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Abstract 

Literature as a means of mass communication plays an important role in 
the history of Indonesian life. Literary works not merely imagination. In the 
literature through its elements are expressed through text can be extracted 
various issues related to human life, especially the problem of nationalism 
discussed in this research. Study through literature can provide a different 
understanding of science in general, in the sense that here the reader as a 
communicant make the process of understanding themselves against what the 
communicator is presented by the author, as a literary work, especially the novel 
is not solely the author's imagination, but imagination also imagined by others, 
the reader or the communicant. 

The use of the method of discourse analysis models M.A.K. Halliday, do 
not just look at the language (both oral and written) of the text, but see also the 
context of the situation, where the context of the situation helps researchers to see 
the environment from the use of the language of the material to be studied. 
Context of a situation consists of three aspects: the terrain of discourse, discourse 
pelibat, and modes of discourse. Through discourse field researchers will be able 
to see the situation of the location settings that can describe the feel as to what is 
desired by the author, connected with pelibat discourse, adding picture anyone 
participants involved in the ongoing text settings, and modes of discourse in the 
language of the situation shows to know the position and see its function in the 
context. Of these three aspects will enable researchers to look deeper into the 
meaning of a configuration or configurations contextual meaning. 

Substantially Earth of Mankind has served the wealth in the discourse of 
nationalism, Pramoedya as the author shows his thoughts about the discourse of 
nationalism in Human Earth with a very diverse and consistent, both the 
discourse of nationalism in terms of concepts, ways of thinking, and action 
Keywords:Discourse Analysis, MAK Halliday, Nationalism. 
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Pendahuluan 

Bumi Manusia  merupakan buku pertama dari tetralogi Pulau Buru karya 

Pramoedya Ananta Toer, dimana karya ini ditulis oleh Pramoedya sewaktu masih 

mendekam dalam kamp kerja paksa tanpa proses hukum pengadilan di Pulau 

Buru. Tetralogi ini mengambil latar kebangunan dan cikal bakal nasion bernama 

Indonesia di awal abad ke-20, dan menceritakan bagaimana membibitnya 

pergerakan nasional mula-mula. 

Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia yang 

berisi model kehidupan yang diidealkan. Sastra adalah suatu bentuk dan hasil 

pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya, dengan 

menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Sebagai seni kreatif yang 

menggunakan manusia dan segala macam kehidupannya, maka ia tidak saja 

merupakan suatu media untuk menyampaikan ide, teori atau sistem berpikir tetapi 

juga merupakan media untuk menampung ide, teori serta sistem berpikir manusia. 

Sebagai karya kreatif, sastra harus mampu melahirkan suatu kreasi yang indah dan 

berusaha menyalurkan kebutuhan keindahan manusia, di samping itu sastra harus 

mampu menjadi wadah penyampaian ide-ide yang dipikirkan dan dirasakan oleh 

sastrawan tentang kehidupan umat manusia.1 

Melalui sebuah karya, seorang pengarang berusaha untuk menanamkan 

pemikiran-pemikirannya melalui sebuah jalinan cerita. Begitu juga halnya dengan 

Pramoedya Ananta Toer, seorang pengarang dalam kesusastraan Indonesia ini 

berusaha menanamkan pengertian kepada pembaca tentang masalah kehidupan 

yang terjadi melalui tokoh-tokoh yang tersusun dalam sebuah jalinan cerita. 

Dalam sebagian besar karangannya, Pramoedya Ananta Toer memperlihatkan rasa 

keadilannya yang kritis dan bahkan cenderung fanatik serta kebencian mendalam 

terhadap segala macam ketidakadilan.2  

Pada Mei 1981, Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa dilarang 

peredarannya oleh Jaksa Agung melalui SK-052/JA/5/1981 dengan tuduhan 

 
1 Atar Semi, M,  Anatomi Sastra (Padang, Angkasa Raya, 1993) hlm. 8 
2 Eka Kurniawan, Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosiali (Yogyakarta, Yayasan 
Aksara Indonesia, 1999) hlm. 16 
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mempropagandakan ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme dan Komunisme, 

walaupun dalam buku ini tidak disebut-sebut sedikit pun tentang ajaran-ajaran 

Marxisme-Leninisme atau komunisme, yang disebut hanya Nasionalisme. Nasib 

yang sama menimpa dua jilid berikut tentang tetralogi Pulau Buru, masing-masing 

berjudul Jejak Langkah (1985) dan Rumah Kaca (1988).3 

Dalam perkembangannya, nasionalisme di Indonesia dipengaruhi terhadap 

konflik antar golongan dan berbagai kepentingan personal lainnya.4 Dalam 

perkembangannya terakhir ini menurut penulis, nasionalisme tidak lagi berfungsi 

sebagai alat pemersatu, kerena kurangnya rasa memiliki terhadap bangsa 

Indonesia dan ada beberapa pihak maupun kelompok yang mengatasnamakan 

nasionalisme untuk kepentingannya, serta lunturnya semangat dari pancasila yang 

pada gilirannya membawa bangsa pada perpecahan dan berbagai isu negatif 

lainnya. Nasionalisme sudah menjiwai semangat bangsa selama hampir satu abad, 

usia yang dianggap cukup dewasa untuk menilai kemampuan suatu bangsa dalam 

rangka memperjuangkan nasibnya. 

