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Abstrak 

Artikel ini berusaha mengungkap berbagai bentuk poskolonial yang terdapat dalam sejumlah elemen 
atau aspek pada buku ajar bahasa Perancis tersebut. Objek penelitian ini adalah sejumlah buku ajar bahasa 
Perancis untuk perguruan tinggi di Indonesia sedangkan sampel pembahasan pada artikel ini yaitu buku 
Campus 1. Teknik analisisnya dengan menggunakan teknik analisis konten dan deskriptif kualitatif dengan 
fokus kajian poskolonialitas. Bentuk poskolonialitas tersebut muncul dalam benrbagai bentuk yang 
merepresentasikan superioritas Barat yang secara tidak langsung juga menempatkan Timur secara subordinat. 
Selain itu, ada berbagai bentuk budaya yang bersifat peniruan terhadap budaya Perancis yang tergolong 
sebagai bentuk mimikri (budaya). Bentuk lainnya berupa hibriditas budaya. Dalam buku Campus 1 ini pula ada 
catatan yang menarik mengenai pemakaian bahasanya, khususnya terkait dengan abrogasi dan apropriasi. Hal 
tersebut ditandai dengan banyaknya pengaruh serapan bahasa Inggris ke dalam bahasa Perancis. Kasus ini 
menunjukkan bahasa Perancis yang nota bene salah satu bahasa Eropa juga mengalami subordinasi terhadap 
bahasa Eropa lainnya, yakni terhadap bahasa Inggris. 
Kata-kata kunci: buku ajar, poskolonialitas, bahasa Perancis, superioritas Barat, mimikri budaya 
 

Pendahuluan 

Bahasa Perancis sebagai salah satu bahasa resmi PBB kini banyak dipelajari di Indonesia, baik 

pada tingkat formal maupun di tingkat informal. Dalam kaitannya dengan bahasa Perancis dalam 

tataran formal, ada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi pendidikan 

bahasa Perancis atau Sastra Perancis, antara lain yang terdapat di pulau Jawa saja seperti: 

Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas 

Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 

dan Universitas Brawijaya. 

Di berbagai perguruan tinggi tersebut, sebagian besar pembelajaran bahasa Perancis 

dilaksanakan dengan menggunakan buku ajar berdasarkan standar kompetensi CECR (Cadre 

Européen Commun de Référence pour Les Langues), yaitu standar kompetensi yang dikembangkan 

oleh masyarakat Uni Eropa. Standar kompetensi CECR adalah pedoman bagi pembelajaran bahasa 

Perancis sebagai bahasa asing. Dalam standar kompetensi CECR tersebut terdapat tiga unsur yang 

harus dicapai meliputi kompetensi: bahasa, pragmatik, dan sosiolinguistik. Melalui ketiga unsur 



kompetensi tersebut diharapkan dapat terjadi pertukaran informasi yang akurat antara pemakai 

bahasa dan pembelajar dengan bahasa Perancis sebagai bahasa asing.  

 Buku ajar bahasa Perancis dengan standar kompetensi CECR yang banyak digunakan di 

berbagai universitas di Indonesia antara lain Campus 1 dan Campus 2 yang ditulis oleh J. Girardet 

dan J. Pécheur, diterbitkan oleh CLE International. Selain itu, juga terdapat Echo 1 dan Echo 2 yang 

kebetulan ditulis oleh pengarang dan penerbit yang sama dengan buku ajar Campus 1 dan Campus 2. 

Keempat buku ajar tersebut merupakan buku ajar pokok yang digunakan mahasiswa mulai semester 

1 sampai dengan semester 5 di beberapa perguruan tinggi yang menjadi fokus atau sampel 

penelitian ini, yaitu Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri 

Semarang, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Data selengkapnya ada pada tabel berikut. 

 

Tabel 1 
Judul Buku Ajar Bahasa Perancis dan Nama Universitas Penggunanya 

 
No. Judul Buku Teks Bahasa Perancis Universitas Pengguna 
1. Campus 1 ditulis oleh Jacky Girardet dan Jacques Pécheur dan diterbitkan oleh CLE 

International pada tahun 2002 
UNES, UNY 

2. Campus 1 ditulis oleh Jacky Girardet dan Jacques Pécheur dan diterbitkan oleh CLE 
International pada tahun 2002 

UNES, UNY 

3. Echo 1 ditulis oleh Jacky Girardet dan Jacques Pécheur dan diterbitkan oleh CLE 
International pada tahun 2008 

UNJ, UPI 

4. Echo 2 ditulis oleh Jacky Girardet dan Jacques Pécheur dan diterbitkan oleh CLE 
International pada tahun 2008 

UNJ, UPI 

 

