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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra dan kehidupan manusia merupakan satu kesatuan. Sastra dan 

manusia serta segala problema kehidupannya tidak dapat dipisah-pisah. Sastra 

muncul sebagai respon dari adanya konflik-konflik hidup yang dialami manusia. 

Para sastrawan melakukan perenungan yang mendalam untuk memahami hakikat 

kehidupan yang ada melalui proses kreatif dan perenungan, kemudian lahir karya 

sastra sebagai cerminan dari kehidupan yang nyata.  

Nurgiyantoro (1995: 3) menyatakan sebagai karya sastra imajiner, fiksi 

menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan 

kehidupan. Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh 

kesungguhan yang kemudian diungkapkan kembali melalui sarana fiksi sesuai 

pandangannya. Fiksi menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam 

interaksinya di lingkungan sesamanya. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi 

dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan, sehingga seorang 

pengarang akan mengajak pembaca memasuki pengalaman atau imajinasi melalui 

tokoh-tokoh dalam karya sastra. Sastra bukan semata-mata karangan fiktif, akan 

tetapi sastra terlahir melalui proses imajiner. Sastra hadir dari endapan 

pengalaman dari dalam jiwa pengarang dan telah mengalami proses pengolahan 

jiwa melalui proses kreativitas! Gejala-gejala yang ditangkap oleh pengarang dari 

manusia-manusia di sekelilingnya direnungkan dalam jiwa dan batinnya.  
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Novel merupakan prosa fiksi yang berisi tentang kehidupan tokohnya dari 

awal hingga akhir. Novel adalah gambaran hidup yang menceritakan hampir 

keseluruhan perjalanan hidup tokoh. Penokohan serta karakter tokoh dalam novel 

digambarkan lengkap atau jelas oleh pengarang. Setiap tokoh juga diberi 

gambaran fisik dan kejiwaan yang berbeda-beda sehingga cerita tersebut seperti 

nyata atau menjadi hidup (Siswantoro, 2005:29). 

Karya sastra tidak terkungkung dalam dunia psikologi saja tetapi juga 

memumuat aspek sosiologi, sebab sastra merupakan cerminan dan representasi 

kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra, pengarang mengungkapkan 

problema kehidupan. Di dalam karya sastra tercermin pula keadaan sosial serta 

budaya yang tengah berkembang dalam suatu masyarakat. Budaya tersebut 

merupakan tolok ukur tinggi rendahnya peradaban masyarakat di kala itu.  

Masyarakat dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Hal demikian tidak 

hanya terjadi di negara-negara barat, akan tetapi negara-negara timurpun juga 

mengalami hal serupa. Dalam novel yang berjudul Laila Majnun karya Nizami 

yang merupakan cermin dari dunia Timur, novel ini mengandung unsur-unsur 

kekuasaan dalam kehidupan masyarakat seperti yang di gambarkan oleh orang tua 

Laila dan setiap bacaan yang bertema cinta terus memberikan banyak interpretasi. 

Salah satu penyababnya adalah sifat keuniversalan cinta, cinta bisa hadir di mana 

saja, kapan saja, berkaitan dengan siapa dan apa saja. Mengenali kisah Laila 

Majnun sebagai kisah antardua manusia sungguh dapat pula memberikan 

kenikmatan dan pencerahan yang luar biasa. Oleh karena alasan tersebut, 

penelitian ini dilakukan, yakni menganalisis kekuasaan tokoh dalam kisah 
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percintaan Laila Majnun yang merupakan representasi dari dunia Timur. 

Syair Laila Majnun ditulis Syaikh Nizami pada tahun 1188 M. Syair ini 

ditulis berdasarkan cerita rakyat Arab-Persia yang telah ada sejak lima ratus tahun 

sebelumnya. Dalam masyarakat Arab-Persia ketika itu, Majnun acapkali 

dihubungkan dengan tokoh yang benar-benar pernah ada, yaitu Qays bin al-

Mulawwah, yang mungkin hidup pada paruh kedua abad ke-7 di padang pasir 

Najd di semenanjung Arab. Pada masa Nizami, ada banyak sekali variasi tema 

mengenai Majnun yang tersebar di seluruh daerah itu, tetapi yang terkenal tetap 

saja gubahannya (Turner, 2007: 7). 

