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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang dekonstruksi kepercayaan 

masyarakat Jawa dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 

Tohari. 

Pujiyanti (2010) dalam tesisnya yang berjudul “Dekonstruksi Dominasi Laki-

Laki Dalam Novel The Davinci Code Karya Dan Brown” memanfaatkan teori 

strukturalisme model A.J. Greimas sebagai landasan untuk menemukan oposisi 

biner bagi langkah kerja dekonstruksi, dan perspektif feminisme dekonstruksi 

digunakan sebagai pembacaan feminisme atas hasil analisis dekonstruksi.  

Hasil analisis struktural menunjukkan adanya dua sumbu pertentangan 

(oposisi biner) yaitu doxa dan orthodoxa. Hasil analisis dekonstruksi dengan 

pembacaan perspektif feminisme dekonstruksi menunjukkan adanya dekonstruksi 

terhadap dominasi laki-laki yang dilakukan oleh doxa meliputi: Yesus menikah 

dan memiliki keturunan sehingga tidak menafikkan peran Maria Magdalena yang 

seorang perempuan menjadi mitra Yesus, pengakuan terhadap putri Yesus yang 

merupakan sebuah pengukuhan terhadap sosok perempuan, karena pada masa 

Yesus, kelahiran anak perempuan dianggap aib, Maria Magdalena bukan 

keturunan orang miskin melainkan keturunan bangsawan; Maria Magdalena 

bukan seorang pelacur melainkan perempuan suci, Yesus berpihak pada 

perempuan seiring ditunjuknya Maria Magdalena sebagai penggantinya untuk 
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memimpin gereja, konsep ziarah pada makam perempuan yang dianggap tidak 

tabu, dan proklamasi doxa so dark the con of man yang mengindikasikan 

ketidaksukaan doxa pada patriarki. 

Phuspita (2010) dalam skripsinya  yang berjudul “Sistem Kepercayaan Adat 

Kehamilan dan Kelahiran Di Dalam Masyarakat Jawa Dalam Teks Platenalbum 

Yogya 30” membahas mengenai kepercayaan masyarakat Jawa terhadap kelahiran 

dan kematian yang terdapat dalam teks Platenalbum Yogya 30. Penelitian ini 

menggunakan teori religi untuk mendeskripsikan sistem kepercayaan yang 

mendasari adat kehamilan dan kelahiran masyarakt Jawa yang terkandung dalam 

teks Platenalbum Yogya 30, dan menjelaskan aspek-aspek sistem kepercayaan 

yang membangun adat kehamilan dan kelahiran dalam masyarakat Jawa melalui 

tema-tema adat yang muncul pada teks tersebut. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adat kehamilan dan kematian 

yang terdapat dalam teks Platenalbum Yogya 30 mengandung sistem kepercayaan 

yang dilatarbelakangi oleh adanya kepercayaan-kepercayaan yang berkembang di 

dalam masyarakat Jawa dan terus dijunjung tinggi karena merupakan warisan dari 

nenek moyang yang harus dilakukan agar terhindar dari malapetaka dan 

memperoleh keselamatan. Kepercayaan kepada titah orang tua mengandung arti 

sebagai pengagungan Tuhan oleh karena itu mempercayai titah orang tua adalah 

salah satu bentuk sebab agar terhindar dari malapetaka, kepercayaan demikian 

merupakan kepercayaan mistik, percaya terhadap nilai-nilai magis yang percaya 

terhadap kosmos dan mikrokosmos, kedua hal tersebut selalu berada dalam 

keteraturan dengan tujuan kemanunggalan, suatu ciri khas dari kebatinan 
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masyarakat Jawa agar sesuatu bisa terjadi secara selaras sehingga memberikan 

keselamatan bagi manusia. Adapun aspek-aspek kepercayaan adat kelahiran dan 

kematian yang selalu muncul adalah ngidam, pantangan, selamatan dan upaya 

adat. 

Sugiarti (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Utilitas Bahasa Dalam 

Mengkonstruksi Hegemoni Kekuasaan Pada Novel Ronggeng Dukuh Paruk, 

Lintang Kemukus Dini Hari dan Jantera Bianglala Karya Ahmad Tohari Dalam 

Perspektif Antropologi Linguistik” memaparkan bahwa secara garis besar 

bertujuan (1) memberikan penjelasan tentang hegemoni kekuasaan yang 

diungkapkan pengarang dalam teks sastra melalui sistem penanda; (2) 

memberikan penjelasan tentang hegemoni kekuasaan yang ditunjukkan dalam teks 

sastra sebagai representasi kondisi kemanusiaan; (3) menemukan konsep dasar 

yang dapat memberikan penjelasan tentang bahasa, sistem kekuasaan dan 

kebudayaan dalam perspektif antropologi linguistik. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sebagai upaya untuk menjelaskan 

bahwa utilitas bahasa dalam perspektif antropologi linguistik mampu 

menformulasi dan merekonstruksi hegemoni kekuasaan yang terdapat dalam 

novel Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari dan Jantera 

Bianglala karya Ahmad Tohari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

hegemoni kekuasaan yang diungkapkan pengarang melalui sistem penanda dapat 

diperhatikan dalam penggunaan tanda/simbol yang mengarah pada pemaknaan 

kekuasaan pada kategori linguistik yang dikaitkan dengan budaya masyarakat 

dalam teks; (2) hegemoni kekuasaan yang ditunjukkan dalam teks sebagai 
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representasi kemanusiaan menunjukkan bahwa bahasa merupakan salah satu alat 

yang jitu untuk memberikan suatu pembenaran terhadap perilaku manusia untuk 

kepentingan-kepentingan tertentu; (3) bahasa yang digunakan dalam teks tidak 

dapat dilepaskan dengan kebudayaan masyarakat dalam memberikan pemaknaan 

tentang kekuasaan. Representasi kekuasaan tergambar secara jelas dalam 

membicarakan dan menafsirkan penggunaan penanda bahasa yang mengacu pada 

realitas sosial. 

