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ABSTRAK 

 

Masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah postkolonialisme 

dalam novel  Rumah Kaca karya 

Pramoedya Ananta Toer dan kaitannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA. 

Penelitian ini bertujuan untuk  

mendeskripsikan novel Rumah Kaca karya 

Pramoedya Ananta Toer dari perspektif 

postkolonialisme dan kaitannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA. Data 

dikumpulkan menggunakan teknik catat 

dan studi kepustakaan, selanjutnya data 

dianalisis dengan teknik deskriptif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan (1) gambaran 

kolonialisme yang terjadi dalam novel 

Rumah Kaca karya Pramoedya ananta 

Toer  dan memiliki dampak  atau efek bagi 

rakyat Pribumi yaitu (a) efek secara fisik  

adalah bentuk penjajahan yang langsung 

berakibat pada fisik atau kerugian-

kerugian yang dirasakan rakyat Pribumi;  

(b) efek  psikis adalah gangguan psikis 

dari orang-orang terjajah dan hal demikian 

masih berlanjut hingga saat ini. (2) 

kaitannya dengan pembelajaran sastra di 

SMA yang terdapat pada kompetensi dasar 

kelas XI semester 1 yaitu: menganalisis 

unsur-unsur intrinsik (penokohan dan 

amanat) dan ekstrinsik ( nilai pendidikan 

moral, sosial, religius, dan lain-lain)novel 

Indonesia/terjemahan. Adapun SK yang 

digunakan yaitu Memahami berbagai 

hikayat, novel Indonesia/ novel terjemahan 

dengan KD yaitu Menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/ novel terjemahan. 

Kata kunci: Postkolonialisme, Novel, dan 

Pembelajaran Sastra 
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ABSTRACT 

 

The main issues that were 

examined in this study is novel 

Greenhouse postcolonialism in Pramoedya 

Ananta Toer and relation to study literature 

in high school. This study aimed to 

describe the novel Greenhouse Pramoedya 

Ananta Toer from the perspective of 

postcolonialism and its relation to teaching 

literature in high school. Data were 

collected using the technique record and 

study of literature, then the data were 

analyzed with descriptive techniques. The 

results showed (1) an overview of 

colonialism that happens in the novel 

Greenhouse Pramoedya Ananta Toer and 

have an impact or effect on the people of 

Native namely (a) the effect of physically 

is a form of colonialism which directly 

results in physical or losses experienced by 

the people Natives ; (b) The psychological 

effect is psychic disorders of those 

colonized and thus it continues to this day. 

(2) with regards to learning literature in 

high school, which can be used as learning 

materials on basic competence XI 1st half, 

namely: analyzing the intrinsic elements 

(characterizations and mandate) and 

extrinsic (the educational value of moral, 

social, religious, etc.) Indonesian novel / 

translation. The SK used is Understanding 

the saga, Indonesia novel / novels in 

translation with KD is to analyze the 

elements of intrinsic and extrinsic novel 

Indonesia / novels in translation. 

 



Keywords: Postcolonialism, Novel, and 

Learning Literature. 

 

I. PENDAHULUAN 

         Indonesia adalah salah satu negara 

yang pernah berada di bawah jajahan 

bangsa-bangsa Eropa, seperti: Portugis, 

Belanda, dan Jepang. Berabad-abad 

lamanya masyarakat Indonesia merasakan 

penjajahan yang begitu menyiksa. Ada 

yang disebut dengan tanam paksa, kerja 

rodi, kemudian anak gadis rakyat diambil 

secara paksa, lalu diserang dimana-mana 

hingga kehidupan masyarakat Indonesia 

porak-poranda.  

Awal mula kedatangan para penjajah ke 

Indonesia ialah karena rempah-rempah. 

Nusantara terkenal kaya dengan rempah-

rempah. Oleh karena itulah, bangsa-bangsa 

Eropa berbondong-bondong ingin 

menguasai Indonesia demi kepentingan 

ekonomi. Salah satu serikat dagang 

Belanda yang bertujuan  untuk menguasai 

perdagangan rempah-rempah di Nusantara 

dikenal dengan nama VOC (Verenigde 

Oost Indische Compagnie). 

