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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Unsur Pembangun Novel 

               Novel merupakan sebuah karya seni yang mampu menghadirkan 

hubungan yang melibatkan banyak atau sedikit karakter, berbagai peristiwa ruwet 

yang terjadi beberapa silam secara lebih mendetail dan situasi yang rumit (Staton, 

2007: 90). Novel menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi model kehidupan 

yang diidealkan dan dunia imajinatif yang dibangun melalui berbagai unsur 

instrinsiknya, seperti peristiwa, plot, tokoh (dan penokohan), latar, sudut pandang, 

dan karakter yang kesemuanya tentu saja bersifat imajinatif. 

             Secara etimologis novel berasal dari bahasa Itali yaitu novella (bahasa 

Jerman: novelle, bahasa Inggris: novel). Secara harfiah novella berarti sebuah 

barang baru yang kecil dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam 

bentuk prosa (Nurgiantoro, 2010: 9-10). Era sekarang istilah novella dan novelle 

mengandung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia novelet (Inggris: 

novelette), yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjang cukupan dan tidak 

terlalu panjang namun juga tidak terlalu pendek. 

             Sebuah karya fiksi novel dengan sengaja dikreasikan oleh pengarang dan 

dibuat mirip, diimitasikan dan dianalogikan dengan dunia nyata lengkap dengan 

peristiwa-peristiwa dan latar aktualnya sehingga tampak sungguh ada dan terjadi. 

Kebenaran dalam novel tidak harus sama dan tak perlu disamakan dengan 

kebenaran yang berlaku di kehidupan nyata. Hal itu disebabkan novel yang 

imajinatif dengan dunia nyata masing-masing memiliki sistem dan hukumnya 

sendiri-sendiri. 
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                Novel dalam karya fiksi jauh lebih banyak mengandung berbagai 

kemungkinan dari pada yang ada di dunia nyata. Hal itu dikarenakan kreativitas 

dari suatu pengarang bersifat tak terbatas (licentia poetica). Pengarang dapat 

mengkreasi, memanipulasi dan mensiasati berbagai masalah kehidupan yang 

dialami dan diamati menjadi berbagai kemungkinan kebenaran yang bersifat 

hakiki dan universal. 

                Novel pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menciptakan satu 

semesta yang lengkap sekaligus rumit, ini berarti bahwa novel lebih mudah dan 

lebih sulit dalam eksistensi menjadi suatu karya fiksi (Staton, 2007: 90). 

Dikatakan lebih mudah karena novel tidak dibebani tanggung jawab untuk 

menyampaikan sesuatu dengan cepat atau dengan bentuk padat dan dikatakan 

lebih sulit karena novel dituliskan dalam skala besar sehingga mengandung 

satuan-satuan organisasi yang lebih luas. 

            Novel merupakan suatu karya sastra mengemukakan sesuatu secara bebas, 

lebih banyak, lebih rinci, lebih detail dan melibatkan berbagai permasalahan yang 

lebih kompleks. Novel merupakan sebuah totalitas, sebagai sebuah totalitas novel 

mempunyai bagian-bagian dan unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan 

yang lain secara erat, saling menguntungkan dan saling membangun. 

           Unsur-unsur yang saling membangun dan menguntungkan itu dalam suatu 

karya sastra tepatnya dalam novel dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur instrinsik 

dan unsur ekstrinsik. Unsur instrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya 

sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir 

sebagai karya sastra, unsur secara faktual akan dijumpai jika orang membaca 

karya sastra. Unsur instrinsik sebuah novel merupakan unsur-unsur yang secara 
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langsung turut serta membangun cerita. Kepaduan antar berbagai unsur instrinsik 

inilah yang membuat sebuah novel berwujud. Jika dilihat dari sudut kita pembaca, 

unsur-unsur (cerita) inilah yang akan dijumpai jika kita membaca sebuah novel. 

Unsur yang dimaksud, ialah peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut 

pandang penceritaan dan bahasa atau gaya bahasa. 

            Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra 

itu tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme 

karya sastra. Secara lebih khusus ia dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang 

mempengaruhi bangunan cerita sebuah karya sastra namun sendiri tidak ikut 

menjadi bagian di dalamnya, walau demikian unsur ekstrinsik cukup 

mempengaruhi. Unsur ekstrinsik sebuah novel haruslah tetap dipandang sebagai 

sesuatu yang penting. Penelitian pada kali ini mempunyai hubungan yang erat 

dengan unsur instrinsik, oleh karena itu pembahasan lebih mendalam tentang 

unsur-unsur instrinsik akan dijelaskan pada subbab selanjutnya. 

