasalahan yang diteliti. Sumber sekundernya merupakan data yang secara 

tidak langsung membicarakan masalah yang diteliti, baik berupa buku, majalah, 

surat kabar, dan sebagainya. 

Data yang telah diperoleh berasal dari koleksi pribadi dan Perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga. Penulis juga telah mengunjungi Perpustakaan Daerah 

Yogyakarta dan Perpustakaan PP. Sunni Darussalam untuk memperkaya referensi. 

Selain itu penulis juga telah mengunjungi Perpustakaan Kolese Ignatius. Di sana 

penulis menemukan beberapa koleksi karya Pramoedya yang tidak dimiliki oleh 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Selain itu penulis juga memperoleh beberapa 

sumber sekunder seperti Sastra Baru Indonesia dan Sastra dan Ilmu Sastra 

karangan A. Teeuw dan The Historical Novel karya George Lukacks. Media 

elektronik juga penulis manfaatkan untuk mengumpulkan data, diantaranya 

melalui website dan sosial media seperti Youtube. 

Data tersebut selanjutnya penulis kritik, baik intern maupun ekstern 

untuk selanjutnya dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Kritik 

ekstern bertujuan untuk mencari keautentikan sumber dengan menguji bagian-

                                                            
27Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ar-Media, 2007), 

hlm. 63. 



15 
 

bagian fisik yang meliputi beberapa aspek seperti kertas, gaya tulisan, bahasa, 

kalimat, ungkapan, dan semua aspek luarnya,28 sedangkan kritik intern untuk 

menilai kredibilitas dengan cara membandingkan data yang ada seperti mengenai 

latar belakang penulis dan adanya data yang didukung sumber lain sehingga 

sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari kritik tersebut, 

penulis telah mengelompokkan menjadi lima data primer dan selebihnya 

merupakan data sekunder.  

Data yang telah dikelompokkan tersebut kemudian penulis analisis untuk 

selanjutnya dituliskan. Analisis dilakukan untuk menguraikan permasalahan, 

dalam penelitian ini akan menguraikan tentang kontribusi Islam dalam pergerakan 

nasional perspektif novel Tetralogi Pramoedya. Dari analisis tersebut muncullah 

pertanyaan penelitian yang akhirnya membentuk kerangka pemikiran. 

Langkah terakhir merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan 

berdasarkan sistematika yang telah dibuat dengan menuliskannya. Tahap ini biasa 

disebut historiografi, yang merupakan puncak dari metode penelitian sejarah. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling 

berkaitan agar pembahasannya sistematis dan mudah dipahami. Bab pertama 

merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pokok bahasan. Pertama 

adalah latar belakang masalah yang merupakan alasan penelitian ini dilakukan. 

Kedua yaitu batasan dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. 

                                                            
28Ibid. 
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Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian yang berisi maksud dari penelitian. 

Sub pokok selanjutnya adalah tinjauan pustaka yakni untuk menelaah penelitian 

yang pernah ada sebelumnya untuk menentukan posisi penelitian ini. Kelima 

adalah landasan teori atau kerangka berpikir yang digunakan sebagai dasar 

penelitian. Selanjutnya adalah metode penelitian yang memuat langkah-langkah 

yang ditempuh dalam melakukan penelitian. Terakhir adalah sistematika 

pembahasan yang berisi gambaran alur penulisan. 

Bab kedua menceritakan tentang Pramoedya. Dalam bab ini diceritakan 

biografi Pramoedya, seperti tentang kelahirannya, pendidikan, kehidupan sosial, 

berpulang, dan juga karya-karyanya. Dari biografi tersebut ditemukan jembatan 

yang menghubungkan pemikiran Pramoedya dengan karya yang dikaji dalam 

penelitian ini. Dalam bab ini juga dijelaskan sinopsis novel Tetralogi Pramoedya. 

Bab ketiga berisi tentang  pergerakan nasional Indonesia. Bab ini diawali 

dengan penjabaran tentang kondisi Indonesia sekitar tahun 1900-1942. 

Selanjutnya dijelaskan mengenai latar belakang munculnya pergerakan nasional. 

Sub bab terakhir menjelaskan  tentang organisasi-organisasi pergerakan pada 

masa tersebut berdasarkan teks novel Tetralogi, diantaranya sarikat priyayi, Boedi 

Oetomo, Sarekat Dagang Islam (SDI), dan Sarekat Islam (SI). Dalam bab ini 

dijelaskan tentang muncul dan berkembangnya organisasi-organisasi tersebut 

sehingga akan diketahui arah perkembangan organisasi tersebut.   

Bab keempat merupakan inti dari penulisan. Bab ini menjelaskan tentang 

kontribusi Islam pada masa pergerakan nasional. Kontribusi Islam yang sudah 

tercermin dalam bab III akan dijelaskan lebih terinci dalam bab ini.  