         Akibat  langsung dari penjajahan 

adalah bentuk penderitaan secara fisik dan 

psikis. Tidak terhitung jumlah 

pengorbanan yang terjadi sejak kedatangan 

Belanda untuk pertama kali hingga 

dicapainya kemerdekaan. Kerja paksa, 

perang, sejak perang Diponegoro hingga 

revolusi 45, termasuk dilakukannya 

pengasingan ribuan pejuang dan para 

pemimpinnya ke wilayah yang dengan 

sengaja dipersiapkan (seperti, Irian Jaya) 

merupakan pengalaman pahit yang tidak 

akan terlupakan. Pengasingan, di samping 

menimbulkan penderitaan secara jasmani 

juga depresi psikologis, bahkan sebagian 

di antaranya meninggal dengan 

mengenaskan. 

        Peristiwa-peristiwa atau hal yang 

demikian, biasanya dituangkan oleh para 

penulis ke dalam karya sastra. Salah satu 

karya sastra yang membicarakan mengenai 

hal ini (penjajahan terhadap Indonesia) 

ialah sebuah novel yang berjudul Rumah 

Kaca karya Pramoedya Ananta Toer. 

Novel ini seakan-akan menarik kita 

kembali ke masa lalu. Masa penjajahan 

yang begitu mencekam. Novel ini 

meceritakan penjajahan Belanda atas 

Indonesia. Dengan membaca novel ini kita 

mendapat pengalaman dan pelajaran yang 

begitu luas dan sangat berharga mengenai 

sejarah bangsa kita sendiri yaitu tanah air 

Indonesia. 

           Novel ini menggambarkan sejarah 

bangsa Indonesia pada saat penjajah masih 

menduduki bangsa Indonesia. Novel ini 

menceritakan tentang seseorang yang 

bernama Jacquis Pangemanann, yaitu 

seorang anak bangsa berpendidikan Eropa 

yang bekerja untuk pemerintah kolonial. Ia 

bertugas untuk menumpas organisasi-

organisasi yang berusaha membangun dan 

ingin memerdekakan Bangsa Indonesia. 

Kisah hidupnya berawal dari dirinya 

sebagai yatim piatu yang kemudian 

diangkat anak oleh Tuan De Cagnie, 

seorang apoteker berkebangsaan Perancis. 

Dia sempat mengecap pendidikan Eropa 

sebelum akhirnya kembali ke Hindia dan 

bekerja sebagai polisi negeri. Dia 

berpendapat dengan menjadi seorang polisi 

dapat menumpas kejahatan. Sampai pada 

akhirnya dia berhasil menumpas 

gerombolan Si Pitung. 

         Saat mempelajari kasus Si Pitung, 

Pangemanann tersadar bahwa yang 

dilakukan Si Pitung dan gerombolannya 

adalah akibat dari ketidakadilan yang 

diperbuat pemerintah kolonial masa itu. 

Tetapi Pangemanann terbuai akan promosi 

jabatan dan kenaikan penghasilan setelah 

dia berhasil menumpas Si Pitung dan 

gerombolannya. 

         Novel Rumah Kaca karya 

Pramoedya Ananta Toer ini sangatlah 

fenomenal, menggetarkan, membuat 

pembaca terpukau akan isi-isi yang 

disampaikan pengarangnya, membuat 



pembaca tenggelam dalam emosi yang 

bercampur dan begitu  mendalam. 

Pramoedya Ananta Toer adalah salah satu 

sastrawan ternama karena karya-karyanya 

yang begitu memesona,  syarat dengan 

makna. Demikian juga dengan  bahasa 

yang dipergunakan, indah dan puitis. 

Karyanya yang berjudul Rumah Kaca ini 

merupakan bagian terakhir dari tetralogi 

Pulau Buru. Tetralogi Pulau Buru terdiri 

dari empat roman yaitu: Bumi Manusia, 

Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan 

Rumah Kaca. Novel inilah yang akan 

dianalisis dalam skripsi ini. 