2.1.1 Unsur-Unsur Intrinsik 

             Unsur instrinsik sebuah novel memiliki beberapa komponen yang saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Komponen-

komponen itu ialah. 

2.1.1.1 Tokoh 

      Tokoh cerita merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang 

dilakukan dalam tindakan (Nurgiantoro, 2010: 166). Berpijak dari kutipan 

sebelumnya dapat diketahui bahwa antar seorang tokoh dengan kualitas 
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pribadinya erat berkaitan dalam penerimaan pembaca. Kasus kepribadian seorang 

tokoh, pemaknaan itu dilakukan berdasarkan kata-kata (verbal) dan tingkah laku 

(non verbal). Perbedaan tokoh satu dengan tokoh yang lain ditentukan oleh 

kualitas pribadi daripada dilihat secara fisik. 

       Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, misalnya sebagai 

jawab terhadap pertanyaan: Siapakah tokoh utama novel itu?, Ada berapa orang 

jumlah pelaku novel itu?, ataupun Siapakah tokoh protagonis dan antogonis dalam 

novel itu?. 

     Walaupun tokoh cerita hanya merupakan tokoh ciptaan pengarang, ia 

haruslah merupakan seorang tokoh yang hidup secara wajar, sewajar sebagaimana 

kehidupan manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang mempunyai pikiran 

dan perasaan. Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan 

penyampai amanat, pesan, moral, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan 

kepada pembaca. 

     Kehidupan tokoh cerita adalah kehidupan dalam dunia fiksi, maka ia 

haruslah bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntutan cerita dengan perwatakan 

yang disandangnya. Jika terjadi seorang tokoh bersikap dan bertindak secara lain 

dari ceritanya yang telah digambarkan sebelumnnya dan karenanya merupakan 

sebuah kejutan  hal ini haruslah tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dapat 

dipertanggungjawabkan dari segi plot sehingga cerita tetap memiliki kadar 

plausibilitas. Kalaupun tokoh itu bertindak secara aneh untuk ukuran kehidupan 

yang wajar, maka sikap dan tindakannya iu haruslah tetap konsisten. 

    Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya, tokoh dalam sebuah 

cerita novel dibagi menjadi dua bagian. Dua bagian itu, ialah tokoh utama dan 
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tokoh tambahan (Aminuddin, 2011: 79). Tokoh utama adalah tokoh yang 

diutamakan penceritannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh 

yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang 

dikenai kejadian. Bahkan pada novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir 

dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman buku cerita yang 

bersangkutan, misalnya tokoh Aku (Sri) pada novel Pada Sebuah Kapal Bagian I 

atau tokoh Aku (Michel) pada novel Pada Sebuah Kapal Bagian II. 

     Tokoh tambahan merupakan tokoh-tokoh yang hanya dimunculkan sekali 

atau beberapa kali dalam cerita dan itupun mungkin dalam porsi penceritaan yang 

relatif pendek. Pemunculan tokoh-tokoh tambahan dalam keseluruhan cerita lebih 

sedikit, tidak diperhitungkan dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya 

dengan tokoh utama. Secara langsung maupun tidak langsung. 

      Jika dilihat dari fungsi penampilan tokoh, sebuah tokoh dalam suatu cerita 

dalam novel dibagi menjadi dua. Bagian dua tersebut, ialah tokoh protagonis dan 

tokoh antagonis (Aminuddin, 2011: 80). Tokoh protagonis ialah tokoh yang selalu 

membawa nilai-nilai kebaikan. Tokoh ini merupakan tokoh yang kita kagumi 

yang salah satu jenisnya secara populer disebut hero. Hero merupakan tokoh yang 

merupakan pengejawantahan norma-norma dan nilai-nilai yang ideal bagi kita. 

Tokoh protagonis menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan kita, 

harapan-harapan kita sebagai pembaca. Maka kita sering mengenalinya sebagai 

memiliki kesamaan dengan kita, permasalahan yang dihadapi seolah-olah juga 

sebagai permasalahan kita, demikian pula halnya dalam menyikapi. Pendek kata 

segala apa yang dirasa, dipikir dan dilakukan tokoh ini sekaligus mewakili kita. 
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      Tokoh antagonis merupakan tokoh yang menyebabkan terjadinya sebuah 

konflik. Adanya tokoh antagonis membuat cerita dalam sebuah novel timbul 

adanya peristiwa, konflik, dan ketegangan. Penyebab terjadinya konflik dalam 

sebuah novel mungkin berupa tokoh antagonis, kekuatan antagonis atau keduanya 

sekaligus. 