 Buku ajar dalam tabel 1 selanjutnya dianalisis bentuk poskolonialitas sesuai dengan tujuan 

penelitian ini yang membahas bentuk-bentuk dominasi barat muthakhir di Indonesia yang salah 

satunya melalui kajian poskolonial terhadap text book  universitas. Bentuk-bentuk poskolonialitas 

yang dikaji terhadap keempat buku ajar bahasa Perancis tersebut meliputi bentuk superioritas barat 

(kode A), subordinasi timur (kode B), praktik penjajahan (kode C), mimikri (kode D), hibriditas (kode 

E), diaspora (kode F), operasi/politik tubuh (kode G), nasionalitas (kode H), serta abrograsi dan 

apropriasi (kode I). 

 Keempat buku ajar bahasa Perancis tersebut dipakai para mahasiswa mulai semester 1 

sampai semester 5 atau dapat dikatakan mulai dari tingkat dasar (élémentaire) hingga menengah 

(intermédiaire). Setiap buku ajar bahasa Perancis pada umumnya tidak hanya sekedar memberikan 

kompetensi berbahasa tetapi juga sekaligus menerapkan aspek budaya Perancis yang seringkali 

tanpa disadari memiliki aspek poskolonialitas. Dengan demikian, pembelajar sejak awal sudah 

disuguhi berbagai aspek budaya Perancis dalam sebuah buku ajar melalui gambar animasi, foto, 

pernyataan, kalimat dan kata. Artikel ini berusaha mengungkap berbagai bentuk poskolonial yang 

terdapat dalam sejumlah elemen atau aspek pada buku ajar bahasa Perancis tersebut. Sebelum 

membahas hal itu, terlebih dulu akan dipaparkan kajian teori tentang poskolonialitas. 



  

Kajian Teori 

Poskolonial sebagai sebuah kajian muncul pada 1970-an. Studi poskolonial di Barat salah 

satunya ditandai dengan kemunculan buku Orientalisme (1978) karya Edward Said yang kemudian 

disusul dengan sejumlah buku lainnya yang masih terkait dengan perspektif Barat dalam 

memandang Timur. Buku-buku Said seperti Covering Islam: How the Media and the Experts 

Determine How We See the Rest of the World (1981) dan Culture and Imperialism (1993) merupakan 

sekuel dari buku Orientalisme tersebut. Buku semacam The Empire Writes Back (1989) suntingan Bill 

Ashcroft, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin merupakan buku lain yang sering dijadikan rujukan dalam 

pembahasan teori poskolonial. 

Teori poskolonial itu sendiri merupakan sebuah seperangkat teori dalam bidang filsafat, film, 

sastra, dan bidang-bidang lain yang mengkaji legalitas budaya yang terkait dengan peran kolonial. 

Bidang ini bukanlah menjadi monopoli kajian sastra. Poskolonial mirip dengan kajian feminisme yang 

meliputi bidang kajian humaniora yang lebih luas; sejajar dengan kajian posmodern atau postruk-

turalisme. 

Pada paruh akhir abad ke-20, selain strukturalisme yang mengkaji karya sastra hanya 

berdasarkan strukturnya, ada juga sejumlah kajian atau teori sastra yang melibatkan unsur 

kesejarahannya dan konteks sosialnya. Teori-teori seperti cultural studies, new historisisme, dan 

poskolonial untuk sekedar menyebut contoh merupakan kajian-kajian sastra yang menganalisis 

karya sastra dalam konteks kesejarahannya ataupun konteks sosialnya. Poskolonial merupakan 

kajian terhadap karya-karya sastra (dan bidang yang lain) yang berkaitan dengan praktik 

kolonialisme atau imperialisme baik secara sinkronik maupun diakronik. Kajian poskolonial berusaha 

membongkar selubung praktik kolonialisme di balik sejumlah karya sastra sebagai superstruktur dari 

suatu kekuasaan, kekuasaan kolonial. Sastra dipandang memiliki kekuatan baik sebagai pembentuk 

hegemoni kekuasan atau sebaliknya sebagai konter hegemoni. 

Seperti yang diungkap Said dalam Orientalisme, ada sejumlah karya sastra dalam dunia Barat 

yang turut memperkuat hegemoni Barat dalam memandang Timur (Orient). Sejumlah karya seni itu 

telah melegitimasi praktik kolonialisme bangsa Barat atas kebiadaban Timur. Penjajahan adalah 

sesuatu yang alamiah, bahkan semacam tugas bagi Barat untuk memberadabkan bangsa Timur. 