         Novel Rumah Kaca berhubungan 

dengan kolonialisme yaitu berbicara 

mengenai penjajahan. Kolonialisme 

sangatlah luas artinya bukan hanya dalam 

masalah politik, akan tetapi dalam 

berbagai hal, yaitu kebudayaan, ekonomi, 

bahasa dan lain sebagainya. Kolonialisme 

bukan saja terjadi pada saat penjajahan 

Belanda maupun Jepang atau bisa disebut 

sebelum kemerdekaan. Akan tetapi pada 

zaman setelah kemerdekaan  ini pun 

banyak  kita temukan dan kita rasakan efek 

dari kolonilisme tersebut. Salah satu 

diantaranya yaitu (efek yang dihasilkan) 

kondisi yang terjadi di Pulau Sumbawa. Di 

Pulau Sumbawa terdapat berbagai macam 

kekayaan alam. Salah satunya adalah 

tambang emas. Kekayaan alam ini adalah 

milik bangsa Indonesia, yang secara sah 

berdasarkan MoU atau kesepakatan sudah 

menjadi hak dari perusahaan yang 

membelinya. Tetapi bukan itu sebenarnya 

yang menjadi persoalan dasar pada tulisan 

ini. Dampak secara psikologi dari 

kepemilikan sumber daya alam emas inilah 

yang menjadi bahan perhatian penulis, 

terutama pengabdian rakyat Indonesia 

sebagai pemilik hak sejatinya terhadap 

perusahaan yang membeli, seolah-olah 

menjelaskan kepada kita efek dari penjajah 

atau kolonialisme belumlah sirna. Kita 

masih senang menjadi pekerja (buruh) 

bahkan bangga memperlihatkannya kepada 

orang lain  terhadap milik kita sendiri. 

Selain itu kita merasa senang menurut saja 

meski bertentangan dengan hati nurani dan 

rasa kebangsaan kita.  

         Demikianlah akibat atau efek yang 

ditimbulkan kolonialisme di Indonesia. 

Begitu juga dengan negara-negara lain 

yang pernah merasakan apa yang disebut 

dengan kolonialisme. Seperti negara India 

dan Filipina yang pernah dijajah oleh 

Inggris. Efek yang ditimbulkan 

kolonialisme ialah hingga saat ini kedua 

negara tersebut masih menggunakan 

bahasa Inggris, bahkan di India bahasa 

Inggris dianggap sebagai bahasa resmi. 

Kesemuanya itu (efek yang dihasilkan 

kolonialisme) terjadi akibat proses yang 

sangat panjang, bertahun-tahun bahkan 

berabad-abad lamanya. Indonesia pun 

pernah dijajah bertahun-tahun bahkan  

berabad-abad  lamanya oleh negara 

Belanda. Maka kajian yang relevan untuk 

membahas hal-hal demikian (efek dari 

kolonialisme) adalah postkolonialisme. 

          Secara umum teori postkolonialisme 

sangat relevan dalam kaitannya dengan 

kritik lintas budaya sekaligus wacana yang 

ditimbulkannya. Tema-tema yang dikaji 

sangat luas dan beragam, meliputi hampir 

seluruh aspek kebudayaan, 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. 

          Novel Rumah Kaca pun  demikian, 

menceritakan banyak masalah yang 

tersebut di atas dalam penyajian cerita 

yang berhubungan dengan penjajahan. 

Oleh karena itulah, maka penulis tertarik 

untuk menganalisis novel  Rumah Kaca 

karya Pramoedya Ananta Toer ini 

menggunakan teori postkolonialisme. 

         Novel (karya sastra) dapat dijadikan 

sebagai media pendidikan atau 

pembelajaran. Hal ini sangat penting 

karena media pendidikan merupakan alat 



untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah 

satu kekayaan bangsa yang dapat 

digunakan untuk media pendidikan adalah 

karya sastra itu sendiri. 

         Pembelajaran sastra di sekolah 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa mengapresiasikan 

sastra. Tujuan itu berkaitan erat dengan 

latihan mempertajam perasaan, penalaran, 

dan daya khayal peserta didik, serta 

kepekaan terhadap masyarakat, budaya, 

dan lingkungan hidup. Untuk memahami 

dan menghayati karya sastra, siswa 

diharapkan langsung membaca karya 

sastra bukan membaca ringkasannya. 