      Menentukan tokoh-tokoh cerita ke dalam protagonis dan antagonis 

kadang-kadang tak mudah, atau paling tidak  orang bisa berbeda pendapat. Tokoh 

yang mencerminkan harapan atau norma ideal kita memang dapat dianggap 

sebagai tokoh protagonis namun tak jarang ada tokoh yang tak membawakan 

nilai-nilai moral kita atau yang berdiri di pihak sana justru yang diberi simpati dan 

empati oleh pembaca. Jika terdapat dua tokoh yang berlawanan, tokoh yang lebih 

banyak diberi kesempatan untuk mengemukakan visinya itulah yang 

kemungkinan besar memperoleh simpati dan empati dari pembaca. 

      Berdasarkan perwatakannya tokoh dalam novel dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana merupakan tokoh yang 

hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu dan satu sifat watak yang tentu saja. 

Sebagai seorang tokoh manusia, ia tak diungkap berbagai kemungkinan sisi 

kehidupannya. Ia tak memiliki sifat dan tingkah laku yang dapat memberikan efek 

kejutan bagi pembaca.  

         Sifat dan tingkah laku seorang tokoh sederhana bersifat datar, dan 

monoton hanya mencerminkan satu watak tertentu. Watak yang telah pasti itulah 

yang mendapat penekanan dan terus-menerus terlihat dalam fiksi yang 

bersangkutan. Perwatakan tokoh sederhana yang benar-benar sederhana dapat 
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dirumuskan hanya dengan sebuah kalimat atau bahkan sebuah frase saja. 

Misalnya, “Ia seorang yang pintar, tetapi jelek”. 

      Tokoh bulat merupakan tokoh yang memiliki berbagai karakter dan 

kompleks. Tokoh ini memiliki dan diungkapkan berbagai kemungkinan sisi 

kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Ia dapat saja memiliki watak 

tertentu yang dapat diformulasikan, namun ia pun dapat pula menampilkan watak 

dan tingkah laku bermacam-macam, bahkan mungkin seperti bertentangan dan 

sulit diduga. Oleh karena itu perwatakannya pun pada umumnya sulit 

dideskripsikan secara tepat. Dibandingkan dengan tokoh sederhana, tokoh bulat 

lebih menyerupai kehidupan manusia yang sesungguhnya karena disamping 

memiliki berbagai kemungkinan sikap dan tindakan, ia juga sering memberikan 

kejutan. 

     Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh-tokoh 

cerita dalam sebuah novel, dapat dibedakan ke dalam tokoh statis dan tokoh 

berkembang. Tokoh statis merupakan tokoh cerita yang secara esensial tidak 

mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya 

peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tokoh jenis ini tampak seperti kurang terlibat 

dan tak terpengaruh oleh adanya perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi 

karena adanya hubungan antar manusia. 

       Tokoh berkembang merupakan tokoh cerita yang mengalami perubahan 

dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan dan perubahan 

peristiwa dan plot yang dikisahkan. Ia secara aktif berinteraksi dengan 

lingkungannya baik lingkungan sosial, alam, maupun yang lain yang kesemuanya 

itu akan mempengaruhi sikap, watak, dan tingkah laku. 
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      Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap 

(sekelompok) manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita dapat dibedakan ke 

dalam tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal merupakan tokoh yang hanya 

sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya dan lebih banyak ditonjolkan 

kualitas pekerjaan atau kebangsaannya atau sesuatu yang bersifat mewakili. 

      Tokoh tipikal merupakan penggambaran, pencerminan atau penunjukan 

terhadap orang atau sekelompok orang yang terkait dalam sebuah lembaga atau 

seorang individu sebagai dari suatu lembaga, yang ada di dunia nyata. 

Penggambaran itu tentu saja bersifat tidak langsung dan tidak menyeluruh dan 

justru pihak pembacalah yang menafsirkannya secara demikian berdasarkan 

pengetahuan, pengalaman dan persepsinya terhadap tokoh di dunia nyata dan 

pemahamannya terhadap tokoh cerita di dunia fiksi. 

2.1.1.2 Latar 

Latar merupakan lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam 

cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang 

berlangsung. Latar atau setting terdiri dari pengertian tempat, hubungan waktu, 

dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan 

(Staton, 2007: 35). Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal 

ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan 

suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi.  