B. Dekonstruksi 

1. Hakikat Dekonstruksi 

Menurut Ratna (2010: 244-246) “dekostruksi merupakan pembongkaran, 

pelucutan, penghancuran, penolakan suatu objek … tujuan terakhir yang hendak 

dicapai adalah penyusunan kembali ke dalam tatanan lebih signifikan, sesuai 

dengan hakikat objek”, pembongkaran bukan semata-mata karena ingin merusak 

tatanan nilai yang ada, namun pembongkaran dilakukan karena ingin 

mengembalikan objek tersebut ke dalam bentuk yang semestinya, dianggap 

relevan dan sesuai dengan hakikat objek. 

Dekonstruksi banyak memberikan tempat kepada suatu objek yang marginal, 

dipandang sebelah mata, dan oposisi biner karena pada hakikatnya dekonstruksi 

menolak adanya logosentrisme atau kebenaran mutlak, setiap objek tidak dapat 

berdiri sendiri, objek selalu berasonansi atau berkaitan dengan adanya objek lain, 

kaya karena ada miskin, kuat karena ada lemah, putih karena ada hitam, tinggi 

karena ada rendah dan dalam dekonstruksi objek yang marginal, lemah dan 

dipandang sebelah mata memiliki kekuatan untuk setara atau bahkan lebih unggul 
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dari pada yang dominan. Tidak ada kebenaran yang pasti, kebenaran yang pasti 

hanyalah ketidak pastian. 

Dalam dekonstruksi kehadiran objek merupakan perwujuduan dari ketidak 

hadiran dari objek lain, setiap kehadiran adalah kehadiran yang tertunda, dan  hal 

tersebut memiliki jejak dari segala realitas di alam semesta ini, sebuah catatan dari 

apa yang terjadi pada suatu saat tertentu memerlukan acuan kepada saat lain yang 

tidak hadir, Sturrock menyimpulkan (2004: 264) bahwa “tak ada yang hadir 

begitu saja. Segala sesuatu yang dianggap hadir adalah bergantung karena 

intensitasnya pada perbedaan-perbedaan serta hubungan-hubungan yang tak 

pernah dapat hadir, tapi fakta bahwa perbedaan-perbedaan yang tak hadir tidak 

berarti bahwa mereka absen”. 

Sebagai teori kontemporer, dekonstruksi memiliki tujuan yang sederhana, 

menurut Ratna (2010: 252) “tujuan dekonstruksi adalah mengajak kita untuk 

memahami kembali hakikat manusia yang sesungguhnya. Manusia yang 

dimaksudkan adalah manusia tertindas, manusia yang termarginalisasikan, 

manusia yang menghuni sebagian terbesar kawasan yang ada di bumi, manusia 

yang selama ini memerlukan kebutuhan pokok, yaitu sandang dan pangan”, oleh 

karena itu biasanya dekonstruksi dikenal dengan istilah “bongkar”, akan tetapi 

karena istilah “bongkar” itu seringkali dekonstruksi sulit diterima oleh sebagian 

pemerhati kesusastraan, karena dianggap akan mengacaukan medan makna yang 

telah tersusun dengan baik, sehingga banyak juga yang menolak kehadiran 

dekonstruksi karena sifatnya yang cenderung radikal, namun hendaknya 

dekonstruksi tetap dikembangkan dengan melakukan penelitian-penelitian inovatif 
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yang berkaitan erat dengan kesusastraan Indonesia, oleh karena itu agar tidak 

terlalu radikal proses pembongkaran akan disertai dengan teori hegemoni 

Gramsci. 

2. Dekonstruksi dan Hegemoni Gramsci 

Sudah menjadi stereotipe dekonstruksi sebagai teori membongkar atau 

menghancurkan suatu tatanan nilai lama yang tidak lagi relevan, dengan tujuan 

untuk dikembalikan kepada hakikat nilai yang sesungguhnya. Hal itu sejalan 

dengan pernyataan Gramsci (dalam Ratna 2010: 258) bahwa “pembongkaran (de) 

harus dilakukan dengan diikuti pembangunan kembali (construction), sekaligus 

menggantikannya dengan cara-cara yang baru, sehingga memperoleh temuan-

temuan yang baru”,  sebagaimana dekonstruksi yang pernah dilakuan Gramsci 

terhadap konsep dominasi Karl Marx, Marx meyakini adanya determinisme 

mekanis, bahwa struktur dasar sebagai infrastruktur material, secara monolitis 

dapat menentukan superstruktur ideologisnya. Gramsci melalui tulisannya 

mengeritik interpretasi Marxisme yang sebelumnya menekankan faktor ekonomi 

sebagai faktor utama yang penting dalam perubahan masyarakat. Di dalam 

pandangan Marx kegiatan produktif (infrastruktur) merupakan penentu 

kebudayaan dan ideologi (superstruktur) dengan kata lain, infrastruktur 

merupakan penentu superstruktur (Rahmawati, 2013: 9). 

Infrastruktur material tidak serta merta dapat menentukan superstruktur 

ideologis, hal yang dapat menentukan infrastruktur ideologis adalah kebudayaan, 

kepercayaan popular dan common sense yang disebarkan melalui intelektual 

organik dan intelektual tradisional, sederhanya kapital tidak dapat menjamin 
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terciptanya hegemoni, melainkan terciptanya hegemoni adalah kebudayaan yang 

telah menyebar menjadi ideologi, dan ideologi itu pun sudah menjadi hal umum 

yang diterima oleh sebagian besar masyarakat, oleh karena itu Gramsci 

menyatakan (dalam Ratna, 2010: 181) bahwa “hegemoni tersebut akan terjadi 

apabila cara berpikir kelompok tertindas, khususnya kaum proletar terobsesi dan 

menerima cara berpikir kelompok dominan”. 