(kurikulum pendidikan bahasa dan sastra 

Indonesia sekolah dasar dan sekolah 

lanjutan, Efendi (dalam Mastuti, 2012: 3).  

         Dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan terdapat materi pelajaran yang 

membahas tentang sastra (novel). Hal ini 

dapat dilihat pada kompetensi dasar SMA 

yaitu:  menganalisis unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik. Selain daripada itu tujuan 

dari mata pelajaran bahasa Indonesia untuk 

peserta didik, khususnya kempampuan 

sastra adalah 1) menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperluas budi 

pekerti, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa, dan 2) 

menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khazanah budaya 

manusia dan intelektual manusia. 

        Dari paparan tersebut, penulis 

mencoba mengkaji novel Rumah Kaca 

karya Pramoedya Ananta Toer ini dengan 

menggunakan teori postkolonialisme dan 

kaitannya dengan pembelajaran sastra di 

SMA. Adapun masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah Bagaimanakah 

gambaran novel Rumah Kaca karya 

Pramoedya Ananta Toer ditinjau dari 

perspektif postkolonialisme dan 

bagaimanakah kaitan novel Rumah Kaca 

karya Pramoedya Ananta Toer dari 

perspektif postkolonialisme dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 

II. METODE PENELITIAN 

       Jenis penelitian dalam skripsi ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang tidak 

menggunakan angka dalam 

mengumpulkan data dan dalam 

memberikan penapsiran terhadap hasilnya 

(Arikunto, 2006: 12). Selanjutnya metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik catat dan studi kepustakaan. Dalam 

penelitian ini pula, penganalisisan data 

menggunakan teknik deskrpsitif, 

sedangkan penyajian hasil penelitian 

dilakukan dalam bentuk teks (tekstual), 

yaitu teks deskripsi. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Gambaran  Novel Rumah Kaca 

Karya Pramoedya Ananta Toer 

Ditinjau dari Perspektif 

Postkolonialisme 

Penelitian ini membahas tentang 

bagaimana postkolonialisme novel Rumah 

Kaca karya Pramoedya Ananta Toer. 

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya 

bahwa teori postkolinial adalah cara-cara 

yang digunakan untuk menganalisis 

berbagai gejala kultural, seperti: sejarah, 

politik, ekonomi, sastra, dan berbagai 

dokumen lainnya yang terjadi di negara-

negara bekas koloni Eropa modern. Teori 

postkolonialisme digunakan untuk 

mengkaji atau menganalisis sastra yaitu 

novel yang mengandung sejarah, yakni 

sejarah kolonialisme yang pernah terjadi 

pada bangsa Indoesia. Dalam hal ini 

kolonial atau penjajahan bangsa Eropa 

yaitu Belanda. Objek kajian dalam 

penelitian ini adalah efek-efek yang 

ditimbulkan kolonialisme dalam novel 

Rumah Kaca.  

Sebelum membahas tentang 

bagaimana postkolonialisme dalam novel 

Rumah Kaca ini, akan lebih jelasnya jika 

kita membahas bagaimana kolonialisme 

yang terjadi atau tergambar dalam novel 

tersebut terlebih dahulu. Kolonialisme 



yang dalam hal ini adalah bentuk-bentuk 

penjajahan yang terjadi pada rakyat 

Pribumi oleh penjajah Belanda. 

a. Kolonialisme dalam Novel Rumah 

Kaca 

Novel Rumah Kaca ini berlatar awal 

abad ke 20, novel ini menceritakan tentang 

penjajahan yang pernah terjadi pada 

bangsa Indonesia. Lebih khusus lagi novel 

Rumah Kaca ini memperlihatkan usaha 

kolonial memukul semua kegiatan kaum 

pergerakan nasional dalam sebuah operasi 

pengarsipan yang rapi yang diistilahkan 

sebagai kegiatan pe-rumahkaca-an. 