  Pembaca dengan demikian merasa dipermudah untuk mengoperasikan 

daya imajinasinya di samping dimungkinkan untuk berperan secara kritis 

sehubungan dengan pengetahuannya tentang latar. Pembaca dapat merasakan dan 

menilai kebenaran, ketepatan dan aktualisasi latar yang diceritakan sehingga 
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merasa lebih akrab. Pembaca seolah-olah merasa menemukan dalam cerita itu 

sesuatu yang sebenarnya menjadi bagian dari dirinya. Hal ini akan terjadi jika 

latar mampu mengangkat suasana setempat warna dan lokal dengan 

perwatakannya ke dalam cerita. 

Sebuah latar bukan hanya bersifat fisikal untuk membuat suatu cerita 

menjadi logis. Ia juga memiliki fungsi psikologis (Aminuddin, 2011:67), sehingga 

latar pun mampu menuansakan makna tertentu serta mampu menciptakan 

suasana-suasana tertentu yang menggerakan emosi atau aspek kejiwaan 

pembacanya.  

Latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, 

dan sosial (Wiyatmi, 2006: 40). Ketiga unsur itu walau masing-masing 

menawarkan permasalahan yang berbeda dan dapat dibicarakan secara sendiri, 

pada kenyataannya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Latar tempat 

menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah novel. 

Unsur tempat yang digunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama 

tertentu, inisial tertentu, dan mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Tempat-

tempat yang bernama adalah tempat yang dijumpai dalam dunia nyata, misalnya 

Jakarta, Magelang, Malang, Surabaya dan lain-lain.  

  Penggunaan latar tempat dengan nama-nama tertentu haruslah 

mencerminkan atau paling tidak tak bertentangan dengan sifat dan keadaan 

geografis tempat yang bersangkutan. Masing-masing tempat tentu saja memiliki 

karakteristiknya sendiri yang membedakannya dengan tempat lain, misalnya. 

Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah kapan tersebut 



19 
 

biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau  

dapat dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Pengetahuan dan persepsi pembaca 

terhadap waktu sejarah itu kemudian digunakan untuk mencoba masuk ke dalam 

suasana cerita. Pembaca berusaha memahami dan menikmati cerita berdasarkan 

acuan waktu yang diketahuinya yang berasal dari luar cerita yang bersangkutan. 

Adanya persamaan perkembangan atau kesejalanan waktu tersebut juga 

dimanfaatkan untuk mengesani pembaca seolah-olah cerita itu sungguh-sungguh 

ada dan terjadi. 

  Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat, yang diceritakan dalam sebuah 

novel. Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam 

lingkup yang cukup kompleks. Ia dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, 

tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir dan bersikap, dan lain-lain yang 

tergolong latar spiritual. Selain itu latar sosial juga berhubungan dengan status 

sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, atau atas. 

2.1.1.3 Plot atau Alur 

            Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah 

cerita (Staton, 2007: 26). Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa 

yang berhubungan secara kausal saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang 

menyebabkan atau menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat 

diabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan karya. 

Selain itu plot merupakan cerita yang berisi urutan kejadian namun tiap 

kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu 

disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Plot sebagai 
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peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat sederhana, 

karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab-

akibat.  

Penampilan peristiwa demi peristiwa yang hanya mendasarkan diri pada 

urutan waktu saja belum merupakan plot, agar menjadi sebuah plot, peristiwa-

peristiwa itu haruslah diolah dan disiasati secara kreatif, sehingga hasil 

pengolahan dan penyiasatannya itu sendiri merupakan sesuatu yang indah dan 

menarik, khusunya dalam kaitannya dengan karya fiksi yang bersangkutan secara 

keseluruhan. 

Alur merupakan tulang punggung cerita. Berbeda dengan elemen-elemen 

lain, alur dapat membuktikan dirinya sendiri meskipun jarang diulas panjang lebar 

dalam sebuah analisis. Sebuah cerita tidak akan pernah seutuhnya dimengerti 

tanpa adanya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang mempertautkan alur, 

hubungan kausalitas dan keberpengaruhnya. 

  Alur memiliki dua elemen dasar yang sangat penting. Dua elemen itu, 

ialah konflik dan klimaks (Staton, 2007: 31). Konflik dan klimaks merupakan dua 

unsur yang amat esensial dalam pengembangan sebuah plot atau alur cerita. 