McQuail, salah seorang ilmuwan komunikasi terkemuka, mengemukakan 

bahwa buku merupakan sebuah media. Sebagai media, menurut McQuail, buku 

mempunyai beberapa karakter, yaitu: technology of movable type, bound pages, 

codex form, multiple copies, commodity form, multiple (secular) content, 

individual in use, claim to freedom of publication, and individual authorship.5 

Dilihat dari karakteristik tersebut, buku tidak terlepas dari perkembangan 

teknologi. Namun, yang lebih penting, sebagaimana dikemukakan McQuail, 

publikasi atas buku mendapatkan klaim akan kebebasan. 

Seperti diungkapkan Halliday bahwa linguistik pada hakikatnya adalah 

bentuk tindakan dan secara lebih spesifik sebagai sebuah bentuk tindak politis. 

Mengkaji bahasa hakikatnya adalah mengkaji tindak berbahasa. Pandangan 

Halliday itu dipengaruhi oleh dua hal, yakni: 1) keterlibatan aktifnya dalam 
 

3 Rifai, Muhammad, Pramoedya Ananta toer: Biografi Singkat (1925-2006), (Garasi House of 
Books, Jogjakarta: 2010) hlm. 125 
4 Ratna, Nyoman Kutha, Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra (Yogyakarta, Pustaka 
Pelajar, 2008) hlm. 1 
5 Denis McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, Fifth Edition (London: Sage 
Publications, 2005). hlm. 27. 
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penelitian linguistik dan 2) keterlibatan aktifnya dalam gerakan politik kiri ketika 

menjadi mahasiswa pada awal tahun 1950-an.6 

Pramoedya Ananta Toer mungkin merupakan sastrawan Indonesia yang 

paling banyak dibahas dan dikaji  di luar Indonesia.7  Selama karyanya dilarang 

hanya peneliti dari luar negri, baik orang asing maupun orang Indonesia yang 

bermukim di luar negri yang bebas membahas karya Pramoedya. 

Pengaruh dalam komunikasi massa masih menjadi masalah  utama bagi 

peneliti komunikasi massa dan ahli teori.8 Komunikasi massa, sebagai sebuah 

proses komunikasi yang ditujukan pada khalayak luas, heterogen, dan anonim, 

tentunya memilki efek atau pengaruh pada penerimanya. Efek tersebut penting 

sifatnya, karena merupakan hasil dari proses komunikasi, dan akan menentukan 

apakah proses komunikasi massa berjalan dengan semestinya atau tidak. Bentuk 

dari efek atau pengaruh bisa berbeda-beda, dimulai dari pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi, sampai 

perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan oleh komunikator.Tiga klasifikasi 

dari efek komunikasi massa terhadap komunikan yaitu, Efek Kognitif (Cognitive 

Effect), Efek Afektif (Affective Effect), Efek Konatif (Behavioral Effect). 

Jika tiga efek komunikasi tersebut dikaitkan dengan wacana nasionalisme 

yang ada pada novel Bumi Manusia karya Pramoedya, maka bisa dikatakan efek 

secara kognitif berkaitan dengan nasionalisme secara konsep, karena dimensi 

pertama dari sebuah teori adalah konsep-konsep atau kategorinya.9 Materi-materi 

dikelompokkan ke dalam kategori-kategori konseptual menurut kualitas-kualitas 

yang diamati. Konsep istilah dan definisinya memberikan kita apa yang dilihat 

oleh alhi teori dan apa yang dianggap penting. Selanjutnya efek afektif 

berhubungan dengan cara berpikir dalam nasionalisme, karena dalam efek afektif 

berkaitan dengan perasaan dalam pemikiran dari komunikator yang disampaikan 
 

6Anang Santoso. 2006. Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis dan Analisis Wacana Kritis. Artikel. 
Jurnal Bahasa dan Seni Tahun 36, Nomor 1, Februari 2008 
7 Katrin Bandel, Sastra Nasionalisme Pascakolonialitas, (Jogjakarta: Pustaha hariara, 2013)Hlm. 
225 
8 Werner J. Severin & James W. Tankadr, JR. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, & Terapan di 
Dalam Media Massa, Jakarta: Kencana, 2011. Hlm. 14 
9 Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss. Teori Komunikasi. Jakarta: Salemba Humanika, 2009. 
Hlm. 28 
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kepada komunikan, dimana ebagian pesan dan pengaruhnya ditentukan oleh 