Diceritakan seseorang tokoh sebagai 

seorang kolonial atau penjajah, yang dalam 

hal ini Ia bertugas sebagai penumpas 

organisasi-orgaisasi pergerakan rakyat 

Pribumi. Ia bernama Jacques 

Pangemanann, sebenarnya Ia adalah 

seorang pribumi yang kemudian diasuh 

oleh orang berkebangsaan Prancis dan 

kemudian disekolahkan ke Eropa. Setelah 

menyelesaikan pendidikannya Ia 

berprofesi sebagai polisi, kemudian Ia 

ditugaskan untuk menumpas pergerakan 

organisasi-organisasi Pribumi oleh 

Gubermen, dan dari sanalah awal mula 

keterlibatannya dalam kolonialisme. 

Kolonialisme dalam novel ini 

terlihat sangat jelas, di mana kolonialisme 

disebut sebagai penjajahan, yang artinya 

menduduki atau menguasai suatu negara 

yang lemah oleh negara yang lebih kuat. 

Begitu juga dalam konteks seseorang 

terhadap orang lain. Seseorang yang lemah 

akan dijajah oleh orang-orang yang lebih 

kuat darinya. Novel Rumah Kaca ini, di 

dalamnya dinyatakan bahwa yang lebih 

kuatlah yang menentukan segalanya 

termasuk menentukan nasib atau hidup 

orang-orang yang lebih lemah darinya. Hal 

ini tergambar dalam sebuah kutipan: 

 “Dua macam ulasan itu aku sediakan 

untuk bahan bicara dengan tuan L. 

Dan R. Aku tahu benar dua-duanya 

mewakili pikiran kolonial yang 

paling murni, dengan kata-kata yang 

bagus-bagus, dengan wajah moralis 

terpuji, tetapi selingkuh terhadap inti 

kenyataan tentang kekuasaan 

koloniala. Dan apa yang ada dalam 

kenyataan hanya yang kuatlah yang 

berhak menentukan hidup, dan 

segalanya. Bahwa yang kuat yang 

berhak menentukan mana benar dan 

mana salah, dan mana yang adil dan 

mana yang lalim, mana yang baik 

dan mana yang buruk. Siapa kuat, 

dia boleh lakukan segala-galanya 

sampai  datang yang lebih kuat 

membatasi geraknya atau 

menindasnya sama sekali. Maka 

kehidupan kolonial bukanlah 

kehidupan Eropa demokratis. 

Kehidupan kolonial hanya harus 

mengapdi pada yang kuat dan lebih 

kuat, yakni kekuasaan kolonial itu 

sendiri.” (Tour, 2009: 188). 

Dari kutipan di atas terlihat sangat 

jelas  kolonialisme yang ada dalam novel 

ini. “Aku” dalam hal ini sebagai tokoh 

yaitu Jacques Pangemanann, Ia berada 

dalam kelompok kolonial Eropa yang 

menjajah bangsa atau rakyat Indonesia. Ia 

pun demikian dalam posisinya sebagai 

kolonial, akan tetapi lebih rendah dari 

orang-orang Eropa di sekitarnya yang 

lebih kuat  dan lebih berkuasa darinya. Hal 

demikian merupakan gambaran kecil 

tentang dominasi kolonialis yang ada 

dalam novel ini. Bukan hanya terhadap 

masyarakat Pribumi saja akan tetapi 

terhadap sesama kolonial pun demikian 

saling jajah antara yang lebih rendah dan 

lebih tinggi kekuasaan atau pangkatnya.  

Itulah salah satu gambaran 

mengenai kolonialisme yang terjadi pada 

rakyat Pribumi pada saat penjajahan 

Belanda dalam novel Rumah Kaca karya 

Pramoedya Ananta Toer. Kemudian 

bagaimana dengan postkolonialisme? 