Eksistensi plot sendiri sangat ditentukan oleh dua unsur tersebut. Demikian pula 

halnya dengan masalah kualitas dan kadar kemenarikan sebuah cerita dalam 

novel. Kedua unsur itu mempunyai hubungan yang mengerucut dan jumlah cerita 

dalam sebuah karya fiksi banyak sekali, namun belum tentu semuanya 

mengandung dan merupakan konflik, apalagi konflik utama. Jumlah konflik juga 

relatif banyak namun hanya konflik-konflik utama tertentu yang dapat dipandang 

sebagai klimaks. 
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Konflik menyaran pada pengertian sesuatu yang bersifat tidak 

menyenangkan yang terjadi atau dialami oleh tokoh-tokoh cerita, yang jika tokoh-

tokoh itu mempunyai kebebasan untuk memilih. Konflik merupakan sesuatu 

dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan 

menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan. Konflik dengan demikian dalam 

pandangan kehidupan yang normal, wajar dan faktual,  artinya bukan dalam cerita 

menyaran pada konotasi negatif, sesuatu yang tidak menyenangkan. Itulah 

sebabnya orang lebih memilih menghindari konflik dan menghendaki kehidupan 

yang tenang. 

  Klimaks adalah saat ketika konflik terasa sangat intens sehingga ending 

tidak dapat dihindari lagi. Selain itu klimaks merupakan titik yang 

mempertemukan kekuatan-kekuatan konflik menentukan bagaimana oposisi 

tersebut dapat terselesaikan. Klimaks merupakan saat konflik telah mencapai 

tingkat intensitas tertinggi, dan saat itu merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dihindari kejadiannya, artinya berdasarkan tuntutan dan kelogisan cerita, peristiwa 

dan saat itu memang harus terjadi, tidak boleh tidak. Klimaks sangat menentukan 

arah perkembangan plot. Klimaks merupakan titik pertemuan antara dua atau 

lebih hal yang dipertentangkan dan menentukan bagaimana permasalahan akan 

diselesaikan. Secara lebih ekstrem barangkali boleh dikatakan bahwa dalam 

klimaks nasib tokoh utama cerita akan ditentukan. 

2.2 Hegemoni 

Konsep kajian hegemoni pada dasarnya merupakan konsep adanya 

ketertindasan dari pihak yang berkuasa. Menurut Baryadi (2012:20) kekuasaan 

bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Kekuasaan berada pada struktur masyarakat, 
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karena memang dibangun dengan cara menarik dukungan sosial. Kekuasaan pada 

hakikatnya berkenaan dengan hubungan antar manusia, yaitu hubungan yang tidak 

seimbang di antara dua pihak. Satu pihak mempunyai kekuasaan yang lebih besar 

daripada pihak lain. Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam membangun 

kekuasaan kelompok dominan memerlukan dukungan baik sesama kelompok 

dominan ataupun kelompok terhegemoni. 

Hegemoni sebagai konsep yang dikembangkan Gramsci menggambarkan 

bahwa dominasi suatu kelas (dominan) atas kelas lainnya (subordinat) terjadi 

karena aspek ideologis-politis. Hegemoni bergerak dari wilayah lembaga-lembaga 

sosial, tokoh-tokoh intelektual, sampai kepada kelas sosial yang menjadi 

sasarannya. 

Antonio Gramsci merupakan pemikir Italia yang terpengaruh oleh 

pemikiran Marxisme dan filsafat Hegel, meskipun kemudian merevisi dan 

mengkritik gagasan tersebut (Anwar, 2012: 63). Gramsci (dalam Anwar, 2012: 

63) juga dikenal sebagai kritikus teater selain sebagai komentator politik yang 

kemudian dipenjara bersama 20 orang aktivis lainnya dengan tuduhan 

pemberontakan bersenjata sejak 1928 hingga 1937. Selama periode tersebut, ia 

menulis catatan intelektual penting yang dibukukan dengan judul Selection from 

the prison notebooks (Anwar, 2012: 63). Selama mendekam di penjara, ia 

menuliskan pokok-pokok pemikirannya tentang peran intelektual dengan 

mengungkapkan konsep intelektual organik. Setelah itu satu persatu pemikiran 

konseptual lainnya muncul, seperti hegemoni, negara, dan civil society. 

