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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia memiliki kelebihan di antaranya 

akal dan pikiran. Tak lepas dari itu manusia juga memliki cipta dan rasa yang bisa 

mereka gunakan untuk mewujudkan suatu karya sastra. Sastra sebenarnya 

merupakan ilusi dan manipulasi dari dunia dan kehidupan nyata. Sastra 

merupakan sebuah refleksi lingkungan sosial budaya yang merupakan satu tes 

dialektika antara pengarang dengan situasi sosial yang membentuknya atau 

merupakan penjelasan suatu sejarah dialektik yang dikembangkan dalam karya 

sastra (Endaswara, 2003: 78).  

Karya sastra berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, karena itu 

dicerminkan dalam sebuah budaya kelompok. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

interaksi antar manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya. Karya 

sastra juga merupakan salah satu ungkapan terhadap alam sekitarnya, persoalan-

persoalan, latar belakang dan keyakinan dari seorang pengarang. Novel sebagai 

salah satu hasil dari karya sastra yang memegang peranan penting dalam 

memberikan pandangan untuk menyikapi hidup secara imajinatif. Hal ini bisa 

dikarenakan persoalan yang dibicarakan dalam novel adalah persoalan tentang 

manusia dan kemanusiaan. 

Bahasa merupakan hal yang paling penting dalam karya sastra. Karena 

bahasa bisa membuat karya sastra sedemikian indahnya dan mampu membantu 

mewujudkan ide sang pengarangnya. Karya sastra juga merefleksikan makna 
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kehidupan yang memiliki nilai-nilai di dalamnya walaupun karya sastra itu sendiri 

hanya imajinatif. Karya sastra memiliki beberapa jenis, yaitu sastra daerah, sastra 

dunia, sastra kontemporer, dan sastra modern. Dalam karya sastra, terdapat karya 

sastra lama dan karya sastra modern. Sastra lama yaitu sastra yang lahir dalam 

masyarakat lama. Contohnya, gurindam, pantun, dongeng, hikayat, dan lain-lain. 

Sedangkan sastra baru tidak lagi dipengaruhi oleh masyarakat-masyarakat lama, 

terkadang sudah dipengaruhi oleh sastra Barat. Karya sastra dari segi penggunaan 

bahasa dibagi ke dalam tiga genre sastra, yaitu prosa (teks naratif), puisi dan 

drama. 

Teks naratif dalam bentuknya sebagai novel (roman) dan cerita pendek 

sebagai jenis sastra mengalami perkembangan yang cukup pesat. Prosa (teks 

naratif) dapat disebut sebagai cerita khayal atau cerita fiksi karena sesuatu yang 

diceritakan tidak ada dan tidak dapat sungguh-sungguh terjadi dan tidak dicari 

kebenarannya dalam dunia nyata. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fiksi 

adalah bentuk sastra yang berwujud yang mengisahkan sebuah cerita/ peristiwa 

yang seolah-olah atau sungguh-sungguh terjadi bagi pelaku-pelaku cerita 

(Junaedie, 1994: 64). Prosa bersifat menjelaskan suatu masalah dan peristiwa-

peristiwa lain, yang bersifat imajinatif dan non imajinatif. Dalam karya sastra, 

juga terdapat prosa lama dan prosa baru. Prosa lama biasanya berbentuk hikayat, 

dongeng, mite, legenda, dan fabel. Prosa baru berbentuk cerpen, novel, resensi, 

esai, otobiografi, antologi dan lain-lain.  

 Novel merupakan prosa baru yang merupakan bagian dari karya fiksi yang 

memuat pengalaman manusia secara menyeluruh tentang perjalanan hidup, 
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sehingga karya fiksi berupa novel adalah suatu gambaran nyata yang terwujud 

melalui bahasa yang estetis. Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah 

dunia yang imajinatif dan dibangun melalui berbagai unsur intrinsik dan 

ekstrinsik. 