Sebagaimana dalam dekonstruksi mengenal adanya konsep penolakan 

terhadap logosentrisme dan praktik-praktik dominasi melalui oposisi biner, 

Hegemoni Gramsci pun memiliki konsep yang sepadan yaitu mengenai kelompok 

dominan dan kelompok subaltern, kedua konsep tersebut pada dasarnya sama-

sama menolak adanya kebenaran mutlak dan sama-sama setuju terhadap kaum-

kaum yang didominasi atau kaum yang marginal, Ratna menyimpulkan (2010: 

180) bahwa “hegemoni Gramsci secara tidak langsung menolak reduksi manusia, 

termasuk narasi kecil, dan menolak konsep-konsep yang menjunjung tinggi 

kebenaran mutlak”.  

Gramsci  mendefinisikan hegemoni instabilitas hegemoni sebagai proses 

berkelanjutan pembentukan  dan  penggulingan  keseimbangan yang tidak stabil ... 

antara kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa dan kepentingan 

kelompok dikuasai ... keseimbangan di mana kepentingan kelompok yang 

berkuasa hadir, namun hanya pada batas-batas  tertentu  (Gramsci dalam  Barker,  

2004:64), karena hegemoni  harus terus-menerus diciptakan dan dimenangkan, 

sangat terbuka  kemungkinan  untuk  menentangnya, yaitu penciptaan  golongan  

yang  menentang  kekuasaan dari kelompok dan kelas yang dikuasai.  
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3. Hegemoni dan Ideologi 

Syarat terciptanya hegemoni menurut Gramsci ialah ideologi dapat tersebar di 

berbagai lapisan kelas sosial sehingga ideologi tersebut dapat diterima atau 

disetujui oleh masyarakat tanpa adanya pertentangan. Ketika ideologi telah 

diterima oleh masyarakat maka ideologi tersebut secara tidak sadar akan mengikat 

masyarakat dan menentukan pola pikir dan pola laku dari masyarakat dengan 

begitu terciptalah hegemoni. 

Ideologi merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang tertentu, ideologi tersebut mendorong serta menggerakkan 

golongan ataupun individu agar bersikap sebagaimana pandangan hidup yang 

terkonsep sistematis dalam formasi ideologinya. Istilah ideologi lebih relevan jika 

dihubungkan dengan golongan tertentu daripada dihubungkan dengan individu 

manusia, karena ideologi pada dasarnya dirumuskan bukan oleh individu namun 

oleh suatu golongan manusia seperti halnya ideologi komunisme, ideologi 

pancasila, ideologi nasionalisme, ideologi khilafah dan lain sebagainya, sementara 

individu lebih relevan jika dihubungkan dengan istilah cita-cita, setiap individu 

memiliki cita-cita yang beragam sesuai dengan apa yang individu citakan dan 

tidak menuntun agar orang lain untuk mencapai apa yang individu citakan.  

Ideologi bertindak atau berfungsi dengan suatu cara yang merekrut subjek-

subjek di antara individu-individu (ideologi merekrut mereka semua), atau 

mengubah individu-individu menjadi subjek-subjek (ideologi mengubah mereka 

semua) melalui operasi yang sangat presisi, yang dinamakan interpelasi. Individu 

diinterpelasi sebagai suatu subjek (bebas) agar dia dapat taat sepenuhnya pada 
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perintah-perintah subjek, yakni agar dia dapat (sepenuhnya) menerima 

ketaatannya, agar dia membuat gerak-gerik atau tindak tanduk dari ketaatannya 

sepenuhnya oleh dirinya sendiri. 

Menurut Gramsci (dalam Nurhadi, 2005: 5) bahwa “ideologi mengandung 

empat elemen penting yaitu elemen kesadaran, elemen material, elemen 

solidaritas-identitas dan elemen kebebasan”. Elemen kesadaran merupakan 

elemen yang memberikan tempat kepada manusia untuk mendapatkan kesadaran 

politik, ekonomi, kepercayaan dan lain sebagainya untuk menjadi kelas dominan, 

karena tidak akan dapat membongkar dan meruntuhkan kekuasaan kaum dominan 

jika tidak dengan kesadaran ‘historis’ mengenai politik, ekonomi sosial dan lain 

sebagainya, “hanya dengan itu manusia bisa memurnikan dirinya dari penyebaran 

penetrasi kaum hegemonik dan elemen-elemen intelektualistik masyarakat 

organik (Faruk, 1994: 72).  

Dalam elemen kesadaran terdapat common sense, yaitu pandangan atau 

pemahaman seseorang mengenai kehidupan yang bersifat tidak kritis dan ilmiah, 

memandang segala yang terjadi baik politik, kepercayaan dan ekonomi adalah 

kehendak Tuhan maupun alam, sehingga karena common sense tersebut seseorang 

dapat menerima keadaan, ketidak-adilan, kekuasaan serta penindasan yang 

dilakukan oleh kaum dominan, namun juga sebaliknya bahwa common sense 

tersebut bisa menentang ketidak adilan, kekuasan dan penindasan sebab common 

sense merupakan tempat atau wilayah yang menjadi dasar terbangunnya ideologi, 

menurut Gramsci (dalam Faruk, 1994: 71) “Common sense adalah konsepsi 

tentang dunia yang paling pervasif tetapi tidak sistematik. Common sense 
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memiliki dasar dalam pengalaman populer tetapi tidak mempresentasikan suatu 

konsepsi terpadu mengenai dunia”, common sense tidak digerakkan oleh suatu 

golongan tertentu ia bersifat kolektif, terdapat dalam endapan kesadaran individu, 

tersebar dan tak terkoordinasi. 

Elemen material merupakan pengejawantahan dari ideologi, wujud eksistensi 

material dalam berbagai aktivitas keseharian. Ideologi bukan hanya berbentuk 

dalam angan dan pikiran, namun ideologi pun menjelma dalam bentuk kehidupan 

sehari-hari, baik dalam ruang politik, sosial, dan ekonomi, cara pandang manusia 

terhadap konsep politik akan mempengaruhi cara kerja dalam aktivitas politik, 

sehingga ideologi tersebut bisa saja menjelma sebagai sikap, organisasi, partai 

politik, serikat dagang, dan aliran kepercayaan. 