Dalam catatannya terhadap karya Machiavelli, The Prince (Sang 

Penguasa), Gramsci menggunakan mitologi Yunani, makhluk centaur yaitu 
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makhluk setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol ‘perspektif 

ganda’ suatu tindakan politik—kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, 

kekerasan dan kesopanan (Simon, 2004: 19). Oleh karena itu, paksaan politik 

(coercion) tetap ada, tetapi ideologi tetap memiliki peran yang lebih signifikan 

untuk mendapatkan persetujuan sadar (consent) dari kelas yang didominasi. 

Hanya saja, proporsi antara paksaan dan persetujuan sadar bersifat variatif, 

tergantung dengan kondisi tiap-tiap masyarakat.  

Bagi Gramsci, negara merupakan instrumen utama kekuatan koersif. 

Dominasi ideologi pada akhirnya mendapatkan persetujuan sadar dari lembaga-

lembaga masyarakat sipil, seperti keluarga, gereja, dan serikat buruh. Hegemoni 

tidak akan pernah selesai dan semakin dominan masyarakat sipil, semakin besar 

pula dominasi ideologi. 

Pandangan tersebut memberikan gambaran bahwa kekuasaan berada 

dalam masyarakat. Masyarakatlah yang menerapkan kekusaan itu. Martin (dalam 

Baryadi, 2012: 19) menyatakan suatu hubungan kekuasaan biasanya bersifat tidak 

seimbang, dalam arti bahwa satu pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar 

dari palaku lain. Secara luas pandangan tersebut memberikan penjelasan bahwa di 

dalam masyarakat terdapat berbagai ragam kekuasaan. Ada yang kecil dan ada 

yang besar. Kekuasaan besarlah yang mendominasi terhadap kekuasaan kecil. 

Menurut Baryadi (2012: 22) praktik kekuasaan dapat dibedakan menjadi tiga, 

antara lain: 

1) Kekuasaan apresiatif atau kekuasaan penghargaan, kekuasaan ini adalah 

kekuasaan yang diwujudkan oleh individu atau kelompok dengan cara 

menghargai, menghormati, bahkan mengasihi kelompok lain. 
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2) Kekuasaan koersif merupakan kekuasaan yang diwujudkan oleh individu atau 

kelompok dengan cara memaksa individu atau kelompok lain untuk menuruti 

kehendaknya. Kepatuhan tersebut dicapai melalui ancaman, tekanan, 

peringatan, hukuman, dan cara-cara lain yang menimbulkan rasa takut pihak 

yang didominasi. 

3) Kekuasaan persuasif adalah kekuasaan yang diwujudkan individu/kelompok 

dengan cara mempengaruhi individu atau kelompok lain. Kekuasaan persuasif 

merupakan kekuasaan yang disebut sebagai hegemoni, yaitu kelompok yang 

didominasi mematuhi kehendak kelompok dominan, bukan karena paksaan 

melainkan karena sudah menjadi hal yang sewajarnya.  

Sehubungan dengan hal tersebut, perjuangan serta usaha kelas dominan 

untuk mewujudkan kekuasaanya tehadap kelompok tidak dominan untuk 

mencapai tujuannya mencakup berbagai cara, di situlah titik pijak munculnya 

konsep hegemoni seperti yang diungkapkan Gramsci, hegemoni sebagai sesuatu 

yang kompleks, yang sekaligus bersifat ekonomik dan etis- politis. 

Dalam hal ini hegemoni harus memperhatikan interes-interes yang 

dibentuk atau dengan kata lain bahwa kelompok pemimpin harus membuat 

pengorbanan-pengorbanan tertentu. Akan tetapi, pengorbanan tersebut tidak dapat 

menyentuh yang esensial, yaitu interes ekonomi, sebab walaupun hegemoni 

besifat etis politis, hegemoni juga bersifat ekonomis, harus didasarkan pada fungsi 

yang menentukan inti aktivitas ekonomi (Faruk 2012:142), maka hegemoni bukan 

suatu bentuk yang tidak dapat diubah melainkan serangkaian argumentasi dan 

praktik yang terus berubah secara mendalam menyatu dengan kekuatan sosial. 
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Hegemoni memang berbicara tentang paksaan akan tetapi bukan terus 

menerus berbicara tentang paksaan ataupun kekerasan di dalamnya, Menurut 

Faruk (1999:63) secara literal, hegemoni berarti “kepemimpinan”, yaitu suatu 

kondisi di mana suatu kelompok mendominasi kelompok lain. Istilah ini lebih 

sering digunakan oleh para komentator politik untuk menunjukan dominasi. 

