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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Sastra merupakan ekspresi yang kreatif dari sebuah ide, pikiran, atau 

perasaan yang telah dialami oleh seseorang dan diungkapkan melalui bahasa. 

Sastra adalah bentuk refleksi dari sikap seseorang terhadap gejala lingkungan 

keadaan sekitar yang dituangkan dalam bentuk seni. Peristiwa yang dialami 

seseorang dalam kehidupan nyata merupakan bahan dasar ide dalam penulisan 

karya sastra. Berdasarkan pengalaman tersebut, sastra diungkapan, diluapkan 

melalui isi hati manusia yang dituangkan pada sebuah tulisan. Sastra berkembang 

sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga sastra dikatakan sebagai 

bentuk karya sastra yang bersifat dinamis.  

Sastra adalah karya fiksi yang diatur dengan pilihan kata-kata dan dapat 

mempengaruhi pembaca atau pendengar secara emosinal. Seperti yang dikatakan 

oleh Semi (dalam Siswanto, 2008:67), sastra lahir oleh dorongan manusia untuk 

mengungkapkan diri, tentang masalah manusia, kemanusiaan, dan semesta. 

Novel, cerpen, puisi, dan drama merupakan bentuk karya yang fiktif. Mereka 

menggambarkan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang sebenarnya. 

Novel adalah salah satu karya sastra yang mengungkapkan aspek 

kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus. Novel sebagai 

karya fiksi menawarkan sebuah dunia yang berisi model ideal kehidupan, yang 
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berkisah tentang dunia imajinatif yang dibangun melalui unsur-unsur intrinsik 

seperti tema, peristiwa, alur, karakter, setting, dan sudut pandang.  

Sugiarti (2001:114) menyatakan bahwa novel adalah suatu cerita prosa 

fiktif dengan panjang tertentu, yang melukiskan tokoh, gerak serta adegan 

kehidupan nyata yang representatif dalam suatu alur atau suatu keadaan yang agak 

kacau atau kusut, bahkan kita juga dapat ikut mengalami seperti kehidupan nyata 

yang dihadirkan penulis. Novel biasanya terkandung pesan yang akan 

disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan tersebut dapat berupa kekuatan 

pendorong, kritik sosial, agama, dan juga perjuangan hidup yang disampaikan 

melalui interaksi tokoh dalam novel. 

Novel menghadirkan cerita yang seringkali menggambarkan keadaan 

masyarakat yang sebenarnya, artinya cerita yang diangkat ke dalam bentuk sastra 

merupakan gambaran yang sama seperti keadaan sebenarnya dalam masyarakat. 

Seperti cerita pada masa penjajahan terhadap pribumi, dari pengalaman tersebut 

kemudian peristiwa itu dihadirkan ke dalam novel. Sebagaimana yang telah 

diungkapkan bahwa sastra merupakan bentuk realita dari masyarakat yang 

dihadirkan ke dalam bentuk karya fiksi. 

 Sementara itu, Effendi (1986:1) mengatakan bahwa kepemimpinan juga 

diartikan sebuah karya sastra, di mana kepemimpinan jenis ini tergolong dalam 

kepemimpinan tidak langsung. Kepemimpinan ini dapat dikatakan sebagai 

kepemimpinan dalam usaha mempengaruhi tidak seketika melalui kegiatan, 

namun kepemimpinan ini dipengaruhi melalui karya-karyanya yang diterima oleh 
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kebanyakan orang dan secara tidak langsung mereka mengikuti apa yang 

diinginkan melalui karya tersebut. 

 Kepemimpinan juga sering disalah gunakan, tidak sesuai dengan apa yang 

sebenarnya ada. Kepemimpinan beralih menjadi kekuasaan yang menyimpang 

diantaranya terjadi dalam bentuk hegemoni. Hegemoni secara literal adalah 

kepemimpinan, bahkan hegemoni erat sekali dengan pemaksaan, dimana 

pemaksaan itu didasari oleh kekuasaan yang tertinggi. Kaum lemah yang 

terhegemoni hanya bisa pasrah menerima keadaan, karena mereka merasa takut 

akan siksaan atau kekerasaan.  

 Hegemoni dalam teori Gramsci merupakan suatu kekuasaan atau dominasi 

atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat 

yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya 

dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. 

Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas 

dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi. Kelas dominan melakukan 

penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Masyarakat kelas 

dominan merekayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, 

mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.  

Faruk (1999:68) mengatakan bahwa hegemoni memperkenalkan dimensi 

kepemimpinan moral dan intelektual yang tidak terdapat dalam bentuk-bentuk 

analisis maxis yang lebih ortodoks dan mengindikasikan berbagai macam cara 

yang di dalamnya kepemimpinan itu sudah dibangun secara historis. Pada 

dasarnya hegemoni dipahami sebagai bentuk yang membedakan suatu kelompok 
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dalam kelas sosial, dimana kelas sosial yang lebih tinggi mempunyai kekuasaan 

yang dominan dari pada kelas sosial yang rendah 

Hegemoni kekuasaan merupakan bidang dari hegemoni yang berusaha 

mempelajari pengaruh kepemimpinan pada pemerintahan yang terdapat dalam 

novel Jalan Raya Pos, Jalan Daendels karya Pramodya Ananta Toer. Penelitian 

ini berusaha untuk membedah isi mengenai peristiwa-peristiwa yang dihadirkan 

oleh pengarang, sehingga bentuk dan sikap tokoh lain terhadap hegemoni 

kekuasan pada tokoh utama yang terdapat dalam novel Jalan Raya Pos, Jalan 

Daendels karya Pramodya Ananta Toer dapat ditelaah secara maksimal. Penelitian 

ini juga berusaha mencari deskripsi mengenai bentuk kekuasaan yang dihadirkan 

dalam cerita. 