Elemen solidaritas-identitas merupakan elemen yang mengikat kelas sosial 

dalam ikatan ideologi, sebagai pemersatu untuk mencapai cita-cita bersama dalam 

menjalani kehidupan. Hal ini berfungsi untuk mendapatakan dukungan dari 

berbagai lini agar bisa menjalankan hegemoni, menguasai dan menjadi kelompok 

dominan, sehingga hal tersebut dapat meminimalisasi pertentangan kelas baik 

atara kelas atas, menengah dan kelas bawah.  

Elemen kebebasan merupakan elemen yang memberi kebebasan kepada 

manusia untuk merealisasikan kebebasannya, baik dengan cara revolusi atau 

dengan menentang dominasi, hal ini yang menjadi dasar bagi Gramsci untuk 

menolak pandangan Marlx bahwa revolusi terjadi karena unsur ekonomi atau 

kapital, menurut Gramsci bukan kapital yang menjadi sebab terjadinya revolusi, 

jauh sebelum revolusi manusia memiliki kebebasan untuk menyatakan sikap 
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menentang dan merevolusi, pada dasarnya kesadaran akan kebebasan untuk 

merealisasikan diri merupakan hal penting untuk menentang dominasi kelas 

dominan. 

4. Ideologi dan Kaum Intelektual. 

Agar mencapai hegemoni maka ideologi harus disebarkan, jika tidak maka 

ideologi tidak dapat berkembang, tidak terkoordinasi seperti halnya common 

sense. Penyebaran ideologi berfungsi mendapat dukungan dari berbagai kalangan 

tanpa menggunakan kekerasan, menurut Gramsci (dalam Faruk 1994: 74) 

“penyebaran itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui lembaga-

lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya”, misalnya melalui institusi 

pemerintahan, institusi pendidikan seperti sekolah, organisasi mahasiswa, tempat-

tempat pengajaran dan berbagai bentuk kelompok sosial lainnya. Bentuk-bentuk 

pusat tersebut memiliki fungsionaris sebagai penyebar yaitu “kaum intelektual”. 

Kaum intelektual ini adalah kaum yang memiliki peran penting dalam institusi 

maupun lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. 

Kelompok intelektual pertama disebut Gramsci (dalam Faruk, 1994: 75) 

sebagai kelompok intelektual organik, sedangkan kelompok kedua disebut dengan 

kelompok intelektual tradisional”. Intelektual organik adalah kelompok yang 

terbentuk secara organis yaitu kelompok yang memihak kepada perjuangan kelas, 

intelektual organik memiliki defenisi makna dan implikasinya sendiri dalam kelas 

sosialnya. Maksud intelektual organik di sini adalah intelektual yang 

mengarahkan gagasan dan aspirasi dari kelas di mana mereka berada di dalamnya 

secara organik, intelektual di sini mampu mengaktualkan pikirannya dengan 
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tindakannya sekaligus”, lebih lanjut Gramsci memandang bahwa semua manusia 

adalah intelektual, namun tidak semua manusia memiliki fungsi intelektual “All  

men  are intellectuals,  but  not  all  men  in  society  the  function  of  

intellectuals”. (dalam Sufyanto, Hal. 7) 

Intelektual tradisional adalah orang-orang yang mengisi posisi ilmiah seperti 

kesusastraan, ekonomi, hukum, dan sebagainya termasuk mereka yang terlibat di 

sekolah, universitas dan lembaga-lembaga pemerintahan. Baik intelektual organik 

dan intelektual tradisonal keduanya sangat penting sabagai penyebar ideologi 

untuk menciptakan hegemoni atau melawan dominasi. 

5. Ideologi dan Negara  

Negara merupakan elemen penting dalam menciptakan ataupun melawan 

hegemoni dari berbagai bentuk kelas sosial, Negara dapat menghentikan 

penyebaran ideologi suatu kelas soial baik melalui cara hegemoni maupun 

supermasi atau kekerasan dengan kekuatan militer. Pengaruh Negara begitu besar 

dalam menentukan kebijakan untuk mempengaruhi kehendak masyarakat oleh 

karena itu Negara terkadang dilambangkan sebagai kekuasaan atas kehendak 

rakyat. Sekitar abad ke-tujuh sampai abad 19 berbagai Negara berlomba-lomba 

untuk menaklukkan, menjajah serta menguasai Negara lain dengan tujuan 

menyebar kebudayaan, kepercayaan, agama serta mendominasi lahan politik, 

ekonomi dan sosial, tapi Negara bukanlah semata melakukan gempuran dominasi 

dan hegemoni melalui kebijakan dan aparatur pemerintahannya, menurut Gramsci 

(dalam Faruk, 1994: 77) “Negara dibagi menjadi dua wilayah: dunia masyarakat 
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sipil dan dunia masyrakat politik”, melalui dua dunia ini  hegemoni bisa tercipta, 

karena di sana terjadi proses “kekerasan” dan proses “persetujuan”. 