Kajian Said ini memang berangkat dari teori hegemoni Gramscian dan teori diskursus Foucaultian. 

Kata “post” yang dilekatkan dengan kata “colonial” sebetulnya kurang tepat kalau diindonesiakan 

menjadi “pasca”. Kasus ini mirip dengan pengindonesiaan kata “discourse” dalam istilah Foucault 

(Rogers, 2007) yang tidak sama persis maknanya dengan kata “wacana”. Ada kekhususan. 



Kata pascakolonial yang seringkali dijadikan terjemahan dari postcolonial merupakan istilah 

yang mengacu pada permasalah “waktu setelah” kolonial. Padahal poskolonial tidak hanya mengacu 

pada kajian sastra sesudah masa era penjajahan, atau era kemerdekaan tetapi lebih luas mengacu 

pada segala yang terkait dengan kolonialisme yang pada abad ke-21 hanya menyisakan Amerika 

sebagai bangsa penjajah yang kesiangan. Konteks poskolonialisme juga mencakup kasus globalisasi 

dan perdagangan bebas yang seringkali dianggap sebagai bentuk neokolonialisme. Kata post 

sebaiknya diartikan sebagai “melampaui” sehingga poskolonial adalah kajian yang melampaui 

kolonialisme, artinya bisa berupa pasca atau permasalahan lain yang masih terkait meskipun tampak 

seperti terpisah dari kolonialisme. 

Jangkauan luar biasa imperialisme Barat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan 

salah satu fakta yang paling menakjubkan dalam sejarah politik. Melalui penafsirannya yang yang 

brilian atas kanon-kanon Barat seperti Heart of Darkness (karya Conrad), Mansfield Park (karya 

Austen), dan Aida (komposisi musik karya Verdi), Said (1994:259) menunjukkan bagaimana 

kebudayaan dan politik bekerja sama. Sebuah konsep dasar yang dipaparkan pemikir Komunis Italia, 

Antonio Gramsci tentang hegemoni yang menyatakan bahwa kekuasaan terbangun atas dominasi 

(senjata) dan hegemoni (kebudayaan). 

Menurut Said (2002:ix) kebudayaan dan politik pada kasus kolonialisme telah bekerja sama, 

secara sengaja ataupun tidak, melahirkan suatu sistem dominasi yang melibatkan bukan hanya 

meriam dan serdadu tetapi suatu kedaulatan yang melampaui bentuk-bentuk, kiasan dan imajinasi 

penguasa dan yang dikuasai. Hasilnya adalah suatu visi yang mengaskan bahwa bangsa Eropa bukan 

hanya berhak, melainkan wajib untuk berkuasa. Argumen utama dosen kritik sastra Universitas 

Columbia AS ini adalah bahwa kekuasaan imperial Barat selalu menemui perlawanan terhadap 

imperium. Lelaki keturunan Palestina ini menelaah kesalingketergantungan wilayah-wilayah kultural 

tempat kaum penjajah dan terjajah hidup bersama dan saling berperang, dan melacak kisah-kisah 

“perlawanan” dalam diri para penulis poskolonial seperti Fanon, C.L.R. James, Yeats, Chinua Achebe, 

dan Salman Rusdhie. 

Dalam dunia poskolonial sekarang ini, Said (1995:28) mengajukan sanggahan terhadap 

argumen-argumen yang mengatakan bahwa kebudayaan dan identitas nasional adalah entitas-

entitas yang tunggal dan murni seperti yang dipaparkannya dalam buku Culture and Imperialism 

(yang diindonesiakan oleh Penerbit Mizan menjadi Kebudayaan dan Kekuasaan). Dengan melucuti 

pengertian “kita” dan “mereka” dari imperium, Said menunjukkan bagaimana asumsi-asumsi 

imperialis yang busuk terus mempengaruhi politik dan kebudayaan Barat, sejak peliputan media atas 

Perang Teluk hingga pengajaran sejarah dan kesusastraan di sekolah-sekolah.  



Apa yang dilakukan Said dalam sejumlah bukunya dalam menelanjangi praktik-praktik 

poskolonial tersebut selain berangkat dari teori hegemoni sebetulnya juga berawal dari konsep 

diskursus-nya Foucault seperti dalam bukunya Power/Knowledge (2002). Poskolonial merupakan 

sebuah kajian yang relatif luas dan baru. Apa sajakah yang menjadi cakupan pembicaraannya, siapa 

saja tokoh-tokohnya, dan pengarang manakah yang tergolong sebagai pengarang poskolonial? 

