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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Karya sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada dalam 

peradaban manusia semenjak ribuan tahun yang lalu. Selain dianggap sebagai  

kekuatan fiktif untuk dapat secara langsung menangkap bangunan sosial secara 

langsung kehadiran sastra tidak bisa dipungkiri atau di tolak lagi, karena 

kehadiran sastra di tengah masyarakat saat ini sangat diterima sebagai salah satu 

realitas sosial budaya, karya sastra juga mampu menggambarkan objek-objek dan 

gerak-gerik yang terdapat dalam dunia pengalaman. Karya sastra juga memiliki 

peranan penting dalam usaha untuk menjadi pelopor pembaharuan, maupun 

memberikan pengakuan terhadap suatu gejala kemasyarakatan. Karya sastra 

biasanya menjadi wadah untuk mengungkapkan ekspresi, curahan dan luapan 

perasaan, pikiran pengarang, dan sebagai pekerjaan pengarang untuk berimajinasi 

dengan sebuah ide gagasan yang menggambarkan perasannya mengenai gejala 

yang terjadi di masyarakat hal ini menjadi alat yang menarik bagi sebuah karya 

sastra.  

Dunia sastra dianggap sebagai sebuah gambaran dari kehidupan nyata, dunia 

yang digambarkan melalui karya tulis. Seperti yang telah dikemukakan Plato 

(dalam Faruk, 2012:47) dunia dalam karya sastra merupakan tiruan terhadap dunia 

kenyataan yang sebenarnya juga dunia ide. Dunia dalam karya sastra membentuk 

diri sebagai sebuah dunia sosial yang merupakan tiruan terhadap dunia 
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sosial yang ada dalam kenyataan sebagaimana erat kaitannya tentang sosiologi 

sastra yang mengungkapkan aspek-aspek kemasyarakatan. 

Salah satu jenis karya sastra yang dijadikan media peniru realitas adalah 

novel. Novel merupakan salah satu genre sastra yang dibangun oleh beberapa 

unsur yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selain itu, novel juga berfungsi sebagai 

media perekam objek dan gerak-gerik yang terdapat dalam dunia nyata, sehingga 

pengarang membuat cerita pada novel mengambil dari realitas kehidupan baik 

berupa pandangan hidup, adat istiadat manusia, keagamaan manusia, kepercayaan, 

penindasan, relasi kekuasaan yang kemudian membentuk adanya hegemoni 

terhadap manusia dan berbagai realita kehidupan yang dapat digambarkan oleh 

pengarang dalam bentuk kata yang dirangkai menjadi alur cerita atau plot.  

Alur cerita atau plot sebagai representasi pikiran maupun keinginan 

pengarang atas sesuatu yang terjadi ataupun tidak terjadi dalam realita kehidupan. 

Di sini penggarang berusaha menceritakan adanya penghegemonian terhadap 

orang-orang yang berada pada kerajaan yang bertujuan untuk menguasai sebuah 

kerajaan. Hegemoni banyak yang berpersepsi bahwa tidak semua yang berada 

dikalangan atas menjadi seorang pemimpin yang menghegemoni, namun persepsi 

itu tidak sepenuhnya benar karena banyak yang dari kalangan bawah malah justru 

menghegemoni atasannya. Contohnya melalui karya sastra pengarang mengambil 

cerita pada zaman dahulu yang kemudian diimajinasikan oleh pengarang dalam 

bentuk cerita pada novel. Tokoh utama yaitu Prabu Putri dan Gusti Prabu yang 

mempunyai kekuasaan pada kerajaan, telah terhegemoni oleh bawahannya yang 

bernama Raden Gajah dan Empu Pamor. 
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Proses pembongkaran hegemoni kekuasan dalam realitas direpresentasikan 

dengan dua cara. Pertama, adalah melaui persuasi dan melalui tindakan represif. 

Kekuasaan yang direpresentasikan dengan cara persuasi misalnya lewat ilmu 

pengetahuan dan lembaga-lembaga pendidikan, menatur strategi untuk 

menyingkirkan penentang dengan cara yang halus atau terselubung, mengatur cara 

mempertahankan kekuasaan dan berkomplot mengalahkan penguasa. Kemudian 

kekerasan dan tindakan represif misalnya membuat orang patuh dengan ancaman 

pistol dan ancaman fisik lainnya, menyingkirkan dengan tindakankekerasan, dan 

lain sebagainya. Kekuasaan akan tercipta dengan adanya sistem kepercayaan 

dalam merepresentasikannya. Dengan demikian dalam kehidupan manusia akan 

selalu ada relasi kekuasaan dengan cara memerintah dan diperintah, kemudian 

menjadi sebuah penindasan apabila perintah yang diberikan penguasa kepada 

masyarakat dominasi mengharuskan untuk diikuti bagaimana pun bentuk perintah 

atau hasil dari perintah yang diberikan. Faruk (1999:62) menyebutkan gagasan-

gagasan dan opini-opini tidak lahir begitu saja dari otak individual, melainkan 

mempunyai pusat formasi, iradiasi, penyebaran, dan persuasi.  