Menariknya permasalahan yang diungkapkan dalam novel Jalan Raya 

Pos, Jalan Daendels karya Pramodya Ananta Toer berusaha mengungkap realitas 

masyarakat yang menggambarkan fenomena buruh. Para buruh tersebut terjebak 

dalam konflik kekuasaan yang di dalamnya ada pertarungan kelas. Sebuah 

pertaruangan antara dunia kapitalis yang berusaha menumpuk modal dengan 

kaum buruh sebagai yang tertindas. Dalam novel Jalan Raya Pos, Jalan Daendels 

karya Pramodya Ananta Toer terdapat kelas berkuasa dan yang dikuasai. 

Berdasarkan pengetahuan awal tersebut, peneliti berusaha mengungkap isi dalam 

novel dengan menggunakan pendekatan Hegemoni Gramsci. Konsep hegemoni 

kekuasaan mengacu kepada sebuah kondisi di mana kelas dominan tidak hanya 

mengatur namun juga mengarahkan masyarakat melalui pemaksaan 

“kepemimpinan” moral dan intelektual. 
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Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang berhubungan 

dengan hegemonu kekuasaan sebelumnya pernah dilakukan oleh Agga Ramses 

Wijakangka (2010) dengan judul “Analisis Hegemoni Kekuasaan dalam Novel 

Pabrik Karya Putu Wijaya”. Hasil penelitian dari analisis yang dilakukan oleh 

Angga Ramses lebih kepada aspek sosial para tokoh-tokoh yang ada dalam novel, 

bukan terfokus pada tokoh utamanya. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pahmi 

(2012) dengan judul “Analisis Kekuasaan Tokoh Utama dalam Kisah Percintaan 

Novel Laila Majnun Karya Nizami” lebih terfokus pada aspek kekuasaannya saja, 

tapi tidak melibatkan aspek hegemoni pada penelitian yang dilakukan oleh Pahmi. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Novie Dyah Windyaningrum (2012) 

dengan judul “Representasi Hegemoni Kekuasaan Tokoh-Tokoh dalam Novel 

Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari”. Penelitan yang dilakukan oleh Novi Dyah 

juga melibatkan kepada andil para pembaca dan hasil dari penelitian ini tidak 

terfokus pada satu tokoh, melainkan semua pelaku pada novel.  

Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Selain berbeda novel, penelitian ini lebih menekankan kepada bentuk hegemoni 

kekuasaan yang terdiri dari lima bentuk kekuasaan, diantaranya (1) kekuasaan 

paksaan, (2) kekuasaan imbalan, (3) kekuasaan sah, (4) kekuasaan ahli, dan (5) 

kekuasaan referen. Selain pada bentuk hegemoni kekuasaan tokoh utama, 

penelitian ini juga memfokuskan pada bagaimana sikap tokoh lain terhadap 

hegemoni kekuasaan tokoh utama. Sikap ini dapat berupa suatu respon kepada 

tokoh utama, apakah tokoh lain menerima perintah atau kepemimpinan tokoh 

utama, atau menolaknya sebagai bentuk ketidak puasan tokoh lain. 
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya selain fokus 

penelitian, pendekatannya pun berdeda, di mana untuk penelitian dalam novel 

Jalan Raya Pos, Jalan Daendels karya Pramoedya Ananta Toer ini menggunakan 

pendekatan misesis. Pendekatan ini lebih menekankan pada gambaran tokoh 

utama yang dihadirkan oleh pengarang dalam novel yang menceritakan kekuasaan 

tokoh utama pada masa penjajahan dengan kenyataan yang sebenarnya.  

Menariknya permasalahan yang diungkapkan dalam novel Jalan Raya 

Pos, Jalan Daendels karya Pramoedya Ananta Toer yaitu novel ini menuturkan 

sisi paling kelam dalam pembanggunan jalan yang beraspalkan darah dan air mata 

manusia-manusia pribumi. Bertolak dari hal tersebut, maka penelitian yang 

berjudul “Bentuk Hegemoni Kekuasaan pada Tokoh Utama Dalam Jalan Raya 

Pos, Jalan Daendels karya Pramoedya Ananta Toer” yang di dalamnya banyak 

terdapat bentuk hegemoni kekuasaan perlu dilakukan penelitian. 