Informasi ini bisa dilihat dalam situs www.english.emory.edu. Dalam situs ini pula beberapa penulis 

seperti Bahri (2007) menuangkan gagasannya tentang “Introduction to Postcolonial Studies” 

ataupun Beya (2007) tentang “Mimicry, Ambivalence and Hybridity”. Jurnal internasional tentang 

poskolonial juga telah diterbitkan, yakni Journal Postcolonial Text yang edisi terakhirnya membahas 

peran Afrika dalam konteks poskolonial dan tentang On Things Fall Apart dari berbagai perspektif 

poskolonial (Esonwanne, 2009). 

 Berdasarkan penelesuran pada kedua sumber poskolonial tersebut, tampaknya sejumlah 

tema dan tokoh-tokoh poskolonial malah diproduksi dan direproduksi dalam bahasa Inggris atau 

Perancis yang notabene adalah bahasa kolonial. Meski demikian, sejumlah buku poskolonial telah 

banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Selain buku-buku Edward Said, buku-buku 

poskolonial lain yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya karya Leela Gandhi 

(Teori Poskolonial, Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat, 2001), Ania Loomba (Kolonialisme/ 

Pascakolonialisme, 2003, Bill Aschroft dkk (Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik Sastra 

Poskolonial, 2003). Selain itu ada sejumlah penulis Indonesia yang juga menerbitkan buku dengan 

topik poskolonialisme, salah satunya Faruk dengan bukunya yang berjudul Belenggu Pasca-Kolonial 

(2007) dan Muhidin M. Dahlan (penyunting) dengan judul Postkolonial Sikap Kita terhadap 

Imperialisme (2001). 

Dalam buku The Empire Writes Back (1989) suntingan Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, dan 

Helen Tiffin (yang diindonesiakan Penerbit Qalam menjadi Menelanjangi Kuasa Bahasa, 2003) 

terdapat sejumlah tema-tema terkait dengan kajian poskolonial ini. Selain buku ini, ketiga penulis ini 

juga mengeditori sebuah buku yang sering dijadikan rujukan meski belum diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia, yakni The Postcolonial Studies Reader (1995). Adapun dalam The Empire Writes 

Back setidaknya dua hal yang dilakukan dalam buku ini yaitu: (1) mengindentifikasi cakupan dan 

sifat-sifat dasar teks-teks poskolonial; (2) mendeskripsikan beragam teori yang hingga kini telah 

banyak muncul untuk menjelaskannya.  

Secara keseluruhan, kelima bab buku ini terdiri atas: (1) “Mengurai Dasar-Dasar Pijakan: 

Model-Model Kritis Kajian Kesusastraan Poskolonial” (menguraikan perkembangan model-model 

deskriptif yang ada dalam kajian karya-karya poskolonial); (2) “Menempatkan Kembali Bahasa: 

Strategi-Strategi Tekstual Tulisan Poskolonial” (membahas proses bagaimana bahasa sengaja diserap 



untuk menciptakan suatu praktik diskursif yang baru dan berbeda); (3) Menempatkan Kembali Teks: 

Pembebasan Tulisan Poskolonial” (membahas pembacaan simptomatik terhadap teks-teks 

poskolonial, tulisan poskolonial berkaitan erat dengan praktik-praktik sosial dan material koloni-

alisme); (4) “Teori di Persimpangan Jalan: Teori-Teori Pribumi dan Pembacaan Poskolonial” 

(menguraikan persoalan-persoalan dalam perkembangan teori-teori poskolonial pribumi); dan (5) 

“Menempatkan Kembali Teori: Tulisan Poskolonial dan Teori Kesusastraan” (membicarakan 

implikasi-implikasi lebih luas poskolonial terhadap teori sastra dan analisis sosial politik). 

Pada Bab 3, “Menempatkan Kembali Teks: Pembebasan Tulisan Poskolonial”,  dibicarakan 

sejumlah karya-karya dari penulis poskolonial dalam kaitannya dengan sejumlah topik. The Conquest 

of America (1974) karangan Tzvetan Todorov merupakan contoh yang paling tepat tentang analisis 

wacana yang secara langsung dapat menunjukkan fungsi dan kekuatan tulisan dalam situasi kolonial. 

Gagasan revolusioner buku Todorov ini terletak pada penjelasannya bahwa kontrol kolonial 

sebenarnya terjadi melalui kontrol atas sarana-sarana komunikasi, ketimbang melalui penguasaan 

terhadap hak hidup, hak milik, maupun bahasa itu sendiri. Rahasia kesuksesan tentara Cortez 

menaklukkan bangsa Aztec di Amerika Tengah terletak pada keberhasilan orang-orang Spanyol itu 

menguasai sarana komunikasi bangsa Aztec sejak awal. 