Dunia kekerasan identik dengan dunia masyarakat politik, sementara dunia 

persetujuan identik dengan dunia masyarakat sipil, hegemoni akan terjadi jika 

masyarakat sipil menyetujui, melaksanakan tanpa sadar, serta menaati apa yang 

disebarkan oleh masyarakat politik. “Masyarakat sipil mencakup  seluruh aparatus 

transmisi yang lazim disebut swasta seperti universitas, sekolah, media massa, 

gereja, dan lain sebagainya.  Sebaliknya, masyarakat politik adalah semua institusi 

publik  yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan “perintah” secara  yuridis 

seperti tentara, polisi, pengadilan, birokrasi, dan pemerintahan” (Nurhadi, 2004: 

4) 

Gramsci (dalam Sugiono, 2006: 36) “mendefinisikan Negara sebagai 

persamaan dari masyarakat politik plus masyarakat sipil atau memakai 

rumusannya sendiri: “Negara = masyarakat politik + masyarakat sipil”. Negara 

bagi Gramsci samadengan masyarakat politik ditambah masyarakat sipil, atau 

hegemoni yang dilindungi baju besi; kombinasi kompleks antara hegemoni dan 

kediktaktoran. Hal itu merupakan gabungan antara aparatus koersif pemerintah 

dengan aparatus hegemonik instansi swasta. Hubungan hegemonik ditegakkan 

jika legitimasi kekuasaan kelompok berkuasa tidak ditentang karena ideologi, 

kultur, nilai-nilai, norma-norma, dan politiknya sudah diinternalisasi sebagai 

kepunyaan sendiri kelompok subordinat (subaltern) sehingga lahirlah konsensus. 

Dengan begitu, penggunaan kekuasaan koersif oleh negara tidak penting lagi. 
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6. Hegemoni dan Dominasi 

Tujuan terakhir yang dicapai oleh hegemoni sejatinya adalah dominasi. 

dominasi merupakan kekuasaan paling dominan yang mampu mempengaruhi 

prilaku,  mengontrol pola pikir, dan menentukan ideologi masyarakat agar 

masyarakat menyetujui kekuasaan kelas dominan, menurut Suka (2012: 42) “Arti 

dominasi dalam prespektif teori kritis adalah suatu kekuasaan yang paling 

dominan, berasal dari luar diri manusia, sangat mempengaruhi dan turut mengatur 

seluruh aktivitas dan kegiatan berpikir serta tingkah laku manusia, sementara 

manusia menerimanya tanpa landasan kesadaran yang utuh”  

Kelas dominan merupakan manifestasi dari “penguasa” yang memegang 

kendali terhadap kelas minoritas, kelas dominan dapat menguasai kelas minoritas 

melalui upaya dominasi yang dilakukan secara sistematis, dominasi dapat berupa 

kepercayaan, ideologi, hukum maupun politik yang dapat melemahkan fungsi dari 

kelas minoritas. “singkatnya dominasi meletakkan manusia pada titik nadir 

terendah dalam nilai-nilai kemanusian” (dalamSuka, 2012:42), dalam proses 

terciptanya dominasi tidak menutup kemungkinan terciptanya pertantangan antara 

kelas dominan dengan kelas minoritas sehingga hal tersebut dapat memunculkan 

perlawanan, kedua kelas tersebut dapat bersaing untuk menjadi kelas terunggul 

dengan tujuan agar dapat menguasai dan tidak ingin menjadi yang dikuasai, 

menurut Gramsci bahwa “kelas sosial akan memperoleh keunggulan (supremasi) 

melalui dua cara, yaitu: melalui cara dominasi (dominio) atau paksaan (coercion) 

dan melalui kepemimpinan intelektual dan moral, yang disebut dengan 

hegemoni”. (dalam Oktorizah, 2008: 19). 
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Menurut Sidanius dan Pratto (dalamRizkytha, 2013:11) masyarakat dominan 

dan masyarakat minoritas atau subordinat terbentuk melalui tiga sistem stratifikasi 

sosial yaitu. 

a. Umur (age system), yaitu anggota kelompok atau individu yang memiliki usia 

lebih tua dibandingkan dengan anggota kelompok atau individu lain memiliki 

kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lain (yang lebih muda). 

b. Jenis kelamin (gender system), laki-laki dilihat memiliki kekuasaan lebih 

apabila dibandingkan dengan perempuan. 

c. Arbitrary system yaitu terbentuknya konstruksi sosial yang membuat suatu 

kelompok atau individu menonjol dikarenakan suatu karakteristik tertentu, 

contohnya ras, suku, agama, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan tiga stratifikasi tersebut dapat diasumsikan bahwa kekuasaan 

manusia dapat digolongkan secara bertingkat sehingga dapat membentuk 

perbedaan kelas kekuasaan. Age system membentuk kelas sosial berdasarkan 

perbedaan umur, gender system membentuk kelas sosial berdasarkan jenis 

kelamin sedangkan arbitrary system membentuk kelas sosial berdasarkan suku, 

ras dan agama. 

Age system, gender system dan arbitrary system dapat menyebabkan 

pertentangan kelas untuk menjadi kelas dominan atau kelas penguasa, misalnya 

perbedaan umur antara orang tua dan orang muda, perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan, perbedaan antara umat beragama dapat menyebabkan hirarki oposisi 

biner, orang tua menganggap lebih berpengalaman dari pada yang muda 

sementara yang muda menganggap lebih kuat dari pada yang tua, lelaki merasa 
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lebih superior daripada wanita sementara wanita merasa mampu mengungguli 

kaum lelaki dan penganut agama A merasa paling benar dari penganut agama B 

sementara  penganut agama B merasa adalah agama paling benar dari pada agama 

lainnya.  

Salah satu di anatara kelas sosial akan menjadi kelas dominan yang mampu 

menguasai kelas sosial di dalam masyarakat dengan catatan segala bentuk 

pengaruhnya dapat diterima oleh lapisan kelas sosial yang lain, sebagaimana yang 

pernah Gramsci nyatakan bahwa (dalam Wibawarta, 2008: 257) “dominasi 

kekuasaan tidak hanya bisa diperjuangkan lewat kekuasaan senjata, tetapi juga 

melalui penerimaan publik (public consent)”. 