tanda-tanda, simbol, kata-kata dan tindakan yang ada dalam pesan tersebut, serta 

sebagian oleh proses penafsiran yang digunakan oleh penerima pesan.10 

Memahami sebuah pesan adalah memahami makna  dan kedua elemen tersebut 

sangat penting ketika menerapkan teori-teori komunikasi. Dan yang terakhir efek 

konatif atau behavioral effect berkaitan dengan tindakan nasionalisme, dimana 

dalam efek konatif berkaitan dengan niat atau tindakan yang akan dilakukan 

setelah mendapat efek kognitif dan afektif. Jadi jika wacana nasionalisme 

dikaitkan dengan efek dalam komunikasi bisa terbagi dalam tiga hal  yaitu, 

konsep dari nasionalisme, cara berpikir nasionalisme, dan tindakan nasionalisme. 

 

Rumusan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali dan mengetahui gambaran dan 

pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan wacana 

nasionalisme dalam level teks, setelah melihat latar belakanh masalah maka 

rumusan masalah yang ingin diketahui adalah: 

1. Bagaimana wacana  konsep Nasionalisme direpresentasikan oleh Pramoedya 

Ananta Toer dalam bukunya Bumi Manusia? 

2.  Bagaimana cara berfikir Nasionalisme direpresentasikan oleh Pramoedya 

Ananta Toer sebagai komunikasi dalam bukunya Bumi Manusia? 

3. Bagaimana tindakan Nasionalisme direpresentasikan oleh Pramoedya Ananta 

Toer sebagai komunikasi dalam bukunya Bumi Manusia? 

Tujuan 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana wacana  konsep Nasionalisme 

direpresentasikan oleh Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya Bumi 

Manusia. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana cara berfikir Nasionalisme 

direpresentasikan oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai komunikasi dalam 

bukunya Bumi Manusia. 

 
10 Ibid. hlm. 201 
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3. Untuk mendeskripsikan bagaimana tindakan Nasionalisme direpresentasikan 

oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai komunikasi dalam bukunya Bumi 

Manusia. 

Kajian Teori 

1. Komunikasi sebagai Produksi dan Pertukaran Makna 

Dalam studi komunikasi terdapat dua mazhab utama yang sering dijadikan 

landasan berpikir para ilmuwan komunikasi dalam meneliti berbagai fenomena 

komunikasi. Mazhab pertama adalah melihat komunikasi sebagai transmisi pesan 

atau disebut dengan mazhab proses. Ia tertarik dengan bagaimana pengirim dan 

penerima mengkonstruksi pesan (encode) dan menerjemahkannya (decode), dan 

dengan bagaimana transmiter menggunakan saluran dan media komunikasi. 

Mazhab kedua adalah mazhab produksi dan pertukaran makna. Ia berkenaan 

dengan bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan orang-orang dalam rangka 

menghasilkan makna, yakni berkenaan dengan peran teks dalam kebudayaan.11
 Ia 

berkenaan dengan bagaimana menghasilkan makna: yakni bagaimana dengan teks 

berperan dalam kebudayaan kita. Ia menggunakan istilah-istilah seperti 

pertandaan (signification), dan tidak memandang kesalahpahaman sebagai bukti 

yang penting dari kegagalan komunikasi, hal itu mungkin akibat dari perbedaan 

budaya antara pengirim dan penerima. Bagi mahzab ini, studi komunikasi adalah 

studi tentang teks dan kebudayaan.12 

2. Nasionalisme 

Nasionalisme berasal dari kata nasion yang berarti bangsa. Bangsa 

mempunyai dua pengertian, yaitu: dalam pengertian antropologis dan sosiologis , 

dan dalam pengertian politis. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, 

bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan-hidup yang 

berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan-hidup tersebut merasa 

satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah dan adat istiadat. Persekutuan-hidup 

 
11 John Fiske, Cultural And Communication Studies, Sebuah Pengantar Paling Komprehensif, 
(Yogyakarta, Jalasutra, 2004) hlm. 9-11. 
 
12 Ibid, hal. 9 
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semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan-hidup yang 

mayoritas dan dapat pula persekutuan-hidup minoritas. Bahkan dalam satu negara 

bisa terdapat beberapa persekutuan-hidup.13 Negara adalah ideal (geist) yang 

diobyektifikasi, dan karenanya, individu hanya dapat menjadi sesuatu yang 

obyektif melalui keanggotaannya dalam negara. Lebih jauh dia menyatakan 

bahwa negara memegang monopoli untuk menentukan apa yang benar dan salah 

mengenai hakikat negara, menentukan apa yang moral dan yang bukan moral, 

serta apa yang baik dan apa yang destruktif.14 

Ketika berbicara tentang nasionalisme tidak akan terlepas dari yang disebut 

cara berpikir nasional, karena cara berpikir nasional merupakan jalan yang harus 

dianut untuk mencapai cita-cita yang dituju, yakni kebahagiaan bangsa dan 

negaranya. Cara berpikir nasional adalah etika kehidupan nasionalis, yaitu 

meletakkan nilai pengabdiannya terhadap bangsa dan tanah airnya. Karena cara 

berpikir nasional adalah pegangan hidup seorang nasionalis maka cara berpikir 

nasionalis tidak boleh ditinggalkan. Menurut Slamet Muljana ada beberapa poin 

ciri khusus terkait cara berpikir nasional, diantaranya: 
a. Cara berpikir nasional yaitu berupa norma objektif, dimana mengutamakan 

kepentingan kehidupan nasional. Segala perbuatan baik yang bersifat ke luar 

maupun ke dalam diukur dengan norma tersebut. 