Konsep hegemoni berarti sesuatu yang lebih kompleks. Gramsci menggunakan 

konsep itu untuk meneliti bentuk-bentuk politis, kutural, dan ideologis tertentu 

dalam suatu masyarakat; suatu kelas fundamental dapat membangun 

kepemimpinanya sebagai suatu yang berbeda dari bentuk-bentuk dominasi yang 

bersifat memaksa. Jadi, hegemoni memang sifatnya kompleks, dari cara-caranya 

yang menggunakan paksaan hingga hegemoni mampu berjalan beriringan dengan 

sosial masyarakat. 

Menurut Mantra (2011:167) konsep hegemoni lebih berada di dalam ranah 

ideologis ketimbang material. Dalam batasan yang sederhana, konsep hegemoni 

Gramsci terkait dengan kemampuan dari sebuah kelas dominan untuk membentuk 

suatu hubungan konsekuen dengan kelas bawah (subaltern) melalui jalur-jalur 

sosial dan budaya dan beragam. Berawal dari sebuah dikotomi tradisional antara 

daya paksa/kekuatan (force) dan persetujuan (consent), suatu karakteristik dari 

pemikiran politik Italia dari Machiavelli sampai Pareto, Gramsci menyatakan 

bahwa supremasi dari sebuah kelompok atau kelas sosial memanifestasikan 

dirinya ke dalam dua cara yang berbeda, yaitu dominasi atau paksaan, 

kepemimpinan moral dan intelektual. Manifestasi dalam cara yang kedua tersebut 

(kepemimpinan moral dan intelektual), yang menjadi landasan bagi hegemoni. 
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Konteks di atas dapat dijelaskan bahwa hegemoni sangat terkait dengan 

kontrol sosial suatu kelas atau kelompok tertentu terhadap kelas yang lain, 

terutama kelas yang berada pada tataran bawah (subaltern). Kontrol sosial sendiri 

memiliki dua bentuk dasar, yaitu secara eksternal dalam bentuk pengaruh terhadap 

perilaku dan pilihan melalui mekanisme imbalan dan hukuman (rewards and 

punishments), dan secara internal, melalui pembentukan keyakinan-keyakinan 

personal menjadi sebuah replika norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa paksaan, persuasif hingga mengapresiasi kelompok 

terhegemoni merupakan penjabaran dari hegemoni. 

Menurut Bellamy (dalam Patria & Arief, 2009: 121) hegemoni juga 

merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau klas dalam 

masyarakat sipil yang lebih tinggi lainnya. Dalam kerangka teori Gramsci 

setidaknya terdapat empat kunci hegemoni yaitu. 

2.2.1 Kebudayaan 

Menurut Gramsci (dalam Faruk, 2003:65) kebudayaan sebagai organisasi, 

disiplin batiniah seseorang, yang merupakan pencapaian suatu kesadaraan yang 

lebih tinggi, yang dengan sokongannya, seseorang berhasil dalam memahami nilai 

historis dirinya, fungsinya di dalam kehidupan, hak-hak dan kewajibannya. Meski 

demikian, melalui Faruk (2003:65) konsep serupa tidak dapat muncul secara 

sepontan, tetapi melalui serangkaian aksi dan reaksi yang lepas dari kehendak 

seseorang. Gramsci, kenyataan menunjukan bahwa hanya pada tingkatan-

tingkatan tertentu, satu tahap pada satu waktu, kemanusiaan memperoleh 

kesadaran akan nilainya dan memenangkan untuk dirinya sendiri hak untuk 

melemparkan pola-pola organisasi yang dipaksakan padanya oleh minoritas pada 
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suatu periode yang lebih awal dalam sejarah (Faruk,2003:66). Bagi Gramsci 

(dalam Faruk, 2003:66) gagasan yang bersangkutan dengan kesadaran akan 

sebab-sebab adanya kondisi tertentu dan bagaimana membalikkan fakta-fakta 

kebudayaan menjadi sinyal-sinyal pemberontakan dan revolusi sosial. Dengan 

kata lain, revolusi sosial harus didahului oleh revolusi kebudayaan atau revolusi 

ideologis. Revolusi kebudayaan tidak berlangsung secara sepontan, alamiah, 

melainkan melibatkan berbagi faktor kultural tertentu yang memungkinkan 

terjadinya revolusi tersebut (Faruk, 2003 : 66). 