7. Dominasi dan Subaltern 

Subaltern merupakan istilah yang digunakan oleh Gramsci untuk menyebut 

kaum papa, kaum mustad’ifin, kaum marginal, kaum inferior atau kaum yang 

terpinggirkan, kaum tersebut adalah kaum yang memiliki kelas sosial rendah di 

dalam struktur sosial masyarakat, mereka didominasi oleh kaum dominan 

sehingga membuat mereka tidak sejajar dan menjadi minoritas sebagai mana yang 

telah disimpulkan oleh Louai 

Louai (2012:5) “The subaltern classes refer fundamentally in Gramsci’s 

words to any “low rank” person or group of people in a particular 

society suffering under hegemonic domination of a ruling elite class 

that denies them the basic rights of participation in the making of 

local history and culture as active individuals of the same nation” 

 

Singkanya menurut kesimpulan Louai terhadap konsep subaltern Gramsci 

bahwa subaltern diartikan sebagai kelompok kelas rendah yang menderita 

dikarenakan dominasi dan hegemoni kaum elit. 
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Meskipun demikian, istilah subaltern tidak memiliki definisi yang baku, 

istilah subaltern mengalami perubahan berdasarkan situasi dan perkembangan 

zaman, dahulu istiliah subaltern mengarah kepada militer rendahan, kemudian 

selanjutnya menyaran kepada kaum proletar.  

Spivak (dalam Louai, 2012: 7) “Subaltern” began as a description of a 

certain rank in the military. The word was used under censorship by 

Gramsci: he called Marxism, “monism” and was obliged to call the 

proletarian, “subaltern”. That word, used under duress, has been 

transformed into the description of everything that does not fall under 

strict class analysis. This is so, because it has no theoretical rigor”. 

   

Subaltern dalam defenisi Gayatri Spivak adalah mereka-mereka yang 

mengalami penindasan, oleh karena itu dia berpendapat bahwa kelompok-

kelompok tersebut merupakan orang-orang yang “tidak dapat berbicara” dalam 

artian yang sesungguhnya tidak mampu menyuarakan kritikan, dan mampu 

membela hak-haknya terhadap kelas dominan, oleh karena itu kaum intelektual 

menurut Spvivak seharusnya membantu kaum subaltern untuk menyuarakan 

pendapat mereka sebagai wakil dari kaum tertindas, seperti halnya pertentangan 

antara laki-laki dan perempuan menjadikan perempuan sebagai subaltern karena 

perempuan tidak dapat menyampaikan suaranya dan selalu berada dalam bayang-

bayang dominasi laki-laki “the ideological construction of gender keeps the male 

dominant. If in the context of colonial production, the subaltern has no history 

and cannot speak, the subaltern as female is even more deeply in shadow” 

(Spivak, hal. 82-83) 
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C. Hakikat Kepercayaan 

Di dalam masyarakat Jawa pengaruh kepercayaan terhadap hal-hal yang 

bersifat mistis begitu kuat karena pada zaman dahulu, mereka sering 

menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian lain yang dianggap mempunyai 

dampak terhadap suatu fenomena. Pada awalnya kejadian tersebut diawali dengan 

kesalahan-kesalahan murni dari tingkah laku manusia yang pernah dilakukan dan 

cepat atau lambat diyakini akan mendapatkan dampak dari apa yang telah 

dilakukannya. 

Kepercayaan itu menimbulkan suatu tindakan terhadap pribadi atau golongan 

tertentu seperti berdo’a, memuja dan lain sebagainya. Kepercayaan itu 

kebenarannya hingga sampai saat ini menjadi kepercayaan keagamaan atau 

kepercayaan religious seperti mengadakan upacara pada momen-momen tertentu 

misalnya perkawinan, kelahiran, bercocok tanam, kematian juga berlangsung dari 

dahulu kala hingga sekarang ini. Kegiatan tersebut di dalam agama disebut ibadat 

atau ritual. Kepercayaan yang terkonsep dalam pikiran suatu masyarakat biasanya 

dianggap sangat sakral dan suci, sehingga dengan penuh kesadaran,  rasa patuh 

dan tunduk kepercayaan tersebut akan tetap dijaga dan diamalkan sesuai dengan 

kebiasaan-kebiasaan ritus yang dilakukan, Koentjaraningrat (1967: 230) 

menyebutkan Sesuatu yang terkonsep dalam pikiran masayarakat itu disebut 

dengan sistem kepercayaan. 

1. Sistem Kepercayaan 

Sistem kepercayaan dalam hal supernatural itu mengandung bayangan orang 

dalam wujud dunia gaib, bisa berupa wujud dewa-dewa, Tuhan, malaikat, jin, 
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mahluk halus, kekuatan sakti, tentang kehidupan sesudah mati. Menurut 

Koentjaraningrat (1967:230) “sistem kepercayaan itu bisa berupa konsepsi tentang 

faham-faham yang hidup terlepas dari pikiran orang, tetapi juga bisa berupa 

konsepsi-konsepsi dan faham-faham terintegrasikan ke dalam dongeng-dongeng 

keramat”. Selanjutnya Koentjaraningrat (1967: 229) membagi kepercayaan-

kepercayaan sebagai berikut: 

a. Kepercayaan Terhadap Dewa-dewa 

Keadaan dunia sebelum mengalami revolusi ilmu pengetahuan, biasanya 

manusia sangat bergantung kepada hasil alam, seperti halnya hasil cocok tanam, 

hasil laut, hasil perkebunan, hasil perburuan dan lain sebagainya. Sehingga, 

apabila terjadi kerusakan kepada hasil alam tersebut, manusia tidak akan 

mengetahui langkah yang benar untuk mengatasinya, jika permasalahan serupa 

terjadi di abad 21 ini tentu masyarakat modern akan mencari solusi yang baik dan 

sehat seperti halnya memberikan pupuk, memperbaiki saluran air. Namun, 

masyarakat kuno belum mengenal ilmu pengetahuan seperti itu, sehingga mereka 

menyandarkan harapan kepada sesuatu yang dianggap lebih kuasa dari pada 

manusia yaitu dewa-dewa, semisal dewa bumi, dewa petir, dewa gunung, dan 

dewa matahari. 