b. Cara berpikir nasional merupakan antitesis cara berpikir kedaerahan, yaitu 

cara yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan 

daerahnya. 

c. Cara berpikir nasional merupakan antitesis terhadap cara berpikir kepartaian 

atau golongan, yang dimaksud cara berpikir kepartaian dalam kehidupan 

nasional adalah berpikir mengutamakan kepentingan partai atau golongan 

tanpa memperhatikan kepentingan kehidupan nasional. 

d. Cara berpikir nasional merupakan mutlak antitesis dari cara berpikir kolonial, 

hal ini terjadi di daerah jajahan. Selama kolonialisme itu berlangsung, 

 
13 Yatim Badri, Soekarno, Islam, dan Nasionalisme, (Jakarta, 1999: Logos Wacana Ilmu) hlm. 57 
14 Simandjuntak. 2003. Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya Dalam 
Persiapan UUD 1945. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 166 
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3. Novel Sebagai Wacana  

Seperti yang dipaparkan sebelumnya pada latar belakang masalah, novel 

adalah salah satu jenis dari buku. Buku sendiri adalah salah satu bentuk dari 

media cetak. Novel adalah sebuah teks naratif. novel menceritakan kisah yang 

merepsentasikan suatu situasi yang dianggap mencerminkan kehidupan nyata atau 

untuk merangsang imajinasi. Seiring dalam proses pengisahannya novel merujuk 

secara langsung atau tidak langsung ke teks-teks lain. 

Selama hampir sepuluh tahun ini, istilah wacana sedang hangat dibicarakan 

di mana-mana baik dalam perdebatan-perdebatan maupun teks-teks ilmiah yang 

ada, tetapi penggunaannya sembarangan saja, bahkan sering tanpa didefinisikan 

terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan, konsep wacana menjadi taksa, maknanya 

menjadi kabur, ataupun penggunaan maknanya secara berbeda dalam konteks-

konteks yang berbeda. Kebanyakkan kasus yang mendasari penggunaan kata 

“wacana” adalah gagasan umum bahwa bahasa ditata menurut pola-pola 

tersebut.16 

4. Wacana M.A.K. Halliday 

Wacana, dalam pengertian Linguistik Sistemik Fungsional (LSF), adalah 

bahasa (baik lisan maupun tulis) yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu 

konteks situasi dan konteks kultural.17 Konteks kultural adalah suatu sistem nilai 

dan norma yang merepresentasikan suatu kepercayaan di dalam suatu 

kebudayaan. Sistem nilai ini termasuk apa-apa yang dipercaya benar dan salah, 

baik dan buruk, termasuk di dalamnya yaitu ideologi, yang mengatur keteraturan 

sosial yang berlaku umum di suatu kebudayaan. Sementara itu, norma merupakan 

realisasi sistem nilai di dalam bentuk aturan yang mengawal proses sosial, apa 

 
15 Ibid, hlm. 6-8 
16 Jorgensen, M. W., & Phillips, L. J, Analisis Wacana Teori & Metode,( Yogyakarta, Pustaka 
Pelajar, 2010) hlm. 1 
17 Riyadi Santosa, Logika Wacana: Hubungan Konjungtif dengan Pendektan Linguistik Sistemik 
Fungsional (Surakarta, UNS Press, 2011)  hlm. 1 
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yang harus dan tidak harus dikerjakan anggota masyarakatnya di dalam 

melakukan proses sosial. 

Konteks situasi merupakan lingkungan langsung yang berada di dalam 

pengunaan bahasa, dimana konteks situasi terdiri dari tiga aspek: 

1. Medan wacana: yaitu merujuk pada suatu kejadian dengan lingkungannya, 

yang sering di ekspresikan dengan apa yang terjadi, kapan, di mana, bagaimana 

terjadinya, untuk mengetaahui apa sesungguhnya yang sedang disibukkan oleh 

pada pelibat, dimana didalamnya bahasa ikut serta sebagai unsur pokok 

tertentu. 