Kemampuan gagasan/opini menguasai seluruh lapisan masyarakat merupakan 

puncaknya. Puncak tersebutlah yang oleh Gramsci disebut sebagai hegemoni. 

Menurut Gramsci hegemoni adalah jenis hubungan kekuatan sosial khusus yang 

kelompok-kelompok dominannya mengamankan posisi mereka atas hak-hak 

istimewa dengan cara sebagian besar melalui cara-cara kesepakatan atau mufakat 

bersama. Hegemoni tidak semata-mata dalam bentuk penindasan atau penguasaan 

secara fisik, tetapi bisa penguasaan secara wacana. Justru, hegemoni wacan inilah 

yang lebih berbahaya, karena manusia tidak sadar bahwa telah dihegemoni. 
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Adapun berbagai macam hegemoni yaitu hegemoni kepercayaan yaitu sesuatu 

yang berada dalam dunia gaib, suatu alam dunia yang tidak tampak yang diluar 

batas akal manusia. Hegemoni pedidikan yaitu percaya terhadap guru mengajar 

pelajaran, kemudian hegemoni ekonomi adanya perbedaan antar kelas si kaya dan 

si miskin. Selanjutnya hegemoni tradisi yaitu suatu keprcayaan kepada orang yang 

lebih tua atau lebih dikenal dengan suku adatnya, dan hegemoni kekuasaan 

merupakan kekuasaan yang dilandasi oleh kepentingan politik atau kepentingan 

untuk menguasai suatu tempat, dan lain sebagainya. 

Terkait dengan hegemoni dalam realitas, Indonesia merupakan Negara yang 

mempunyai banyak sekali sejarah salah satunya sejarah kerajaan di Indonesia, 

yang telah dituliskan oleh karya sastranya dari Zhaenal Fanani yang menceritkan 

perebutan kekuasaan di kerajaan majapahit dengan imajinasinya. Pada novel Dewi 

Kencana Wungu karya Zhaenal Fanani yang berlatar belakang tahun 1389 M 

dengan sistem pemerintahan monarki membahas berbagai persoalan dan konflik-

konflik yang terdapat pada novel Dewi Kencana Wungu salah satunya yaitu 

hegemoni kekuasaan yang dijalankan dengan terselubung. Hegemoni kekuasaan 

yang mempunyai maksud untuk merebut kedudukan sebagai raja dengan 

menjadikan kepercayaan sebagai senjata tokoh-tokoh yang menjadi pusat 

kekuasaan, dengan kedok perilaku yang terhormat di tengah kekuasaan tanpa 

batas, adapun bentuk hegemoni kekuasaan terdapat lima yaitu paksaan, imbalan, 

sah, ahli dan referen. Disingkap selapis demi selapis oleh Zhaenal Fanani dalam 

Dewi Kencana Wungu. 

Kekuasaan di zaman kerajaan apabila dikaitkan dengan relevansi sejarah 

dikenal sebagai persuasi dan represif. Kekuasaan dilaksanakan dengan cara-cara 
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halus, dengan maksud untuk menguasai guna melanggengkan dominasi, dan 

represif kekerasan yang dilaksanakan dengan cara kasar. Perantara tindak 

dominasi ini dilakukan oleh para aparatur kerajaan seperti prajurit dan aparat 

kerajaan. Jika ada yang melawan maka akan menerima hukuman. 

Realitas tersebut juga terekam oleh Zhaenal Fanani. Penulis menunjukan 

bagaimana konflik yang terjadi untuk menguasai kerajaan dengan memakai cara 

yang sangat halus maupun berupa ancaman untuk melakukan tindakan agar orang 

lain patuh. Mulai dari menyingkirkan orang-orang yang dipercayai dan orang-

orang yang tidak bisa diajak kerjasama.  

Persoalan dalam masa kerajaan juga melegitimasikan kekuasaannya melalui 

bentuk lain di luar persuasi. Hal ini belum banyak diketahui oleh pembaca. 

Membaca novel ini, pembaca hanya akan melihat kekuasaan dengan model non 

persuasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengungkapkan relasi 

kekuasaan yang hadir ditengah masa kerajaan, baik melalui adat, lembaga 

pemerintah, sekolah, hingga ilmu pengetahuan. 