Novel Mating Birds (1986) karya Lewis Nkosi merupakan contoh yang baik guna 

menunjukkan persepsi poskolonial tentang hubungan antara pengetahuan dan kontrol kekuasaan. 

Meski menempatkan dirinya dalam wacana resistensi dan abrogasi, novel ini sekaligus memberikan 

gambaran yang tepat tentang kebungkaman atau kebisuan masyarakat, yang kepadanya masyarakat 

sebenarnya diarahkan, baik oleh kondisi-kondisi kultural Afrika Selatan sendiri maupun negara atas 

sarana-sarana komunikasi yang ada. Novel tersebut bercerita tentang cobaan berat yang harus 

ditanggung seorang lelaki kulit hitam Afrika Selatan karena kasus pemerkosaan yang dilakukannya 

terhadap seorang wanita kulit putih. 

Penulis Trinidad, V.S. Naipaul, sering mengamati dilema yang harus dihadapi para penulis 

poskolonial dalam karya-karyanya, khususnya dalam The Mimic Men (1967). Naipaul merasa pesimis 

bisa keluar dari situasi ini. Dia melihat mimikri yang implisit dalam kondisi poskolonial, dan dengan 

demikian, dalam teks-teks kesusastraannya, sebagai hal yang akan terus mengganggu. Hal ini 

disebabkan karena konsep ketidakteraturan dan ketidakotentikan yang terus menerus dipaksakan 

oleh pusat pada wilayah-wilayah pinggiran atau marjinal. 

Timothy Findley dalam karyanya yang berjudul Not Wanted on the Voyage membicarakan 

tentang ke-lain-an (otherness) yang radikal dan hibriditas. Pengarang Kanada ini merujuk pada 

sumber-sumber sejumlah praktik Barat yang krusial dalam kolonialisme dan imperialisme, hal-hal 

yang oleh Gayatri Spivak disebut dengan istilah ’othering’. Hal ini mencakup asumsi tentang otoritas, 



‘suara’, dan kontrol atas ‘kata’, yakni perampasan dan penguasaan sarana-sarana interpretasi dan 

komunikasi. Dalam banyak teks poskolonial, hal di atas dilakukan dengan cara ‘menuliskan kembali’ 

cerita-cerita kanonik. 

Findley memperluas metode ‘penulisan kembali’ pusat kekuasaan ini melalui penulisan 

ulang cerita biblikal, Noah dan Banjir Besar, mitos utama dalam peradaban Barat tentang 

pengrusakan dan penyelamatan—pengrusakan mayoritas dan penyelamatan sedikit pihak. 

Ketahanan atau keselamatan suatu sistem, peradaban atau tradisi semacam itu sebagai hal yang 

otoritatif telah menghalangi perkembangan ‘si lain’. Munculnya kebudayaan juga melibatkan 

penindasan dan atau peniadaan secara aktif terhadap bentuk-bentuk ‘otherness’. Ia mematikan 

bentuk-bentuk atau mode-mode alternatif lainnya. Dalam interogasi Findley yang radikal tentang 

kisah banjir tersebut, mitos besar tentang penyelamatan berubah menjadi sebuah kisah 

pengrusakan atas nama kebenaran minoritas dan penyebarluasan kekuasaan yang picik. 

Pada bagian lain bab ini juga diuraikan konsep apropriasi marjinalitas seperti yang terdapat 

dalam novel The Edge of Alphabet karya Janet Frame yang berkisah perjalanan tiga orang anak 

manusia yang bertemu di sebuah kapal yang berlayar dari Selandia Baru ke London, ketiganya 

membentuk suatu persilangan wacana-wacana marjinalitas yang berbeda. Selain itu, juga 

dibicarakan novel The Vendor of the Sweet karya R.K. Narayan dalam topik apropriasi kerangka 

kekuasaan. 

Pembahasan atas sejumlah karya-karya poskolonial dengan beragam latar belakang seperti 

dipaparkan dalam bab ini merupakan pembacaan simptomatik yang memfokuskan perhatian pada 

sentralitas bahasa dan beragam proses bagaimana binerisme pusat—pinggiran itu sendiri 

diruntuhkan oleh proses-proses abrogasi dan apropriasi yang saling melengkapi satu sama lain. 