Dewa-dewa adalah mahluk-mahluk halus yang oleh kepercayaan manusia 

dibayangkan dengan nama-nama, bentuk ciri-ciri, sifat-sifat, dan kepribadian yang 

tegas”. (Koentjaraningrat, 1967: 230). Asal-muasal dewa pun biasanya 

disebabkan karena dongeng-dongeng turun temurun mengenai tingkah laku 

kepahlawanan, jasa-jasa dan kebaikan yang oleh manusia dikonsepsikan sebagai 
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watak-watak, sifat-sifat yang serupa dengan manusia, namun hanya dengan sifat-

sifat dan watak yang lebih unggul daripada manusia. 

b. Kepercayaan Terhadap Mahluk-mahluk Halus 

Mahluk-mahluk halus, hantu, ruh nenek moyang dan sebagainya itu disebut 

sebagai penduduk dunia gaib. Manusia tidak memiliki penjelasan yang tegas 

mengenai mahluk-mahluk tersebut, beda wilayah biasanya beda mahluk halus, 

Masyarakat Indonesia percaya dengan adanya pocong, kuntilanak dan tuyul, 

sementara masyarakat Amerika tidak percaya terhadap pocong, kuntilanak 

maupun tuyul. 

Suatu kegelapan, hutan rimba, batu-batu, dan tumbuhan-tumbuhan besar 

biasanya dianggap sebagai rumah mahluk-mahluk halus ini, masyarakat percaya 

mahluk halus tersebut bisa memasuki wilayah teroterial manusia, berada di 

rumah, terkadang bisa merasuki tubuh manusia dan membuat manusia menjadi 

hilang kesadaran. 

“Kepercayaan terhadap mahluk-mahluk halus merupakan paduan animisme 

dan dinamisme yang masih lekat di hati orang Jawa”. (Endraswara, 2016:9), 

penguasaan ngelmu terhadap benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan 

dikarenakan bantuan oleh mahluk-mahluk dengan cara memuja dan memuji 

bahkan memberi sesaji terhadap mahluk halus tersebut. 

c. Kepercayaan Terhadap Kekuatan Sakti 

Kekutan ini adalah kekuatan yang tidak wajar, kekuatan yang jarang sekali 

ditemui dalam kehidupan yang biasa-biasa saja. Banyak masyarakat yang percaya 

bahwa seseorang tertentu bisa muncul bersamaan dengan waktu yang sama dan 
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tempat yang berbeda, hal ini disebut dengan kekuatan sakti, kekuatan tersebut bisa 

saja muncul di benda-benda semisal jimat, masyarakat percaya kepada jimat, jika 

mengunakan jimat maka pengguna bisa melakuan sesuatu sakti yang sesuai 

dengan kekuatan yang ada dalam jimat, semisal bisa berjalan di atas air, kebal 

peluru dan lain sebagainya. 

d. Kepercayaan Mengenai Hidup dan Mati 

Kepercayaan manusia terhadap kehidupan sesudah mati tidak pernah habis 

untuk dibicarakan, ada yang percaya bahwa manusia itu terdiri atas raga dan jiwa. 

Jika raganya mati, dengan artian tidak bernafas lagi, maka jiwanya pun akan 

keluar dari raganya. Koentjaraningrat (1967: 236) menyimpulkan bahwa 

“kepergian jiwa itu akan menuju, a) tempat ruh, b) tubuh yang baru, c) menempati 

alam di sekeliling manusia”. 

Kepergian jiwa ke alam ruh, suatu alam yang berbeda dengan alam manusia 

dalam kehidupan nyata, di sana terdapat kumpulan-kumpulan ruh yang pergi dari 

raga manusia, biasanya ruh ini akan menjalani pengadilan akhirat yang akan 

membawanya ke surga atau neraka. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh 

kepercayaan umat Muslim dan Nasrani. 

Kepercayaan bahwa ruh akan menempati tubuh yang baru, entah itu berupa 

manusia ataupun binatang, penempatan ruh kepada tubuh yang baru itu sesuai 

dengan amal baik-buruk yang pernah dilakuan sebelumnya. Sehingga ruh terus 

menerus mengalami siklus kehidupan dan kematian yang akan berakhir dalam 

tubuh yang berbeda-beda. Kepercayaan ini biasanya dipengaruhi oleh 

kepercayaan Hindu yang dikenal dengan kepercayaan kepada reinkarnasi. 
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Sementara kepercayaan bahwa ruh itu tinggal di sekeliling tempat tinggal 

manusia, ialah seperti yang diuraikan di atas bahwa kepergian ruh dari raga dia 

tidak akan pergi ke alam ruh ataupun ke tubuh berbeda. Namun ruh tersebut akan 

menempati batu-batu, pohon-pohon besar, kegelapan bahkan setiap harinya 

menyaksikan kehidupan manusia. Bisa saja ruh tersebut menjadi ruh baik maupun 

ruh jahat, yang bisa mengganggu kehidupan manusia biasanya diakibatkan oleh 

rasa dendam ruh tersebut ketika dia masih hidup di dunia nyata. 

2. Kepercayaan dan Agama 

Membahas mengenai kepercayaan maka juga berkaitan dengan agama, agama 

merupakan bentuk institusi dari kepercayaan, sehingga agama hadir sebagai 

wadah untuk berkumpulnya masyarakat yang menganut kepercayaan serupa. 

Agama ada pada dasarnya merupakan aktualisasi dari kepercayaan tentang adanya 

kekuatan gaib dan supranatural atau sebaliknya, agama yang ajaran-ajarannya 

teratur dan tersusun rapi serta sudah baku itu merupakan usaha untuk 

melembangkan sistem kepercayaan, membangun sistem nilai kepercayaan, ritual 

dan segala akidah atau kode etik yang berusaha mengarahkan penganutnya 

mendapatkan rasa ketentraman.  