Ditinjau dari penelitian terdahulu ini yang membahas tentang relasi 

kekuasaan yang telah dilakukan oleh “Apsanti Djokosujatno yang berjudul 

“Entrok: Sebuah Novel Multifaset (2010)”. Pada penelitian tersebut berfokus 

mendeskripsikan tema-tema yang dimunculkan dari novel Entrok, seperti tema 

perempuan, politik, profesi, dan kepercayaan serta agama dan lebih difokuskan 

pada tema politik. Hasil dari penelitian yang didapat menunjukkan adanya unsur 

hegemoni kekuasaan dari segi tema, politik, profesi dan kepercayaan. Penelitian 

ini menguak akan kepemimpinan pada masa orde baru yaitu kepemimpinan yang 

memaksa. Masyarakat yang telah ditindas oleh sekelompok militer untuk 
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memaksa memilih sebuah partai, dan memfonis PKI apabila masyarakat 

melawannya. 

Penelitian terdahulu ditulis oleh Erika (2014) Unversitas Muhammadiyah 

Malang dalam skripsinya yang berjudul “Bentuk Hegemoni Kekuasaan pada 

Tokoh Utama dalam Novel Jalan Raya Pos, Jalan Deandels Karya Pramoedya 

Ananta Toer” peneliti membahas mengenai bentuk hegemoni kekuasaan yang 

dihadirkan oleh pengarang dalam novel tersebut. Peneliti memfokuskan pada 

hegemoni kekuasaan, dilihat dari bentuk hegemoni kekuasaan dan sikap tokoh 

lain terhadap hegemoni kekuasaan tokoh utama. Hasil penelitian yang telah diteliti 

bahwasannya terdapat lima hegemoni kekuasaan yakni kekuasaan paksaan, 

imbalan, sah, ahli dan referen.  

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Widyaningrum (2007) Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam skripsinya yang berjudul “Representasi Hegemoni 

tokoh-tokoh dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari” peneliti 

membahas mengenai representasi hegemoni kekuasaan yang ditampakkan melalui 

tokoh-tokoh dalam novel yaitu Rasus dan Srintil, dan membahas akan fungsi 

kekuasaan yang terefleksi melalui tokoh-tokoh dalam novel, yang selanjutnya 

merujuk pada dua wujud kekuasaan yaitu perilaku dan simbol. Penelitian ini 

menggunakan teori Antonio Gramsci untuk mendeskripsikan sistem kepercayaan 

yang diperoleh.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kekuasaan yang berwujud simbol 

diklasifikasikan menjadi beberapa hal yang meliputi kecantikan, keagungan, 

ketampanan, dan kekuatan, sedangkan kekuasaan melalui perilaku tergambar 

melalui rela berkorban, mencintai, menyayangi, berani, dendam, dan benci. Dari 
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kekuasaan-kekuasaan yang diteliti detemukan fungsi dari kekuasaan itu sendiri 

yaitu untuk menyenangkan diri sendiri dan orang lain, juga untuk memperkaya 

diri. 

Dari beberapa penelitian terdahulu peneliti akan memberikan batasan dalam 

analisis penelitian. Penelitian lebih difokuskan pada tema hegemoni kekuasaan 

pada zaman kerajaan, dengan pisau analisis kekuasaan dari Antonio Gramsci, 

seorang filsuf Italia, penulis, dan teoritikus politik asal Italia. Penelitian dengan 

objek novel yang berjudul Dewi Kencana Wungu karya Zhaenal Fanani ini masih 

tergolong novel baru yang terbit pada bulan September 2016 cetakan pertama 

yang belum pernah diteliti sebelumnya. Menggunakan kajian hegemoni kekuasaan 

sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan negara dalam novel Dewi Kencana 

Wungu yang difokuskan pada objek tokoh yang menghigemoni maupun yang 

terhegemoni dan fungsi dari hegemoni, diharapkan pembaca bisa memahami 

bahwa dalam masyarakat, negara atau pihak penguasa tidak selalu 

merepresentasikan kekuasaan melalui cara yang kasar atau penindasan, melainkan 

bisa juga dengan cara yang lembut. Untuk itu, dalam menganalisis novel maka 

penulis mengambil judul “Analisis Hegemoni pada Novel dewi Kencana Wungu 

karya Zhaenal Fanani”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Untuk melakukan penelitian yang lebih detail dan lebih terarah maka dalam 