Menurut Aminuddin (1987: 66), sebagai salah satu genre sastra, karya 

fiksi mengandung unsur-unsur meliputi (1) pengarang atau narator, (2) isi 

penciptaan, (3) media penyampai isi berupa bahasa, dan (4) elemen-elemen 

fiksional atau unsur-unsur intrinsik yang membangun karya fiksi itu sendiri 

sehingga menjadi suatu wacana. 

Lahirnya suatu karya sastra tidak dapat lepas dalam kaitannya dengan 

realitas, dan selalu berhubungan dengan keadaan lingkungan sosial pengarangnya. 

Selebihnya suatu karya sastra selalu ditempatkan pada posisi seimbang antara teks 

dan penciptanya. Sastrawan adalah anggota masyarakat yang terikat oleh status 

sosial tertentu. Karya sastra adalah produk masyarakat, sebab karya sastra lahir 

dan berkembang dalam masyarakat serta dibentuk oleh masyarakat berdasarkan 

desakan emosional atau rasional dari masyarakat. Itu berarti karya sastra bukan 

kenyataan hidup sosial, tetapi merupakan gambaran sosial suatu masyarakat yang 

dituangkan dalam cerita narasi seorang pengarang. 

Teeuw (dalam Sugiarti, 2006: 67) menyatakan bahwa karya sastra tidak 

lepas dari pengarang dalam masyarakatnya, karena karya sastra tidak hadir dalam 

kekosongan budaya, sehingga karya sastra tidak dapat lepas dari pengarang yang 

menulisnya. Pengarang tidak lepas dari pikiran/ pandangan dunia dan 

perkembangan zaman.  
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Menurut Wellek dan Werren (1989: 109) sastra mencerminkan dan 

mengekspresikan hidup. Pengarang tidak bisa tidak mengekspresikan pengalaman 

dan pandangannya tentang hidup. Karena juga pengarang tidak mengekspresikan 

kehidupan secara keseluruhan. Sastra dalam sebuah bangsa mencerminkan tinggi 

rendahnya peradaban bangsa itu. Termasuk di dalam peradaban  itu gagasan 

cemerlang yang bermuara pada apa yang kita sebut sebagai ideologi. Dalam hal 

ini pengarang juga penentu bagaimana tokoh itu berideologi. 

Sastra merupakan imitasi dari dunia nyata. Di dalam karya sastra, terdapat 

juga sebuah hegemoni dan hampir sama dengan monopoli. Kedua-duanya saling 

menguasai. Hanya saja hegemoni lebih kepada kekuasaan yang ditunjukkan.  

Hegemoni adalah realita yang terjadi di masyarakat saat ini. Masyarakat tingkat 

atas biasanya lebih memiliki kemampuan memimpin dan berkuasa. Kekuasaan 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berada di mana-mana. 

Kekuasaan ingin memiliki kedudukan, kekayaan atau harta, kemampuan dalam 

berpikir, dan lain-lain yang jauh lebih tinggi dari orang lain. Kekuasaan itu berada 

dalam lingkup negara, agama, perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, bahkan di 

dalam rumah kita sendiri. Salah satu contohnya banyak yang terjadi dalam Pemilu 

ialah perebutan hegemoni kepemimpinan politik untuk mencapai level kekuasaan. 

Tak hanya itu, misalnya para guru mempelajari tingkah laku muridnya agar 

muridnya dapat dikuasai supaya tidak membuat kekacauan di sekolah. Kadang 

kala banyak dijumpai bahwa laki-laki lebih sering menghegemoni perempuan 

dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu laki-laki lebih berkuasa daripada 
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perempuan. Dalam kehidupan rumah tangga misalnya seorang ayah memiliki 

hegemoni sebagai seorang kepala rumah tangga. 

Ideologi juga berkaitan erat dengan hegemoni. Sastra yang memiliki 

kandungan pemikiran yang terkait dengan sebuah ideologi adalah sastra yang 

memiliki jatidiri pada khususnya sang pengarang. Ada saatnya sastra berkembang 

dalam dan dengan ideologi. Sastra yang dilahirkannya sarat dengan pemikiran 

yang bersumber, atau sekurang-kurangnya terkait pada ideologi tertentu. Ketika 

ideologi bersama-sama membangun kekuasaan dengan politik, sastra menjadi alat 

politik untuk mengembangkan pemikiran ideologi itu dalam kemasan sastrawi. 