Ratna (2008: 81) menyatakan bahwa, 

postkolonialisme membangkitkan 

kesadaaran bahwa penjajahan bukan 

semata-mata dalam bentuk fisik, 



melainkan dalam bentuk psikis, dan model  

penjajahan terakhir masih belanjut.  

b. Efek-efek atau dampak dari 

Kolonialisme dalam Novel Rumah 

Kaca 

Novel Rumah Kaca ini 

menggambarkan secara jelas efek-efek 

kolonialisme tersebut. Berikut efek-efek 

kolonialisme yang tergambar dalam novel 

Rumah Kaca: 

 Efek Fisik 

    Epek fisik yang dimaksud di sini 

adalah bentuk penjajahan yang langsung 

berakibat pada  fisik atau kerugian-

kerugian  yang dirasakan masyarakat 

Pribumi, dalam hal ini berupa kerugian-

kerugian yang dirasakan seperti rakyat 

Pribumi dipaksa bekerja dengan tanpa 

upah. Biasanya disebut tanam paksa, 

kemudian  harta benda, seperti tanah 

rakyat dirampasnya. Selain itu juga rakyat 

Pribumi sakit-sakitan karena kelaparan, 

kemudian mati saat diserang. Berikut 

kutipan-kutipan yang menggambarkan 

akan hal ini: 

“Penduduk lelaki yang terlepas dari 

penangkapan kembali ke desa 

semula. Jumlahnya lebih sedikit lagi, 

mati dalam banyak pertempuran.” 

“Si bocah berumur lima belas.” 

“Rasa-rasanya ketenangan dan 

kedamaian akan berlangsung terus 

dan tanah-tanah akan dikembalikan, 

ternyata tidak. Tanah-tanah yang 

dirampas mulai dihutankan dengan 

jati. Katanya tak ada perusahaan 

Eropa mau mengerjakan tanah 

rampasan, yang dianggap terlalu 

banyak mengandung kapur dan tidak 

subur itu.” 

 

 

 

 Efek Psikis 

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, 

selain dari efek fisik kolonialisme juga 

berakibat bagi psikis orang-orang yang 

pernah atau sedang dalam 

kolonialisme/penjajahan. Dalam novel 

Rumah Kaca ini diceritakan mengenai 

gangguan psikis dari seseorang yang 

dalam penjajahan. Dalam hal ini adalah 

tokoh aku yaitu Jacques Pangemanann itu 

sendiri. Posisinya dalam novel Ia sebagai 

kolonialisme, akan tetapi pada hakikatnya 

Ia lah yang terjajah. Faruk dalam bukunya 

menyatakan bahwa, masyarakat terjajah 

adalah masyarakat yang pikiran, perasaan, 

sikap, perilaku, dan bahkan tubuhnya 

diduduki, dikuasai, diatur, dikontrol, dan 

dikendalaikan oleh masyarakat penjajah 

melalui praktek, teori, dan sikap yang 

ditanamkan padanya oleh masyarakat 

penjajah itu (2007: 17). Pernyataan Faruk 

di atas, menjelaskan bahwa masyarakat 

atau orang terjajah itu ketika pikiran atau 

perasaan kita dikuasai atau dikontrol oleh 

orang lain yang lebih kuat dan berkuasa 

atas diri kita. Begitulah yang tergambar 

dalam novel Rumah Kaca ini. 

Tokoh “Aku” dalam novel ini yakni 

Jacques Pangemanann lah yang merasakan  

hal demikian. Ia tertekan dengan tugas-

tugas yang diberikan pemerintah Eropa 

padanya.  Pikiran dan perasaannya seakan-

akan dikuasai oleh kekuatan 

kolonialismenya. Dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya Ia merasa tertekan. 

Sebenarnya Ia tidak ingin melakukan hal 

demikian akan tetapi apa boleh buat dia 

harus melakukannya karena ini adalah 

tugasnya sebagai kolonial. Ia tidak mampu 

mengikuti hati nuraninya untuk tidak 

melakukan hal demikian. Berikut 

kutipannya: 

“Hati besar ku bawa pulang. Dadaku 

seperti mau meledak. Sebaliknya aku 

pun merasa sangat, sangat malu. 