2.  Pelibat wacana:  merupakan tipe partisipan yang terlibat di dalam kejadian 

tersebut, status dan peran sosial yang dilakukan oleh partisipan tersebut, untuk 

mengetahui jenis-jenis hubungan peran apa yang terdapat di antara para 

pelibat, termasuk hubungan-hubungan tetap dan sementara, baik jenis peranan 

tuturan yang mereka lakukan dalam percakapan maupun rangkaian keseluruhan 

hubungan-hubungan yang secara kelompok mempunyai arti penting yang 

melibatkan mereka. 

3. Sarana wacana: merujuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa, hal yang 

diharapkan oleh para pelibat diperankan bahasa dalam situasi tersebut, untuk 

mengetahui organisasi dalam simbolis teks, kedudukan yang dimilikinya, dan 

fungsinya dalam konteks, termasuk salurannya apakah dituturkan, dituliskan, 

atau penggabungan keduanya, serta mode retorikanya, yaitu apa yang akan 

dicapai teks berkenaan dengan pokok pengertian seperti bersifat membujuk, 

menjelaskan, mendidik, dan sebagainya. 

 

Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian 

ini lebih mengutamakan terhadap proses daripada hasil, penulis ingin mengetahui 

bagaimana wacana nasionalisme di representasikan oleh Pramoedya Ananta Toer  

dalam karyanya sebuah proses, pemaknaan dan pemahaman atas suatu gejala. 
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Seperti yang diungkapkan oleh  Pawito, penelitian komunikasi kualitatif biasanya 

tidak dimaksudkan yaitu Bumi Manusia, dengan menggunakan pendekatan ini 

penulis  berusaha menggambarkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan 

(explanations), mengontrol gejala-gejala komunikasi atau mengemukakan 

prediksi-prediksi tetapi lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran 

dan/atau pemahaman (understanding) mengenai bagaimana dan mengapa suatu 

gejala atau realitas komunikasi terjadi.18 

2. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini yaitu: Novel berjudul Bumi Manusia karya 

Premoedya Ananta Toer yang merupakan salah satu dari tertralogi Pulau Buru 

yaitu: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, 

dimana Bumi Manusia merupakan buku bagian pertama. Diterbitkan pertama pada 

tahun 1980, dan pada tahun 1981 dilarang oleh Jaksa Agung. Novel ini juga 

pernah diterbitkan oleh 34 penerbit yang ada diseluruh dunia. 

3. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan penulis 

berdasarkan kebutuhan dalam penganalisisan dan pengkajian subyek yang diteliti. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini sudah dilakukan sejak penulis menentukan 

permasalah yang dibahas. Pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

1. Pengumpulan data primer: berupa Novel Bumi Manusia karya Pramoedya 

Ananta Toer serta sejumlah data yang terkait dengan subyek penelitian 

yang dikaji seperti seperti kepustakaan yang terkait, biografi penulis, dan 

dokumen-dokumen lainnya. 

2. Pengumpulan data sekunder: yaitu literatur atau kepustakaan yang terkait 

dengan Novel Bumi Manusia secara keseluruhan beserta persoalannya 

maupun yang spesifik membahas tentang novel tersebut,baik berupa buku, 

jurnal, biografi dll. 

 

 

 
18 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta,LKiS, 2007) hlm. 35  
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4. Teknik Analisis data 

Teknik analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif  

menggunakan logika yang bertitik tolak dari ”khusus ke umum”; bukan dari 

”umum ke khusus”, serta konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi. Teoritisasi 

yang memperlihatkan bagaimana hubungan antarkategori juga dikembangkan atas 

dasar data yang diperoleh. Karenanya antara kegiatan pengumpulan data dan 

analisis data menjadi tak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya 

berlangsung secara simultan atau berlangsung serempak dimana prosesnya 

berbentuk siklus, bukan linier.19 Selain itu, pada dasarnya analisis data dalam 

penelitian penelitian kualitatif dikembangkan dengan maksud hendak memberikan 

makna (making sense of) terhadap data, menafsirkan (interpreting), atau 

mentransformasikan (tansforming) data ke dalam bentuk-bentuk naraasi yang 

kemudian mengarah pada temuan yang bernuansakan proposisi-proposisi ilmiah 

(thesis) yang akhirnya sampai pada kesimpulan-kesimpulan final.20 

 

Sajian dan Analisis data 

A. Konsep Nasionalisme 

Nasionalisme berasal dari kata nasion yang berarti bangsa. Bangsa 

mempunyai beberapa pengertian, yaitu: dalam pengertian antropologis dan 

sosiologis, dan politis. 

1. Antropologis dan Sosiologis   

Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu 

masyarakat yang merupakan suatu persekutuan-hidup yang berdiri sendiri dan 

masing-masing anggota persekutuan-hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, 

bahasa, agama, sejarah dan adat istiadat. 