Ideologi itu menjadi kandungan isi yang melandasi sikap dan perilaku tokoh, baik 

langsung maupun tidak (Pusat Bahasa, 2010: 5). 

Dalam sosiologi karya sastra, dapat diketahui bagaimana kondisi 

masyarakat dari karya sastra itu sendiri. Karena sesungguhnya baik pengarang, 

karyanya, maupun pembaca karya sastra merupakan bagian dari masyarakat. 

Sastra merupakan cerminan dan realitas dari masyarakat. Melalui karya sastra 

pengarang dapat mengekspresikan kehidupan sehari-hari ke dalam karyanya dan 

mampu memikat para penikmat karya sastra. Dalam hal ini yang menjadi pokok 

bahasan adalah tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa 

tujuan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Dalam sosiologi karya sastra 

menceritakan peran-peran tokoh khayal dan situasi ciptaan pengarang dengan 

keadaan sejarah yang merupakan asal usulnya. Dalam hubungannya dengan 

kenyataan, sejauh mana karya sastra itu mencerminkan sebuah kenyataan yaitu 

segala sesuatu yang berada di luar dan di dalam karya sastra. 
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Masalah sosial pun menjadi bahan yang menarik untuk dikaji saat ini. 

Sugiarti (2007: 147) menjelaskan, bahwa pengarang akan senantiasa terlibat 

dengan beraneka ragam permasalahan. Bentuk paling nyata adalah masyarakat 

atau kondisi sosial tempat berbagai pranata nilai yang berinteraksi. Dalam hal ini 

peneliti akan meneliti tentang refleksi kehidupan sosial sebagai hasil kontruksi 

pemikiran pengarang yang dipesankan atau diformatkan melalui tokoh dan tidak 

lepas kaitannya dengan simbol. Dalam studi sastra, hegemoni merupakan 

penelitian yang berkaitan dengan relasi-relasi masyarakat, hubungan pengarang 

dengan masyarakat. Hegemoni dalam masyarakat juga tercermin dalam karya 

sastra. Jadi hegemoni memiliki kaitan erat dengan sosiologi dan sastra, karena 

sosiologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Sastra 

dalam hegemoni kekuasaan terefleksi melalui pikiran-pikiran pengarang yang 

dimanifestasikan melalui perilaku, pola tingkah tokoh. Sehingga ia memiliki 

hegemoni kekuasaan kepada orang lain seperti yang diinginkan. 

Hal yang menarik dikaji dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya 

Ahmad Tohari ini adalah permasalah-permasalahn yang diungkapkan oleh pelaku 

atau tokoh. Novel ini juga mengkaji tentang politik, ideologi dan hegemoni 

kekuasaan yang terdapat dalam tokoh-tokoh dan mengungkap realita sosial. Selain 

itu, hal menarik lainnya adalah gaya penceritaannya yang seolah-olah nyata dan 

pembaca diimajinasikan ke dalam cerita novel.  

Penelitian dengan judul “Representasi Hegemoni Kekuasaan Tokoh-tokoh 

Dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari” ini belum pernah 

dilakukan oleh siapa pun. Akan tetapi jenis penelitian yang menganalisis tentang 
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hegemoni kekuasaan sudah pernah dilakukan oleh peneliti yang terdahulu, dengan 

demikian hasil penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai tinjauan 

terhadap penelitian yang dilakukan saat ini. 