Sebagai strategi pembacaan, teks-teks poskolonial melakukan subversi atau rekonstruksi 

atas teks-teks kanon yang telah ditanamkan dalam struktur-struktur institusional seperti kurikulum 

pendidikan dan jaringan-jaringan penerbitan. Pembacaan kembali atas The Tempest karya 

Shakespeare yang notabene merupakan cerita perumpamaan tentang imperialisme transatlantik 

atau kolonisasi Barat dilakukan oleh sejumlah penulis poskolonial seperti George Lamming (The 

Pleasure of Exile, 1960), Aimé Césaire, maupun Jonathan Miller. Pembacaan semacam ini tidak 

hanya terbatas pada The Tempest, tetapi juga pada karya-karya kanon Eropa lainnya seperti 

Robinson Crusoe karya Daniel Defoe, Divine Comedy karya Dante, Jane Eyre karya Charlotte Bronte, 

dan Mansfied Park karya Jane Austen oleh sejumlah penulis poskolonial yang pada gilirannya 

menciptakan pandangan dunia yang berfungsi sebagai counter-wacana. 

 

Metode Penelitian 



Objek penelitian ini adalah buku-buku ajar bahasa Perancis untuk perguruan tinggi di 

Indonesia. Sampel penelitiannya terdiri atas buku Campus 1 dan 2 serta buku Echo 1 dan 2. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik pembacaan dan pencatatan terhadap text book bahasa 

Perancis. Teknik analisis datanya yaitu dengan analisis konten dan deskriptif kualitatif. Analisis 

konten dilakukan dalam menganalisis isi text book bahasa asing, khususnya buku ajar bahasa 

Perancis sehingga akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan utuh atas bentuk-bentuk 

poskolonial di dalamnya. Analisis deskriptif kualitatif yaitu berupa deskripsi terhadap hasil temuan 

penelitian. Validitas data dilakukan dengan validitas semantis sementara reliabilitasnya dilakukan 

dengan teknik interrater dan intrarater (bersama dengan Iman Santoso, Nurhadi, dan Ari Nurhayati 

sesama peneliti yang tergabung dalam penelitian payung/kelompok). 

 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan temuan penelitian yang dapat dilihat pada tabel 2 di atas tampak bentuk-

bentuk poskolonial yang dominan adalah bentuk abrograsi dan apropriasi (kode I) yang keseluruhan 

kemunculannya sebanyak 417 kali. Diikuti oleh bentuk superioritas barat (kode A) dengan 

keseluruhan kemunculannya sebanyak 53 kali. Bentuk selanjutnya adalah mimikri budaya (kode D) 

yang keseluruhan kemunculannya sebanyak 42 kali. Selanjutnya diikuti oleh bentuk-bentuk 

poskolonialitas semacam subordinasi timur (kode B) sebanyak 10 kali, Hibriditas (kode E) sebanyak 5 

kali, dan praktik penjajahan (kode C) sebanyak 1 kali. Bentuk-bentuk poskolonialitas yang tidak 

ditemukan pada keempat buku ajar bahasa Perancis tersebut adalah bentuk diaspora (kode F), 

operasi/politik tubuh (kode G) dan nasionalitas (kode H). 

 

Tabel 2 
Jumlah Bentuk-bentuk Poskolonialitas pada Buku Ajar Bahasa Perancis untuk  

Perguruan Tinggi di Indonesia 
 

No 
 

Judul Buku  Bentuk-Bentuk Poskolonialitas Jml 
A B C D E F G H I 

1. Campus 1 10 - - 15 1 - - - 80 106 
2. Campus 2 17 5 1 6 - - - - 110 139 
3. Echo 1 12 1 - 9 3 - - - 118 143 
4. Echo 2 14 4 - 12 1 - - - 109 140 
            Jumlah 53 10 1 42 5    417 528 

 
Catatan kode bentuk poskolonilitas : 

A. Superioritas Barat   D. Mimikri (budaya)   G. Operasi Tubuh 
B. Subordinasi Timur   E. Hibriditas   H. Nasionalitas 
C. Praktik Penjajahan  F. Diaspora   I. Abrogasi dan Apropriasi 

 



 Dikarena terkendala berbagai keterbatasan, pada artikel ini hanya akan dibahas hasil 

temuan pada buku ajar pertama yaitu pada buku Campus 1. Berdasarkan temuan penelitian 

mengenai bentuk-bentuk poskolonialitas pada buku ajar Campus 1 ditemukan bentuk 

poskolonialitas yang muncul sebanyak 106 kali. Bentuk poskolonialitas yang paling dominan dalam 

buku ajar Campus 1 adalah abrogasi dan apropriasi sebanyak 80 kali. Selanjutnya diikuti oleh bentuk 

mimikri budaya yang jumlahnya sebanyak 15 kali. Berikutnya bentuk superioritas barat sebanyak 10 

kali dan bentuk hibriditas sebanyak 1 kali. Pada buku ajar Campus 1 ini tidak ditemukan bentuk 

poskolonialitas semacam subordinasi timur, praktik penjajahan, diaspora, operasi tubuh dan 

nasionalitas. Berikut ini disampaikan deskripsi yang menunjukkan bentuk-bentuk poskolonialitas 

yang paling dominan dalam buku ajar Campus 1. 