Bagaimana orang yang sudah 

menjelang setengah abad begini bisa 

berbesar hati kepada pujian dan 



mungkin tak berdasar pula? Dari malu 

aku menjadi kecut begitu melintas 

bayangan Si Pitung yang itu-itu juga, 

jagoan  Cibinong itu meringis dan 

mengejek: Tanpa aku, Tuan 

Pangemanan, Tuan takkan meningkat 

lebih tinggi; memang Tuan takkan 

mungkin jadi Gubernur Jendral, tapi 

jadi Komisaris Besar tentu tinggal 

selangkah lagi.” (Tour, 2009: 45). 

“Zihhhh, enyah kau, Pitung! Kubikin 

salib, kemudian meneliti diriku 

sendiri; mengapa perasaan ini 

berubah-ubah begitu cepat? Benar-

benarkah aku sudah menjadi 

abnormal? Mengapa kubiarkan 

kenyataan dan harapan bertarung 

dalam diriku? Mestikah aku 

dihadapkan pada pilihan? Prinsip atau 

karir? Moral atau jabatan? Aku tahu 

benar aku membutuhkan kedua-

duanya. Pada-hal aku juga tahu aku 

harus ambil satu saja diantaranya tak 

mungkin kedua-duanya...” (Tour, 

2009: 45). 

Dia “Jacques Pangemanann” merasa 

terganggu kesejahteraannya karena tugas 

yang dilaksanakannya. Ia bertugas untuk 

melumpuhkan pemimpin organisasi 

Syarekat Dagang Islam yakni Minke. 

Perasaaannya selalu dihantui oleh 

bayangan Si Pitung. Semua itu akibat dari 

perasaanya yang merasa bersalah atas 

tugas yang dilaksanakan atas diri Minke. 

Inilah salah satu efek psikis yang diderita 

oleh tokoh “Aku”.  

Demikianlah gambaran efek 

kolonialisme yang berbentuk psikis pada 

novel Rumah Kaca ini. Begitu tersiksa 

batin seorang Jacques Pangemaann selama 

hidupnya, kebahagiaan dan ketenagan 

hatinya tidak dirasakan lagi sejak Ia masuk 

dan bertugas sebagai kolonial. Berbagai 

bentuk efek psikis yang terjadi sebenarnya 

akibat dari kolonialisme yang pernah 

terjadi pada bangsa Indonesia, akan tetapi 

efek psikis yang seperti inilah yang 

tergambar dalam novel ini.  

Telah dinyatakan sebelumnya bahwa 

efek psikis dari kolonialisme ini masih 

berlanjut hingga saat ini. Dikatakan 

demikian karena masih banyak ditemukan 

hal demikian. Selain dari efek psikis yang 

telah disebutka di atas tentang kepemilikan 

tambang emas yang ada di pulau 

Sumbawa, juga efek psikis seperti yang 

tergambar dalam novel Rumah Kaca ini, 

masih berlanjut hingga saat ini. Salah satu 

contohnya yaitu para pejabat yang 

melaksanakan tugasnya. Ketika diperintah 

oleh atasannya mengenai sesuatu yang 

menyimpang dengan kebiasaan, yakni 

yang menyangkut hak rakyat misalnya, Ia 

akan memilih perintah atasannya walau 

bertentangan dengan kebenaran, demi 

mendapat pangkat yang lebih tinggi dan 

gaji yang lebih besar. 

Hal ini searah dengan yang 

dinyatakan Ratna (2008: 81) bahwa, 

postkolonialisme memiliki kaitan erat 

dengan nasionalisme. Teori postkolonial 

dianggap dapat memberikan pemahaman 

terhadap masing-masing pribadi agar 

selalu mengutamakan kepentingan bangsa 

di atas golongan, kepentingan golongan di 

atas kepentingan prribadi. Dalam novel 

Rumah Kaca yang ditinjau dari perspektif 

postkolonialisme ini, dapat kita ambil 

pelajaran dan merupakan sebuah kesadaran 

bagi kita semua untuk lebih 

mengutamakan kepentingan bangsa di atas 

kepentingan golongan lebih-lebih 

kepentingan pribadi. 

Dalam novel Rumah Kaca ini 

digambarkan seorang tokoh yakni Jacques, 

yang sebagai kolonialis sekaligus berada 

dalam kekuasaan kolonialisme itu sendiri. 