Syekh Hakim An-Nizami yang biasa disebut Nizami, dikenal sang penutur 

kisah cinta yang mendunia. Nama kecilnya Ilyas. Terdapat perbedaan pendapat 

mengenai tanggal kelahirannya. Sebagain ahli sejarah menyebut tahun 1155 

sebagai tahun kelahirannya, sebagaian yang lain mengatakan bahwa beliau lahir 

pada akhir 1162. Lahir di kota Ganji, tidak jauh dari Bakou, bekas wilayah 

Azerbaijan (Soviet), di Iran bagain utara. Tidak mengherankan jika latar cerita 

dalam karyanya adalah gurun Arabia dan pegunungan Kurdi. Semasa hidupnya 

An-Nizami dikenal menguasai banyak ilmu, mulai dari matematika, norma hokum 

islam, filsafat yunani, dan ilmu pengobatan. Enam karya utamanya termasuk Laila 

Majnun disusun dalam gaya bahasa puitis yang dikenal dengan masnawi 

Novel Laila Majnun Karya Nizami ini menggambarkan masyarakat Arab 

dan Persia, Laila Majnun hingga kini masih terus dikenang sebagai sebuah kisah 

mengenai keabadian cinta. Qais dan Laila adalah sepasang anak muda yang 

tampan dan cantik yang lahir dalam keluarga terhormat; Qais adalah anak seorang 
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pemimpin kabilah dari Bani Amir dan Laila adalah anak pemuka kabilah yang 

lain. Kisah cinta Qais dan Laila bermula dari sebuah sekolah. Cinta mereka 

kemudian kandas oleh adat masyarakat yang pada waktu itu mengharamkan 

hubungan lelaki dan perempuan secara terbuka. 

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui keaslian sebuah karya 

ilmiah. Pada dasarnya suatu penelitian tidak beranjak dari awal, akan tetapi 

umumnya telah ada acuan yang mendasarinya. Hal ini bertujuan sebagai titik tolak 

untuk mengadakan suatu penelitian. Oleh karena itu, dirasakan perlu sekali 

meninjau penelitian yang telah ada sehingga dapat diketahui keaslian sebuah 

penelitian. 

Penelitian tentang “Analisis Kekuasaan Tokoh dalam Kisah Percintaan 

Novel Laila Majnun Karya Nizami” ini berusaha mengungkap nilai- nilai 

kekuasaan yang ada dalam kisah percintaan antara Qais dan Laila selaku tokoh 

utama. Hal ini dikarenakan kekuasaan memiliki dua perangkat kerja. Pertama 

dalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat 

memaksa atau dengan kata lain kekuasaan. Kedua adalah perangkat kerja yang 

mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka 

yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian, dan bahkan 

juga keluarga. 

Pemilihan novel “Novel Laila Majnun” karya Nizami ini didasarkan pada 

substansi novel yang merupakan representasi dari dunia Timur . Berbagai wujud 

kekuasaan yang digambarkan oleh pengarang. Nilai-nilai kekuasaan ini yang 

menjadi landasan bagi peneliti untuk meneliti novel Laila Manjun karya Nuzami. 
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Penelitian dengan judul “Analisis Kekuasaan Tokoh dalam Kisah 

Percintaan Novel Laila Majnun Karya Nizami” belum pernah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, sehingga penelitian in terjamin keaslian idenya dan bukan 

merupakan karya jiplakan. 