 Bentuk abrogasi dan apropiasi yang merupakan bentuk penolakan dan penyesuaian pola-

pola baru suatu bahasa pusat tampak paling dominan dalam buku ajar Campus 1. Artinya, bentuk 

poskolonialitas ini berkenaan dengan penolakan penggunaan bahasa dari pihak yang dominan serta 

proses penyesuaian dalam bahasa pihak yang subordinat. Dalam konteks bahasa Perancis dalam 

buku ajar Campus 1 tampak bahasa Perancis banyak menyerap kata-kata dari bahasa Inggris. 

Pengaruh bahasa Inggris cukup kuat terutama pada beberapa dekade terakhir ini dalam 

perkembangan bahasa Perancis. Bahasa Inggris dalam hal ini merupakan bahasa internasional yang 

paling banyak dipelajari di seluruh dunia dan sudah menjadi ikon pergaulan antarbangsa di dunia 

pada era globalisasi saat ini. 

 Dalam buku ajar campus 1 banyak ditemukan kata-kata serapan bahasa Inggris di berbagai 

aspek teknologi dan budaya, seperti seni, olah raga, film, kuliner, dan lain-lain. Kata-kata serapan 

tersebut dalam perkembangannya mengalami penyesuaian secara gramatikal mengikuti aturan 

tatabahasa Perancis. Berikut ini disampaikan contoh kata-kata bahasa Perancis serapan dari bahasa 

Inggris, seperti le robot, le film, le casting, le théatre, l’opéra, le ballet, le café, le coca, le thé, le fruit, 

l’agenda, le volley-ball, le football, le jogging, le rugby, le week-end, le CD, le train, le restaurant, le 

monument, le directeur, le responsable. 

Kebanyakan kata-kata bahasa Perancis tersebut termasuk jenis kelompok kata  bergenre 

masculin yang ditandai dengan article penanda ’le’. Namun ada pula kata bahasa Perancis seperti la 

radio yang merupakan serapan dari bahasa Inggris yang bergenre féminin dengan article petanda 

’la’. Penggunaan kata-kata serapan dari bahasa Inggris ternyata sangat dominan dalam bahasa 

Perancis. Bahkan ada pula penamaan handycam yang diberi nama Sony pada gambar foto halaman 

117 dalam buku ajar ini.  Hal ini menjadikan bahasa Perancis sebagai bahasa yang memiliki bentuk 

poskolonialitas berupa abrogasi dan apropriasi, khususnya kepada sesama bahasa Eropa, yakni 

bahasa Inggris. Artinya dalam hal ini  bahasa Perancis menjadi bahasa yang subordinat. 



Bentuk poskolonialitas selanjutnya yang ditemukan pada buku ajar Campus 1 adalah bentuk 

mimikri budaya. Bentuk ini mencapai jumlah sebanyak 15 kali. Mimikri sebagai bentuk-bentuk 

peniruan, penyesuaian terhadap etika dan kategori ideal Eropa (dalam konteks ini Perancis) yang 

seolah-olah sebagai sesuatu yang universal tampak cukup dominan dalam buku ajar Campus 1 ini. 

Tujuan utama mimikri pada dasarnya adalah dengan menyerap dan mengadopsi budaya yang 

ditawarkan.  

 Pada bagian awal buku ajar Campus 1 (halaman 14 dan 15) tampak adanya gambar foto dan 

kartun berupa pertemanan antara pria dan wanita saat bertemu mengucapkan salam dengan 

mencium pipi kiri kanan. Hal ini merupakan bentuk mimikri budaya Perancis yang tidak cocok 

diterapkan dalam budaya Indonesia. Tetapi kini hal tersebut banyak dijumpai pada budaya 

masyarakat urban Indonesia yang melakukan hal serupa dalam pergaulan masa kini. Budaya yang 

diserap oleh sebagian besar orang Indonesia tersebut dianggap sebagai simbol modernitas.  