Sebagai contoh disini disajikan teks yang berhubungan dengan persekutuan-

hidup tentang bahasa: 

 
19 Sanapiah Faisal, Pengumpulan dan Analisa Data dalam Penelitian Kualitatif, dalam Burhan 
Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah 
Penguasaan Model Aplikasi”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 68-69. 
20  Pawito. Op Cit. hlm. 170 
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Deskripsi dialog : 

“Sudah pernah baca Francis ? G. Francis?” Sungguh aku merasa 
kewalahan. Itu pun aku tak tahu. “Rupanya Sinyo Sinyo tak pernah 
membaca Melayu.” “Buku Malayu, Ma ? Ada ?” tanyaku mengembik. 
“Sayang kalau tak tahu, Nyo. Banyak buku Melayu sudah dia tulis. Aku 
kira dia orang Totok atau Peranakan, bukan Pribumi. Sungguh sayang, 
Nyo, kalau tidak ada perhatian.” (hlm. 163) 

 
Dari dialog diatas dapat dilihat buku melayu merupakan buku yang ditulis 

oleh bangsa melayu dengan bahasa melayu atau diterjemahkan dalam bahasa lain 

(Inggris, Jerman, Belanda, dan lain-lain). Pada masa itu buku melayu sangat sulit 

dicari bahkan hampir tak ada, sehingga pengarangnya juga tak ada yang terkenal. 

Pada perkembangan selanjutnya buku melayu dapat dijadikan pembangkit 

nasionalisme karena banyak pengarang menjadikan tulisan/buku sebagai 

pemersatu bangsa.  

1) Pelibat wacana  

a) Mama atau Sarikem alias Nyai Ontosoroh adalah istri dari Herman  

Mellema. Ibu dari Annelies dan Robert Mellema, merupakan 

seorang wanita pribumi yang cerdas. 

b) Minke adalah seorang pribumi, orang Jawa yang 

berilmupengetahuan Eropa, seorang murid di HBS. 

c) Annelies Mallema adalah putri Herman Mellema dan Nyai 

Ontosoroh, dengan dengan cirri fisik berkulit putih, halus, berwajah 

Eropa, berambut dan bermata Pribumi. 

2) Medan Wacana 

Setting lokasi di ruang belakang rumah Herman Mellema, dengan 

duduk di atas sofa berkasur tinggi dan bertilam bunga-bunga warna warni 

di atas dasar warna crime. 

Suasana ruangan ini mengambarkan ruangan yang nyaman dan 

mewah pada jamannya. Perabot rumah yang ada mengambarkan kekayaan 

keluarga Herman Mellama. Dengan keadaan ruangan seperti diatas akan 

memberikan kenyamanan bagi yang menempatinya. Dalam ruangan ini 
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timbul dialog yang bertemakan pentingnya karya sastra melayu di dalam 

peradapan saat itu. 

3) Mode Wacana 

Ungkapan perkembangan nasionalisme terkait dalam bahasa dapat 

dilihat dalam perkembangan buku-buku/tulisan yang ditulis oleh 

pengarang Pribumi. “Sayang kalau tak tahu, Nyo. Banyak buku Melayu 

sudah dia tulis. Aku kira dia orang Totok atau Peranakan, bukan Pribumi. 

Sungguh sayang, Nyo, kalau tidak ada perhatian.”21 

Dalam novel tersebut penulis berpendapat bahwa dalam 

masyarakat dari suatu bangsa yang hebat adalah masyarakat yang 

menghargai kebudayaan dan bangga akan hasil karya dari bangsanya 

sendiri, baik itu berupa seni kebudayaan, maupun karya sastra baik yang 

lisan maupun tulisan. 

a. Konsep nasionalisme dapat menyebar luas dengan adanya 

tulisan/buku-buku. Jadi nasionalisme adalah cermin abstrak dari 

kehidupan konkret suatu bangsa. 

Maka peran aktif kaum intelektual dalam pembentukan 

semangat nasional amatlah penting, sebab mereka itulah yang harus 

merangkum kehidupan seluruh anak bangsa dan menuangkannya 

sebagai unsur cita-cita bersama yang ingin diperjuangkan. 

Cendikiawan Soedjatmoko menyebut nasionalisme tidak bisa tidak 

adalah nasionalisme yang cerdas karena nasionalisme itu harus 

disinari oleh kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan dan kesadaran 

sejarah. 

b. Nasionalisme merupakan sesuatu yang hidup, yang bergerak terus 

secara dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat. Makna 

nasionalisme sendiri tidak statis, tetapi dinamis mengikuti 

bergulirnya masyarakat dalam waktu. 

 

                                                 
21Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia, (Jakarta. Lentera Dipantara 2011) hlm. 163. 
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B. Cara Berfikir Nasionalisme 

Cara berpikir nasional adalah etika kehidupan nasionalis, yaitu meletakkan 

nilai pengabdiannya terhadap bangsa dan tanah airnya. Karena cara berpikir 

nasional adalah pegangan hidup seorang nasionalis maka cara berpikir nasionalis 

tidak boleh ditinggalkan. Cara berpikir nasional merupakan mutlak antitesis dari 

cara berpikir kolonial, hal ini terjadi di daerah jajahan. Selama kolonialisme itu 

berlangsung, pertentangan antara kolonialisme dan nasionalisme tetap ada karena 

kepentingan kolonialisme berlawanan dengan kepentingan nasionalisme. 