Penelitian tentang hegemoni pernah dilakukan oleh Anne Krisnawati 

(Mahasiswi Universitas Negeri Surabaya angkatan 2004) dengan judul penelitian 

“Pengaruh Hegemoni Tokoh Utama Pria Terhadap Citra Tokoh Wanita Dalam 

Novel Utsukushisa to Kanashimi to Karya Yasunari Kawabata Sebuah Kajian 

Feminisme)”. Penelitian tersebut mengkaji tentang hegemoni tokoh pria terhadap 

tokoh wanita (sebuah kajian peminisme), Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Anne Krisnawati terletak pada teori yang 

digunakan yaitu Hegemoni. Perbedaannya ada pada aspek yang dikaji, yaitu 

tentang hegemoni kisah percintaan dalam novel Laila Majnun sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Anna Krisnawati merupakan kajian Hegemoni 

pada novel Utsukushisa to Kanashimi to Karya Yasunari Kawabata (sebuah kajian 

feminisme) yang berfokus pada tokoh pria terhadap tokoh wanita. 

Penelitian salanjutnya yang dilakukan oleh Agustina Fridomi “Perlawanan 

Perempuan Terhadap Hegemoni Laki-laki Dalam Novel Saman dan Larung Karya 

Ayu Utami (sebuah pendekatan feminisme)” Penelitian yang telah disebutkan di 

atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama menggunakan 

tinjauan kajian Hegemoni. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan 

penelitian, sebab penelitian yang dilakukan ini mengkaji bentuk dan fungsi 

Hegemoni, sedangkan penelitain yang dilakukan oleh Agustina Fridomi mengkaji 
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masalah perlawanan tokoh utama yaitu Laila (sebuah kajian fminisme). 

 
1.2 Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat mengarah serta mengena pada sasaran yang 

diinginkan, maka permasalahan yang diteliti harus dibatasi. penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Bentuk kekuasaan tokoh dalam kisah percintaan novel Laila Majnun karya 

Nizami 

2) Fungsi kekuasaan bagi tokoh dalam kisah percintaan novel Lalila Majnun 

Karya Nizami 

 
1.3 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana bentuk kekuasaan tokoh dalam kisah percintaan novel Laila 

Majnun karya Nizami? 

2) Bagaimana fungsi kekuasaan bagi tokoh dalam kisah percintaan novel 

Lalila Majnun Karya Nizami? 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas supaya tepat sasaran dan untuk 

memperoleh deskripsi yang objektif sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan bentuk kekuasaan tokoh dalam kisah percintaan novel 

Laila Majnun karya Nizami 

2) Mendeskripsikan fungsi kekuasaan bagi tokoh dalam kisah percintaan 

novel Laila Majnun karya Nizami 
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1.5 Manfaat  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat menganalisis novel Laila Majnun ini sebagai 

berikut: 

1) Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah penerapan teori sosiologi 

dalam kajian sastra. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan modal penelitian sosiologi sastra 

terhadap kajian karya sastra yang lain. 

3) Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber acuan bagi penelitian-penelitian 

linguistik tentang teori hegemoni yang direalisasikan melalui anaisis 

hegemoni. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan berarti 

karena dapat dimanfaatkan untuk 

1) Memperoleh informasi tentang teori kekuasaan hubungan antara tokoh 

utama dengan kekuasaan yang direpresentasikan dalam wacana sastra. 

2) Memperoleh informasi tentang persepsi serta resepsi dan sastrawan 

tentang kekuasaan. 

3) Mengetahui hubungan tokoh utama terkait dengan kekuasaan dan ideologi 

sosial tertantu. 
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1.6 Difinisi Istilah 

1) Kekuasaan 

Kata kekuasaan itu sendiri berasal dari kata kuasa yang 

mendapatkan konfik ke-an secara simultan, yang berarti (1) kuasa untuk 

mengurus, memerintah, dan sebagainya; (2) kemampuan kesanggupan 

memerintah; (3) daerah, tempat, negara, dan sebagainya; (4) kemampuan 

atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain bardasarkan 

kewiba-waan, wewenang, charisma, dan atau kekuatan fisik (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia 2001:604)  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah 

Untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, 

wewenang, kharisma, dan atau kekuatan fisik yang berupa sarana prasana 

yang ada. Sumber kekuasaan itu dapat berupa kewibawaan seseorang atau 

tokoh, kharisma seseorang atau tokoh, kekuatan fisik yang dimiliki 

(termasuk sarana dan prasarana yang ada seperti harta kekayaan, 

kedududkan, pangkat atau jabatan, dan juga ilmu pengetahuan teknologi). 