Penelitian tentang hegemoni kekuasaan pernah dilakukan oleh Wijakangka 

(2010) tentang “Analisis Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Pabrik Karya Putu 

Wijaya”. Penelitian yang dilakukan Wijakangka memiliki perbedaan dengan 

penelitian ini, adapun perbedaan terlihat dalam tataran yaitu: (1) Objek kajian 

yang berbeda (novel); (2) Wijakangka memfokuskan tentang struktur sosial 

melalui bentuk, fungsi dan makna kekuasaan, yaitu coercive power dan insentive 

power; (3) Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian yang sekarang ini 

lebih menyeluruh tentang manifestasi pola pikir tokoh-tokoh yang dapat 

menghegemoni (memiliki kekuasaan yang melekat pada diri tokoh utama dan juga 

tokoh lain yang diekspresikan melalui perilaku).  

Skripsi Wijakangka merupakan acuan pendukung dalam penelitian ini. 

Hasil persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijakangka 

terletak pada pendekatan yang digunakan dalam menganalisis yaitu hegemoni 

kekuasaan. Tujuan dari penelitian Wijakangka secara garis besar sama dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, yaitu fenomena saat ini tentang 

hegemoni dalam novel sangat menarik untuk dikaji. Hanya saja Wijakangka lebih 

menekankan untuk memperoleh deskripsi tentang bentuk, fungsi dan makna 

kekuasaan coercive power dan insentive power dalam novel Pabrik karya Putu 

Wijaya. 
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Berdasarkan pada pemikiran di atas maka peneliti akan mengkaji tentang 

Representasi Hegemoni Kekuasaan Tokoh-tokoh dalam Novel Ronggeng Dukuh 

Paruk Karya Ahmad Tohari yang di dalamnya banyak sekali terdapat perilaku, 

sikap dan pola tingkah tokoh. Hal itu sangat menarik untuk diteliti karena melihat 

esensi sebuah hegemoni, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih jauh. 

Selain itu penelitian ini memiliki prinsip bahwa karya sastra juga merupakan 

cerminan dari masyarakat yang isinya terdapat gagasan, pesan dan nilai-nilai. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana representasi hegemoni kekuasaan yang ditampakkan melalui 

tokoh-tokoh dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari? 

2. Bagaimana fungsi kekuasaan yang terefleksi melalui tokoh-tokoh dalam 

Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Representasi hegemoni kekuasaan yang ditampakkan melalui representasi 

tokoh-tokoh dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 

2. Fungsi representasi hegemoni kekuasaan yang ditampakkan melalui tokoh-

tokoh dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 

 



9 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian di atas terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Secara Teoretis 

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk meningkatkan perkembangan masalah kesusastraan 

b. Untuk memperkaya dan memperdalam tema pengkajian teori sosiologi 

karya sastra. 

c. Untuk memperluas penerapan teori sosial dalam novel Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari.  

d. Untuk mengetahui beroperasinya hegemoni kekuasaan pada tokoh cerita.  

e. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya representasi sastra dalam novel 

Ronggeng Dukuh Paruk.  

f. Memberi kontribusi bagi dunia sastra. 

g. Berguna untuk kritik Sastra 

 

2. Manfaat Secara Praktis  

Secara praktis penelitian ini akan memberikan sumbangan berarti 

karena dapat dimanfaatkan untuk: 

a.  Manfaat bagi guru, adalah guru-guru dimungkinkan menerapkan teori 

tentang hegemoni kekuasaan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. 

b.  Manfaat bagi siswa, adalah sebagai pengetahuan untuk belajar karya 

sastra khususnya novel. 
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c. Bagi mahasiswa, adalah sebagai pengetahuan dalam pembelajaran 

apresiasi sastra. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Ada pun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Representasi, adalah suatu perbuatan yang bersifat mewakili atau juga sebuah 

pengungkapan. 

2.  Hegemoni, adalah suatu bentuk kepemimpinan atau kekuasaan yang melebihi 

kekuasaan yang lain.  

3.  Kekuasaan, adalah kemampuan yang dilakukan seseorang atau kelompok 

untuk mempengaruhi dan mengendalikan tingkah laku orang sesuai dengan 

keinginan dari pelaku. 

4.  Ideologi, adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang 

menyeluruh dan sistematis. Suatu gagasan atas setiap kebijakan dan tindakan 

yang diambil oleh penguasa. 