17 
 

Bab kelima merupakan kesimpulan akhir. Dalam bab ini dijelaskan 

jawaban dari rumusan masalah dan berisi saran sebagai masukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, penulis memperoleh 

kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebagai berikut: 

Pramoedya adalah salah satu sastrawan kawakan Indonesia yang lahir 

dari percampuran dua budaya, yaitu Islam pedalaman dan pesisir, namun 

dibesarkan dengan sikap patriatik nasionalis kiri agar dia menjadi manusia bebas. 

Dia telah melahirkan banyak karya, diantaranya Sepuluh Kepala Nica, Di Tepi 

Kali Bekasi, Kranji Bekasi Jatuh, Perburuan, Keluarga Gerilya, Midah Si Manis 

Bergigi Emas, Cerita dari Blora, Hoa Kiu di Indonesia, Bumi Manusia, Anak 

Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, Arok Dedes, Mata Pusaran, Arus 

Balik, Nyanyian Tunggal Seorang Bisu, dan masih banyak lagi lainnya. Selain itu 

dia juga telah memperoleh berbagai penghargaan, seperti The PEN Freedom-to-

write Award, Ramon Magsasay Award, Fukuoka Cultur Grand Price, The 

Norwegian Authours Union, dan Pablo Neruda.  

Salah satu karyanya yang terkenal adalah Tetralogi Buru yang terdiri dari 

Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Novel 

tersebut bahkan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Novel tersebut 

menceritakan tentang masa-masa awal kebangkitan nasional di Hindia-Belanda 

yang di bagi dalam empat babak. Tiap novel mewakili satu babak pergerakan. 

Babak pertama adalah penyemaian dan kegelisahan. Babak kedua adalah 

observasi atau turun ke bawah mencari serangkaian spirit lapangan. Babak ketiga 
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adalah pengorganisasian perlawanan dan terakhir adalah reaksi balik pemerintah 

Hindia-Belanda yang melihat kebangkitan perlawanan meluas di tanah jajahan 

mereka. 

Dalam novel Tetralogi ini Pramoedya juga menggambarkan bahwa pada 

zaman kolonial terjadi pertentangan dalam masyarakat. Dia menggambarkan 

bagaimana sistem feodalisme raja-raja Jawa dilangengkan dan dimanfaatkan oleh 

pemerintah kolonial Belanda. Hal ini seperti terlihat dalam kasus Trunodongso.  

Dia juga menggambarkan pertentangan antara hukum kolonial dan 

hukum Islam, yang dia gambarkan dalam kasus pernikahan Minke dan Annelies. 

Hukum kolonial menganggap pernikahan itu tidak sah, padahal pernikahan 

tersebut telah sah menurut hukum Islam. 

Kontribusi Islam dalam novel tersebut baru seputar Islam menjadi 

ideologi pemersatu dan menjadi sebuah wadah, belum sampai pada penekanan 

nilai-nilai Islam. Islam menjadi ideologi pemersatu dimulai dari kasus pernikahan 

Minke yang tidak diakui oleh hukum kolonial yang memicu reaksi umat Islam. 

Atas nama Islam, mereka mendatangi pengadilan di Surabaya untuk membela 

Minke khususnya dan hukum Islam pada umumnya.  

Menggunakan Islam sebagai ideologi pemersatu juga terlihat dari 

penggunaan nama organisasi-organisasi yang didirikan oleh Minke. Dalam dua 

organisasi yang didirikannya, ia menggunakan nama syarikat yang berasal dari 

bahasa Arab, yaitu Syarikat Priyayi dan Syarikat Dagang Islam.  

Selain itu, Pramoedya juga menggambarkan pentingnya penggunaan 

bahasa Melayu untuk mempersatukan bangsa. Hal ini digambarkan dalam tokoh 
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Minke yang pada awalnya menggunakan bahasa Belanda dalam tulisan-tulisannya 

di surat kabar, namun pada akhirnya ia menulis dalam Melayu untuk kepantingan 

bangsanya, bahkan ia menjadikan Melayu sebagai bahasa resmi organisasi yang 

didirikannya. Kontribusi Islam yang lain adalah menjadi sebuah wadah. Hal ini 

digambarkan Pramoedya dalam organisasi-organisasi yang didirikan Minke, yaitu 

Syarikat Priyayi dan Syarikat Dagang Islam.  

Dari rangkaian cerita dalam novel tersebut, terlihat bahwa Pramoedya 

adalah seorang nasionalis Islam kiri. Seorang nasionalis tergambar dari cerita-

ceritanya seputar pelawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia-Belanda. 

Seorang Islam kiri tercermin dari cerita yang dia pilih. Dia memilih menceritakan 

organisasi-organisasi yang berhaluan politik, terutama SDI dan SI daripada 

organisasi-organisasi yang bergerak di bidang keagamaan seperti Jamiatul Khoir, 

padahal organisasi tersebut tumbuh dan berkembang pada masa yang bersamaan. 

 

B. Saran 

Penelitian ini merupakan upaya dari penulis dalam memahami novel 

sejarah yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer. Masih bamyak karya novel 

sejarah yang lain yang perlu untuk dikaji lebih dalam untuk memperkaya 

pemahaman kita tentang sejarah di Indonesia khususnya.   
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