1.2   Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini 

pada masalah-masalah yang khusus. Hal ini dilakukan karena mengingat luasnya 

cakupan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu demi menghemat waktu, 

biaya, dan tenaga maka penelitian ini hanya berfokus pada bentuk hegemoni 

kekuasaan pada tokoh utama pada masalah kekuasaan yang berupa, kekuasan 

memaksa (coercive power), kekuasaan imbalan (insentif power), kekuasaan sah 

(legimimate power), kekuasaan ahli (ekspert power), dan kekuasaan referen 

(referen power). Selain dari bentuk kekuasaan tokoh utama, penelitian ini juga 

memfokuskan kepada sikap tokoh lain terhadap hegemoni kekuasaan tokoh 
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utama, yang nantinya akan menelaah tentang respon tokoh lain terhadap perintah 

tokoh utama.  

Berdasarkan dua fokus masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan alasan yaitu sebagai pengembang dari penelitian sebelumnya, di mana 

penelitian ini lebih memfokuskan kepada bentuk hegemoni kekuasaan tokoh 

utama dan juga sikap tokoh lain terhadap hegemoni kekuasaan tokoh utama dalam 

novel Jalan Raya Pos, Jalan Daendels karya Pramoedyia Ananta Toer. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat merumuskan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini. Adapun 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah bentuk hegemoni kekuasaan pada tokoh utama dalam novel 

Jalan Raya Pos, Jalan Daendels karya Pramoedya Ananta Toer? 

2) Bagaimanakah sikap tokoh lain terhadap hegemoni kekuasaan pada tokoh 

utama dalam novel Jalan Raya Pos, Jalan Daendels karya Pramoedya 

Ananta Toer? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan 

tujuan secara khusus. Adapun tujuanya adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Umum Penelitian 
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Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran serta 

wawasan yang luas mengenai bentuk hegemoni kekuasaan yang terdapat pada tokoh 

utama dalam novel Jalan Raya Pos, Jalan Daendels karya Pramoedya Ananta 

Toer dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

1.4.2 Tujuan Khusus Penelitian 

 Berdasarkan tujuan umum tersebut, secara khusus penelitian ini memiliki 

tujuan  sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan bentuk hegemoni kekuasaan tokoh utama dalam novel Jalan 

Raya Pos, Jalan Daendels karya Pramoedya Ananta Toer. 

2) Mendeskripsikan sikap tokoh lain terhadap hegemoni kekuasaan tokoh utama 

dalam novel Jalan Raya Pos, Jalan Daendels karya Pramoedya Ananta Toer. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretik 

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi baru 

terhadap kajian sastra, khususunya novel Jalan Raya Pos, Jalan Daendels karya 

Pramoedya Ananta Toer. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang sikap tokoh utama terhadap bentuk hegemoni kekuasaan 

yang terjadi yang dihadirkan oleh pengarang dalam novel ini. Hasil penelitian 

nantinya dapat menunjukkan gambaran mengenai sikap dan pandangan hidup 

tokoh utama terhadap bentuk hegemoni kekuasaan dalam novel Jalan Raya Pos, 

Jalan Daendels karya Pramoedya Ananta Toer, serta dapat digunakan sebagai 

tambahan atau referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat praktis yang dapat 

diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain: 

1) Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan acuan 

untuk pengajaran apresiasi sastra khususnya prosa fiksi, karena penelitian ini 

mengungkap tentang sikap tokoh utama terhadap bentuk hegemoni kekuasaan. 

2) Bagi guru, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai studi interdispliner 

antara studi sastra dengan studi-studi lain. 

3) Bagi pembaca pada umumnya, memberikan masukan pengetahuan kepada 

pembaca mengenai sikap tokoh utama terhadap bentuk hegemoni, fungsi 

hegemoni, dan makna hegemoni dalam novel Jalan Raya Pos, Jalan Daendels 

karya Pramoedya Ananta Toer. 

1.6 Penegasan Istilah  

Untuk lebih memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Penegasan istilah 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang keliru 

terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Sastra adalah suatu karya fiksi yang terdiri dari rangkaian kata-kata yang 

diatur sedemikian rupa untuk membangkitkan imajinasi (Meyer, 1990:5). 

2) Novel adalah cerita buku panjang dalam prosa, di mana penulis mencoba 

menghadirkan sebuah pesan dalam cerita, sementara kita memahami, bahkan 
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kita juga dapat ikut mengalami seperti kehidupan nyata yang dihadirkan 

penulis (Kennedy, 1983:180). 

3) Analisis adalah cara untuk mengidentifikasi bagian-bagian terpisah untuk 

menentukan hubungan antara setiap bagian-bagian dan untuk menemukan 

hubungan antara bagian-bagian tersebut secara keseluruhan. (Kennedy, 

1996:5). 

4) Hegemoni merupakan sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui 

mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap klas sosial 

lainya (Gramsci dalam Arief, dkk, 2003:120). 

5) Kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain 

menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan (Soekanto dalam 

Barowi, 2005:110). 

6) Hegemoni kekuasaan merupakan sebuah konsep hegemoni mengacu kepada 

sebuah kondisi di mana kelas dominan tidak hanya mengatur namun juga 

mengarahkan masyarakat melalui pemaksaan “kepemimpinan” moral dan 

intelektual. 

 