Ia lebih mementingkan dirinya pribadi dan 

keluarganya dengan mengorbankan 

bangsanya sendiri, walau pun memang hati 

nuraninya bertentangan dengan keputusan 

dan pekerjaan yang diambilnya, dan hal 

demikian masih berlanjut hingga saat ini. 

Efek kolonialisme ini tertanam dan 

mengakar dalam diri bangsa Indonesia, 

sehingga jika ini dibiarkan terus berlanjut 

maka bangsa Indonesia yang telah 



merdeka ini akan terpuruk dan lemah 

kembali. Setelah para pahlawan kita mati-

matian memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia ini, hingga pada akhirnya kita 

merasakan nikmatnya kemerdekaan. Untuk 

menjaga kemerdekaan ini mari kita 

bersama-sama, semua rakyat Indonesia 

membuang jauh-jauh praktik-praktik 

kolonialisme yang masih berlanjut ini. 

2. Kaitannya dengan Pembelajaran 

Sastra di SMA 

Menurut Semi (dalam Mastuti, 2012: 

91) pengajaran sastra pada dasarnya 

bertujuan agar siswa memiliki rasa peka 

terhadap karya sastra yang berharga 

sehingga merasa terdorong dan tertarik 

utuk membaca. Dengan membaca sastra 

diharapkan  para siswa memperoleh 

pengertian yang baik tentang manusia dan 

kemanusian, mengenai nilai-nilai dan 

mendapatkan ide-ide baru. Pembelajaran 

sastra adalah sebuah proses, dan cara guru 

untuk mengajarkan sesuatu mengenai 

sastra atau hasil kreativitas manusia. 

Pembelajaran sastra di SMA telah 

diterapkan sebagai bagian dari kurikulum 

KTSP. 

Standar Kompetensi (SK) adalah 

kemampuan minimal yang harus dapat 

dilakukan atau ditampilkan siswa 

(Musaddat dkk, 2011: 103). Dalam 

pembelajaran kali ini, Standar Kompetensi 

(SK) yang terkait dengan pembelajarn 

novel di SMA yaitu membaca novel 

Indonesia/novel terjemahan. Dalam 

Standar Kompertensi tersebut terdapat dua 

Kompetensi Dasar (KD) yaitu, 1) 7.1 

menemukan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrisik novel,  2) 7.2 menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indoesia/terjemahan yang dibacakan pada 

kelas XI (sebelas) semester satu dengan 

alokasi waktu (2 x 45 menit). Kompetensi 

Dasar yang difokuskan peneliti yaitu 

menganalisis unsur-unsur ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan.  

Postkolonialisme merupakan salah 

satu unsur ekstrinsik novel, sehingga 

postkolonialisme ini bisa dijadikan sebagai 

materi atau bahan ajar pada pembelajaran 

sastra di SMA. 

IV KESIMPULAN 

Berdasrkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 1). Dalam penelitian novel 

Rumah Kaca karya Pramoedya Ananta 

Toer ini, penulis menganalisis novel ini 

ditinjau dari postkolonialisme. Dari 

penelitian tersebut didapatkan bahwa 

penjajahan Belanda atas Indonesia 

memiliki dampak bagi bangsa Indonesia, 

yaitu dampak atau efek fisik dan psikis. 

Akan tetapi dampak secara psikislah yang 

dominan dalam novel ini. 2). Hasil analisis 

unsur ekstrinsik yaitu Postkolonilaisme 

yang terdapat dalam novel ini dapat 

diterapkan sebagai materi pembelajaran 

sastra di SMA pada Kompetensi Dasar 

Kelas XI semester I yaitu: menganalisis 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan dengan indikikator 

menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan 

intrinsik novel Indonesia, kemudian novel 

sebagai media pembelajaran. Nilai-nilai 

dan pelajaran-pelajaran yang berharga 

dalam novel ini diharapkan bisa meperluas 

pengetahuan, pengalaman, serta 

memperhalus budi pekerti, dan 

menumbuhkan patriotisme pada diri siswa-

siwi Indonesia. 
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