Agar mudah dipahami kajian tentang agama maka The Encylopedia Of 

Philosophy (dalam Rakhmat, 2003:28) menyebutkan komponen-komponen agama 

atau yang disebut dengan istilah characteristic features of relegion sebagai 

berikut: 

a. Kepercayaan terhadap wujud supranatural (Tuhan). 

b. Perbedaan antara objek sakral dan profan. 
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c. Tindakan ritual yang berpusat kepada objek sakral. 

d. Tuntunan moral yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan. 

e. Perasaan yang khas agama (ketakjuban, perasaan misteri, rasa bersalah, 

pemujaan), yang cenderung bangkit di tengah-tengah objek sakral atau ketika 

sedang menjalankan ritual dan yang dihubungkan dengan gagasan ketuhanan. 

f. Sembahyang dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya dengan Tuhan. 

g. Pandangan dunia atau gambaran umum tentang dunia secara keseluruhan dan 

tempat individu di dalamnya, gambaran ini mengandung penjelasan terperinci 

tentang tujuan menyeluruh dari dunia ini dan petunjuk tentang bagaimana 

individu menempatkan diri di dalamnya. 

h. Pengelolaan kehidupan secara menyeluruh yang didasarkan kepada 

pandangan dunia tersebut. 

i. Kelompok sosial yang diikat bersama oleh hal-hal di atas. 

Dari berbagai karakteristik tersebut memuat tentang ikatan atau hubungan 

antara manusia dengan kekuatan supranatural atau kekuatan gaib yang dipercaya 

sebagai sesuatu yang “kuasa” daripada diri manusia, manusia menjadi terikat 

terhadap hal itu dan menjadikan manusia tunduk patuh terhadap pengakuan 

keimanannya. Sesesuatu yang dipandang kuasa itu adalah sesuatu yang berada di 

luar diri manusia kemudian hal itu direnungkan dan dipuji sebagai kepercayaan 

yang menjadi “ada” sebagai bentuk representasi dari ke-Tuhan-an. menurut 

Feuerbach (dalam Morris, 2003: 21) bahwa; 

“Agama adalah bentuk yang paling awal dan tidak langsung dari 

pengetahuan diri manusia. ….Mula-mula, manusia melihat sifatnya 

seolah-olah di luar dirinya sebelum dia menekannya dalam dirinya 

sendiri. Sifat kediriannya, mula-mula direnungkannya sendiri sebagai 
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sesuatu yang lain. Agama adalah kondisi manusia yang kekanak-

kanakan; tetapi anak itu melihat sifatnya – manusia di luar dirinya 

sendiri… ‘Ada’ ketuhanan yang tak lain dari manusia itu sendiri, atau 

lebih tepatnya murni tabiat manusia, terbebas dari batasan-batasan 

individu manusia, membuat tujuan-tujuan yakni direnungkan dan dipuja 

sebagai yang lain, sebagai ‘ada’ yang khas,” kebutuhan manusia untuk 

mempercayai keberadaan agama merupakan hal esensial bagi manusia, 

karena pada dasarnya manusia memimpikan sesuatu yang tak terbatas, 

bebas, yang mampu melakukan segalanya” 

 

Fakta sosial mengungkapkan bahwa masyarakat dan agama selalu 

berhubungan dekat, di mana ada agama di situ ada masyarakat yang 

menganutnya, misalkan pada masyarakat kuno telah mengenal animisme, 

penyembahan terhadap nenek moyang yang mana kepala keluarga sebagai 

pemimpinnya. Selanjutnya sejarah keagamaan terus berlanjut, agama nenek 

moyang mengalami perkembangan dan perubahan yakni menuju pendewaan 

alam, sejalan dengan perkembangan ide-ide keagamaan struktur sosial masyarakat 

pun ikut berkembang dan berubah. 

3. Agama dan Adat istiadat 

Agama dapat menjadi sumber adat istiadat masyarakat atau justru sebaliknya 

adat istiadat dapat bercampur dengan ritual keaagamaan sehingga dapat 

menyebabkan sinkretisasi budaya, hal tersebut menjadi penyebab ketidak 

murniaan ajaran dari suatu agama karena dipengaruhi oleh adat setempat. Agama 

dapat menjadi sumber adat istiadat artinya kegiatan ritual keaagaman dijadikan 

kebiasaan oleh masyarakat dan diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya 

sehingga terciptalah adat istiadat. 

Adat istiadat merupakan suatu norma yang lazim dilakukan oleh suatu 

masyarakat secara terus menerus bahkan diwariskan secara turun temurun ke 
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generasi selanjutnya, kebiasaan ini biasanya bersifat seperti dogma, terkonsep 

dalam pikiran masyarakat dilakukan namun tanpa memerhatikan unsur 

rasionalitas dan manfaatnya, sehingga hal tersebut sering berada dalam area 

emosional individu dalam masyarakat, para individu itu sejak dini sudah 

diinternalisasi nilai-nilai kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga 

konsep-konsep nilai kebudayaan itu mengakar dalam jiwa individu, itulah 

sebabnya adat istiadat tersebut tidak bisa didiskusikan secara rasional ataupun 

diganti dengan adat istiadat yang baru. 

Suatu sistem nilai budaya sering juga berupa pandangan hidup atau world 

view, menurut Koenjaraningrat (1990: 193) bahwa “pandangan hidup itu 

merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, dipilih secara selektif 

oleh para individu dan golongan-golongan dalam masyarakat”, biasanya 

pandangan hidup ini dijadikan pedoman dalam menentukan langkah hidup serupa 

dengan karakteristik berpikir dari setiap individu dalam masyarakat. Hal tersebut 

berkaitan dengan ideologi yang juga merupakan “suatu pedoman hidup atau cita-

cita, yang ingin sekali dicapai oleh banyak individu dalam masyarakat”. 

(Koentjaraningrat, 1990: 194), namun istilah ideologi tidak tepat jika digunakan 

kepada individu karena individu lebih menyaran kepada istilah cita-cita yaitu 

keinginan-keinginan dari tiap individu, sementara ideologi lebih menyaran kepada 

tatanan yang lebih luas seperti ideologi Negara, ideologi golongan A, golongan B 

dan lain sebagainya. 

 

 