2) Bentuk-bentuk Kekuasaan 

Menurut Antonio Gramsci (dalam Sastrio.2011) meluncurkan 

konsep hegemoni pada tahun 1926. Konsep yang dikenal sangat tajam ini 

ditujukan untuk mengkritik pandangan Marxisme, yang oleh banyak 

pengamat pada waktu itu dianggap sedang berubah menjadi sesuatu yang 

bersifat dogmatic (Sastrio. 2011) 

(Sastrio. 2011) mengungkapkan konsep kekuasaan, Gramsci 

berargumentasi  bahwa bentuk-bentuk kekuasaan adalah sebagai berikut 
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a) Perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang 

bersifat memaksa atau dengan perangkat kerja yang bernuansa law 

enforsemant  

b) Perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-

pranata untuk taat kepada mereka yang berkuasa melalui kehidupan 

beragama, pendidikan, kesenian, dan bahkan juga keluarga. 

Dari kedua bentuk-bentuk kekuasaan di atas dapat disimpulkan 

bahwa bentuk-bentuk kekuasaan itu ada dua yaitu perangkat kerja yang 

melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa dan perangkat kerja 

yang bersifat membujuk baik dalam kehidupan beragama, pendidikan, 

kesenian, dan bahkan juga keluarga.  

3) Fungsi Kekuasaan 

Menurut Montesquieu (dalam Rizky. 2011) yang mengikuti jalan 

pikiran John Locke, membagi fungsi kekuasaan dalam tiga cabang yaitu 1) 

kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; 2) kekuasan 

eksekutif yang melaksanakan; 3) kekuasaan untuk menghakimi atau 

yudikatif.  

Sebelumnya, John Locke (dalam Rizky. 2011) juga membagi 

kekuasaan dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut John Locke, 

fungsi-fungsi kekuasaan itu meliputi: 1) Fungsi Legislatif; 2) Fungsi 

Eksekutif; 3) Fungsi Federatif itu terkait dengan fungsi pelaksanaan 

hukum. Tetapi bagi Montesquieu, fungsi pertahanan dan hubungan luar 

negerilah yang termasuk ke dalam fungsi eksekutif, sehingga tidak perlu 
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disebut. 

Dari klasifikasi Montesquieu dan Jhon Locke dapat disimpulkan 

bahwa fungsi inilah dikenal dalam pembagian kekuasaan modern yaitu 

fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial. Di samping itu, dalam satu bidang 

legislatif dan eksekutif, pendapat Montesquieu dan John Locke 

nampaknya mirip. Tetapi dalam bidang yang ketiga, pendapat mereka 

berbeda. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan 

Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial).  

Fungsi utama kekuasaan adalah mengesahkan penguasa dari segala 

ketimpangan sosial (yang mungkin muncul) yang diakibatkan oleh 

kekuasaan itu sendiri. Bila kekuasaan berhasil dicapai, maka penguasa 

tidak perlu terus menerus menindas dengan tindakan kekerasan, karena 

masyarakat mulai bersikap pasrah sebagaimana adanya (status quo). 

Mereka terbujuk untuk tidak lagi melihat adanya ketimpangan yang 

merugikan diri mereka, atau mereka melihat bahwa ketimpangan yang ada 

sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan adil karena sesuai dengan 

kehendak Yang Di atas Sana (Sastrio. 2011). 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama 

kekuasaan adalah mengesahkan penguasa dari segala ketimpangan sosial 

yang diakibatkan oleh kekuasaan itu sendiri. Dimana kita ketahui bahwa 

fungsi sosial dalam kekuasaan adalah menumbuhkan sikap saling 

menghormati dan memuliyakan tamu dan menumbuhkan kerukunan dan 

rasa kebersamaan. 