Cara berpikir nasionalisme sebelum kemerdekaan adalah ingin 

melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. 

Deskripsi dialog : 

“Tidak. Tak ada urusan dengan tamu kita. Baik kita bicara soal lain,” tolak 
Miriam. “Kau Pribumi tulen, kan, Minke?” Aku diam tak menjawab, 
merasa pintu penghinaan mulai dibuka tanpa ketukan. “Seorang Pribumi 
yang mendapat didikan Eropa. Bagus. Dan sudah begitu banyak kau 
ketahui tentang Eropa. Mungkin kau tak tahu banyak tentang negerimu 
sendiri. Barangkali. Bukan ? Aku tak salah, kan?” 
Penghinaan itu sekarang sedang berlangsung, pikirku. (hlm. 211) 

 
Dialog ini tersirat bahwa pendidikan sangatlah penting, karena dengan 

pendidkan maka rakyat akan mengerti dan berpandangan luas terhadap keadaan 

bangsanya, sehingga akan berfikir tentang kemajuan bangsanya.  

1) Pelibat wacana  

a) Sarah adalah seorang putri sulung dari Tuan Assisten residen, seorang 

kakak dari meriam yang juga lulusan dari HBS Surabaya.  

b) Meriam adalah putrid bungsu dari Tuan Assisten Residen, bersekolah di 

HBS Surabaya, sebagai sahabat dari Minke. 

c) Minke adalah seorang pribumi, orang Jawa yang berilmupengetahuan 

Eropa, seorang murid di HBS. 

2) Medan Wacana 

Setting lokasi : suasana kebun belakang dari kantor Tuan Assisten 

Residen. Dengan diantar oleh wajah-wajahtak dikenal, dalam pakaian Jawa 
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yang necis tana alas kaki, membungkuk member hormat. Yang bertopi di atas 

balngkonnya. 

Suasana kebun belakang di kantor Tuan Assiste Residen tidak 

digambarkan hanya wajah-wajah serius orang-orang terlibat  dalam 

pembicaraan di rumah itu yaitu orang jawa (tidak dikenal) dengan pakaian 

Jawa tanpa alas kaki dan bertopi blangkon. 

3) Mode Wacana 

Pemikiran tentang kebangsaan dan nasionalisme mulai dapat dilihat pada 

dialog ini : 

“Seorang Pribumi yang mendapat didikan Eropa. Bagus. Dan sudah begitu 
banyak kau ketahui tentang Eropa. Mungkin kau tak tahu banyak tentang 
negerimu sendiri. Barangkali. Bukan ? Aku tak salah, kan?” 

 
a. Pendidikan akan membuat rakyat mengerti dan berpandangan luas 

terhadap keadaan bangsanya, sehingga mereka akan berfikir tentang 

kemajuan bangsanya.  

Ketika sebagian kecil bangsa Indonesia sudah mulai 

bersentuhan dengan pendidikan moderen pada pertengahan abad ke-

19, sedikit demi sedikit, terbuka wawasan berfikir bangsa Indonesia. 

Dari kalangan rakyat Indonesia terdidik yang jumlahnya masih 

terbatas itu rasa kebangsaan atau nasionalisme dan kesadaran untuk 

bersatu dalam perjuangan mulai muncul dan disebarluaskan. 

Pendidikan ternyata begitu besar pengaruhnya untuk membuka fikiran 

dan kesadaran akan rasa persatuan, rasa kebangsaan, dan rasa 

kecintaan pada tanah air. Kalangan terdidiklah yang mampu merintis 

rasa kebangsaan atau nasionalisme ini pada masa Kebangkitan 

Nasional 1908. Di awal abad ke-20, dapat dikatakan fase pertama 

tumbuhnya nasionalisme bangsa Indonesia.22 

                                                 
22 Bunyamin Mahtuh, 2008. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui 
Pendidikan Kewarganegaraan, Jurnal EDUCATIONIST. Vol. II No. 2 Juli 2008.. Hlm 134  
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b. Pendidikan yang rendah menyebabkan wawasan berfikir pun menjadi 

sempit. Rakyat tidak memiliki pemikiran tentang penuntutan hak-

haknya.  