penelitian ini perlu dikemukakan tentang fokus penelitian. Penelitian difokuskan 

pada ruang kekuasaan hegemoni, ada berbagai macam hegemoni yaitu hegemoni 

kepercayaan, hegemoni pedidikan, hegemoni ekonomi, hegemoni tradisi, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Filsuf
https://id.wikipedia.org/wiki/Italia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoritikus_politik&action=edit&redlink=1
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hegemoni kekuasaan, dan lain sebagainya. Namun peneliti lebih memfokuskan 

pada hegemoni kekuasaan, yaitu kekuasaan yang dilandaskan kepentingan politik 

atau kepentingan untuk menguasai suatu tempat yang terdapat pada novel Dewi 

Kencana Wungu karya Zhaenal Fanani, karena novel tersebut lebih dominan 

menceritakan adanya hegemoni kekuasaan. Pada hegemoni terdapat bentuk dan 

fungsi, bentuk hegemoni kekuasaan  terdapat lima yaitu paksaan, imbalan, sah, 

ahli dan referen namun peneliti akan menganalisis empat bentuk hegemoni 

kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, imbalan, sah dan ahli, pembatasan in 

bertujuan agar penelitian lebih terperinci. Sedangkan fungsi hegemoni untuk 

menunjukkan kegunaan dari bentuk hegemoni.  

Peneliti juga lebih terfokus pada tokoh yang lebih dominan menghegemoni 

pihak-pihak yang terdominasi dengan cara persuasif maupun represif, dilihat dari 

segi bentuk dan fungsi yang berupa pernyataan tokoh yang menghegemoni 

dengan memakai pendapat dari Antonio Gramsci. Penelitian ini penting untuk 

dikaji agar memperlihatkan bentuk dan fungsi hegemoni kekuasaan pada zaman 

kerajaan. Selain hal itu fokus penelitian penting adanya agar pembahasan lebih 

terarah dan terperinci. Dari penjabaran ruang lingkup di atas dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan: 

1) bagaimanakah bentuk hegemoni kekuasaan melalui pernyataan tokoh dominan 

pada novel Dewi Kencana Wungu karya Zhaenal Fanani; 

2) bagaimanakah fungsi hegemoni kekuasaan melalui pernyataan tokoh dominan 

pada novel Dewi Kencana Wungu karya Zhaenal Fanani? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian harus sejalan dengan permasalahan yang telah 

dirumuskan, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1) mendeskripsikan bentuk hegemoni kekuasaan melalui pernyataan tokoh 

dominan pada novel Dewi Kencana Wungu karya Zhaenal Fanani; 

2) mendeskripsikan fungsi hegemoni kekuasaan melalui pernyataan tokoh 

dominan pada novel Dewi Kencana Wungu karya Zhaenal Fanani. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian mengacu pada apa yang diberikan penelitian kepada 

bidang ilmu tertentu, instansi, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam 

ilmu-ilmu terapan yang terkait. Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

       Menambah wawasan, serta lebih mengerti dan memahami teori-teori yang di 

dapat selama proses perkuliahan, dimana berhubungan dengan kesusastraan yaitu 

dalam bidang hegemoni.   

1.5.2 Manfaat Praktis 

Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang sastra 

yang berhubungan dengan hegemoni dan untuk memberikan sumbangan 

kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca 

dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai 

permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Definisi oprasional merupan hal yang harus dijelaskan, karena dalam suatu 

penelitian, kata kunci merupakan suatu pemahaman untuk mempermudah 

penelitian mempertanggungjawabkan. 

1) Sastra  

Merupakan gambaran dari kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat, yang 

mana sastra dapat menggambarkan atau menceritakan sejarah yang dialami oleh 

seseorang di eranya. 

2) Hegemoni  

Suatu upaya dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, 

dengan atau tanpa kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok 

dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang 

wajar. 

3) Bentuk hegemoni  

Menunjukkan adanya konsep yang digunakan melalui persuasi dengan 

meyakinkan, mengatur strategi menyingkirkan penentang dengan halus, mengatur 

cara mempertahankan kekuasaan, berkomplot mengalahkan penguasa, dan melalui 

represif dengan cara kekerasan, dengan bentuk berupa memaksa, imbalan, sah, 

dan ahli. 

4) Fungsi Hegemoni 

Dipergunakan untuk menciptakan dominasi untuk menjadi unggul yang 

diwujudkan melalui berbagai cara sehingga akan menciptakan ketakutan, 

menciptakan kepatuhan, untuk mempengaruhi dan mengusai. 
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5) Novel 

Suatu bentuk karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita

kehidupan sesorang dengan orang di sekeliling dengan menonjolkan watak dan 

sifat setiap pelaku. 