Selain itu, pada halaman 97 dalam buku ajar Campus 1 ini tampak gambar foto yang 

menunjukkan tata cara makan internasional (table manner) berupa susunan piranti makan dalam 

meja makan. Kegiatan budaya tersebut kini banyak ditiru di Indonesia, khususnya bagi kalangan 

modern terpelajar. Istilah table manner sesungguhnya mengacu pada tata cara makan Eropa (Barat) 

yang belum tentu cocok dengan budaya di Indonesia yang kebanyakan makan dengan sendok 

bahkan dengan tangan. Beberapa dekade terakhir ini menjadikan aktivitas table manner sebagai 

suatu simbol modernitas atau kemapanan. 

 Bentuk poskolonialitas berikutnya yang cukup dominan adalah bentuk superioritas Barat. 

Superioritas Barat dapat diartikan sebagai suatu visi subjek kolektif intelektual Barat dalam 

memarginalisasikan masyarakat Timur. Pada halaman 119 dalam buku Campus 1 tampak nama-

nama perusahaan di Perancis dan Eropa yang sudah mendunia, seperti Danone, Carrefour, Nestlé, 

Philips dan Siemens. Superioritas Barat tampak jelas dengan hadirnya industri-industri Perancis dan 

Eropa tersebut di Indonesia kini. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk air mineral 

sekelas Aqua yang merupakan lisensi dari Danone sudah sangat jelas. Dalam kurun waktu 10 tahun 

terakhir ini muncul supermarket Carrefour di sejumlah kota-kota besar di Indonesia yang makin hari 

makin ramai dikunjungi konsumen Indonesia. Produk-produk lain seperti yang disebutkan di atas 

makin mengukuhkan bentuk superioritas Barat di Indonesia. 

 Satu bentuk poskolonialitas berupa hibriditas ditemukan pada gambar foto perayaan tahun 

baru Cina di Paris, Perancis dalam Campus 1 halaman 35.  Hal tersebut menunjukkan budaya Cina 

dan budaya Perancis (Eropa) yang hidup berdampingan dengan kebudayaannya masing-masing. 

 Dalam pembahasan bentuk-bentuk poskolonialitas terhadap buku ajar bahasa Perancis 

Campus 1 menunjukkan adanya dominasi bentuk poskolonialitas berupa abrogasi dan apropriasi, 



mimikri, superioritas Barat dan Hibriditas. Bentuk-bentuk poskolonialitas lainnya, seperti subordinasi 

Timur, Praktik Penjajahan, Diaspora, operasi tubuh dan nasionalitas tidak ditemukan dalam buku 

ajar Campus 1 ini. 

 
 

 

Penutup  

 Berdasarkan hasil analisis terhadap buku ajar bahasa Perancis Campus 1 di atas tampak 

adanya bentuk-bentuk dominasi poskolonial di dalamnya. Bentuk poskolonialitas tersebut muncul 

dalam benrbagai bentuk yang merepresentasikan superioritas Barat yang secara tidak langsung juga 

menempatkan Timur secara subordinat. Selain itu, ada berbagai bentuk budaya yang bersifat 

peniruan (yang diharapkan terjadi pada diri para pembelajar) terhadap budaya Perancis yang 

tergolong sebagai bentuk mimikri (budaya). Bentuk lainnya berupa hibriditas budaya. 

Dalam buku Campus 1 ini pula ada catatan yang menarik mengenai pemakaian bahasanya, 

khususnya terkait dengan abrogasi dan apropriasi. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya 

pengaruh serapan bahasa Inggris ke dalam bahasa Perancis. Dalam perkembangannya kata-kata 

serapan bahasa Inggris tersebut telah mengalami penyesuaian secara gramatikal mengikuti aturan 

tata bahasa Perancis. Kasus ini menunjukkan bahasa Perancis yang nota bene salah satu bahasa 

Eropa juga mengalami subordinasi terhadap bahasa Eropa lainnya, yakni terhadap bahasa Inggris. 

Hasil penelitian ini masih menuntut untuk dilanjutkan pada ketiga buku lainnya yang masih 

berupa draft temuan penelitian untuk dijabarkan. Hal-hal yang terkait dengan pembelajaran bahasa 

asing, khususnya bahasa Eropa atau dalam kasus artikel ini yaitu bahasa Perancis, perlu adanya 

kesadaran dari diri pembelajarnya juga pengajarnya untuk mengenali bentuk-bentuk poskolonialitas 

di dalamnya. Dengan cara demikian, pembelajaran bahasa asing (Barat) di perguruan tinggi akan 

dilakukan secara kritis, tidak asal membebek, menelan mentah-mentah aspek pragmatik ataupun 

aspek sosiolinguistiknya. 
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