 

C. Tindakan Nasionalisme  

Tindakan nasionalisme tergambar dalam novel karya Pramoedya Ananta 

Toer dalam bukunya Bumi Manusia. Bumi Manusia.  Deskripsi tindakan awal 

penanaman nasionalisme adalah dengan mengirimkan sejumlah pemuda-pemuda 

yang dikirimkan ke Eropa yang di tuliskan dalam Novel ini seperti dibawah ini : 

Deskripsi dialog:  

Aku senang mengetahui pemuda-pemuda yang dikirimkan ke Inggris dan 
Amerika untuk belajar (hlm. 71) 
 
Dari dialog ini terkandung makna bahwa perasaan senang seseorang yang 

saat mendengar berita dari media yang menuliskan tentang tindakan pemuda-

pemuda bangsanya yang dikirimkan ke Amerika untuk belajar. Perasaan ini akan 

dapat membangun sikap nasionalisme dengan meningkatnya pengetahuan dari 

rakyatnya. Peningkatan pendidikan rakyat merupakan harapan untuk memperbaiki 

sikap nasionalisme bangsa-bangsa yang tertindas untuk melepaskan belenggu 

penjajahan. 

1) Pelibat wacana  

a) Minke adalah seorang pribumi, orang Jawa yang berilmupengetahuan 

Eropa, seorang murid di HBS. 

2) Medan Wacana 

Setting lokasi, tulisan diatas merupakan suasana rumah kos di 

pemondokan dengan alamat di Kranggan. Didalam kamar sudah tersedia susu 

coklat hangat untuk diminum. Dengan sebuah ranjang untuk tidur. Tidak 

banyak digambarkan pada suasana di ruangan kos itu.  

Ruangan ini disetting untuk orang-orang yang kaya (berada), karena pada 

saat penjajahan kondisi sangat terbalik dengan setting ruangan ini, karena di 

era penjajahan, kekayaan alam diserap oleh penjajahan. 
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3) Mode Wacana 

Pendidikan bagi suatu bangsa sangat penting karena menyangkut 

bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Dimana ketika masyarakat 

dalam suatu bangsa berpendidikan, maka bangsa tersebut tidak akan mudah 

untuk dibodohi maupun ditindas oleh bangsa lain. 

Peningkatan kemampuan intelektual termasuk penguasaan, penerapan, 

dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi agar penguasaan 

tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.  Selanjutnya, 

manusia Indonesia yang berkualitas mempunyai daya saing yang tinggi di 

tengah-tengah kehidupan global.  Sudah tentu penguasaan intelektual tersebut 

selalu harus seimbang dengan peningkatan kemampuan etis dan moral serta 

agama sebagai sumber nilai-nilai etika dan moral.   

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait wacana 

nasionalisme dalam Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa secara substansi Bumi Manusia telah menyuguhkan 

kekayaan dalam wacana nasionalisme, Pramoedya sebagai pengarang 

memperlihatkan pemikirannya tentang wacana nasionalisme di Bumi Manusia 

dengan sangat beragam dan konsisten,  baik wacana nasionalisme dari segi 

konsep, cara berpikir, maupun tindakan. 

1. Konsep nasionalisme: dari segi konsep nasionalisme dalam Bumi Manusia, 

pengarang menyuguhkan terhadap para pembaca atau komunikan untuk 

mendalami bahwa nasionalisme di Indonesia tidak boleh terlalu 

membanggakan kepentingan daerahnya sendiri, karena hal tersebut hanya 

akan menimbulkan perpecahan dari suatu bangsa yang terdiri dari beraneka 

ragam suku, ras, bahasa, agama, dan adat istiadat ini, setiap individu haruslah 

mengutamakan kepentingan bangsanya daripada kepentingan daerahnya.  

2. Cara berpikir nasionalisme: sedangkan dari cara berpikir nasionalisme, 

pengarang menggambarkan bahwa seorang   nasionalis itu timbul dari masing-



masing individu yang sadar dalam menghadapi kepentingan bangsa dan tanah 

airnya. Cara berpikir nasional merupakan moral dalam kehidupan nasionalis, 

oleh karena itu cara berpikir nasionalis adalah jalan yang harus dianut untuk 

mencapai cita-cita yang dituju, yakni kebahagiaan bangsa dan tanah airnya. 

3. Tindakan nasionalisme: dari konsep nasionalisme dan cara berpikir nasional 

akan timbul tindakan untuk kepentingan nasional itu sendiri, dimana 

Pramoedya disini menggambarkan bahwa seorang mampu bekerja demi 

kebahagiaan bangsa dan tanah airnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, 

dimana hal ini adalah mengajarkan terhadap komunikan atau para pembaca 

untuk berbuat baik, karena segala konsep, cara berpikir dan tindakan yang 

menguntungkan dan memajukan kehidupan bangsa dan tanah air merupakan 

sesuatu yang baik. 

Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan: dari hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa isu-isu yang terkait dengan wacana nasionalisme akan 

terus dapat diterapkan sepanjang zaman, karena permasalahan seperti ini akan 

terus berkembang, seiring dengan perkembangan relasi sosial dan ideologi-

ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu penulis 

menyarankan agar penelitian yang terkait isu-isu atau wacana tentang 

nasionalisme supaya terus dikembangkan, tetntu saja dengan metode yang 

semakin disempurnakan. 
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