2.2.2 Ideologi, Kepercayaan, dan Kebiasaan Umum 

Bagi Gramsci melalui Faruk (2003:70) ada tiga cara penyebaran gagasan-

gagasan atau filsafat, yaitu melalui bahasa, common sense, dan folklor. Common 

sense, bagi Gramsci mempunyai dasar dalam pengalaman popular tetapi tidak 

mempersentasikan suatu konsepsi yang terpadu mengenai dunia seperti halnya 

filsafat. Gramsci telah memasukkan konsep filsafat dan common sense ke dalam 

konsep generalnya, yaitu hegemoni yang menuntut adanya kontak kultural antara 

“yang memimpin” dengan “yang dipimpin” (Faruk, 2003:72). Filsafat atau 

konsepsi mengenai dunia bagi Gramsci (dalam Faruk, 2003: 73-74) bukan 

persoalan akademik, melainkan merupakan persoalan politik, filsafat telah 

menjadi suatu gerakan kebudayaan, suatu ideologi dalam pengertian luas, sebagai 

suatu konsepsi mengenai dunia yang secara implisit memanifestasikan dirinya 

dalam seni, hukum, aktivitas ekonomi dan dalam kehidupan individual maupun 

kolektif sebagi ideologi filsafat menjadi alat pemersatu antara kekuatan-kekuatan 

sosial yang sesungguhnya bertentangan. 
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2.2.3 Kaum intelektual 

Agar dapat mencapai hegemoni, ideologi harus disebarkan dan penyebaran 

itu tidak terjadi dengan sendirinya akan tetapi melalui lembaga-lembaga sosial 

tertentu yang menjadi pusatnya(Faruk, 2003 : 74). Intelektual di sini dipahami 

sebagai suatu strata sosial yang menyeluruh yang menjalankan suatu fungsi 

organisasional dalam pengertian yang luas –entah dalam lapangan produksi, 

kebudayaan, ataupun dalam administrasi politik (Faruk, 2003 : 74). Setiap 

kelompok sosial dalam lapangan ekonomi menciptakan satu atau lebih strata 

intelektual yang memberinya homogenitas dan suatu kesadaran mengenai 

fungsinya sendiri tidak hanya dalam lapangan ekonomi, tetapi juga dalam 

lapangan sosial dan politik (Faruk, 2003 : 74). 

2.2.4 Negara 

Gramsci (via Faruk, 2003:77) membedakan negara menjadi dua wilayah 

dalam negara yakni, dunia masyarakat sipil dan masyarakat politik. Yang pertama 

penting bagi konsep hegemoni karena merupakan wilayah “kesetujuan”, 

“kehendak bebas”, sedangkan wilayah kedua merupakan dunia kekerasan, 

pemaksaan, dan intervensi. Menurut Gramsci, negara kompleks yang menyeluruh 

aktivitas-aktivitas teoretis dan praktis yang dengannya kelas penguasa tidak hanya 

membenarkan dan mempertahankan dominasinya, melainkan juga berusaha 

memenangkan kesetujuan aktif dari mereka yang diperintahnya (Faruk, 2003 : 

77). 

Hegemoni muncul berdasarkan kekuasaan yang di dalamnya terdapat 

unsur ketertindasan. Jadi, secara umum hegemoni sebagai suatu dominasi 

kekuasaan suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya. Hegemoni dapat dibentuk 
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melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan dominasi atau 

penindasan. Bisa juga hegemoni didefinisikan sebagai dominasi/penguasaan oleh 

satu kelompok terhadap kelompok yang lain, dengan atau tanpa ancaman 

kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan/diucapkan oleh kelompok dominasi 

terhadap kelompok yang didominasi/dikuasai diterima sebagai sesuatu yang wajar 

dan tidak mengekang pikiran. 

2.3. Pengaruh Hegemoni Terhadap Tokoh Utama 

Dalam karya sastra seperti novel, pada dasarnya pengarang akan 

menghadirkan sejumlah tokoh. Namun, dalam kaitanya dengan keseluruhan cerita 

peran masing-masing tokoh tidaklah sama. Jika dilihat dari segi peranan atau 

tingkat pentingnya tokoh dalam cerita, ada tokoh yang digolongkan penting dan 

ditampilkan terus-menerus sehingga mendominasi sebagian besar cerita. Ada juga 

tokoh yang hanya dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita, dan itu pun 

hanya dalam porsi penceritaan yang pendek. Tokoh yang dijelaskan pertama 

adalah tokoh utama dalam cerita, dan yang kedua adalah tokoh tambahan. 

Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan selalu 

berhubungan tokoh lain. Tokoh utama sangat menentukan perkembangan plot 

secara keseluruhan. Dalam perkembangannya, tokoh utama dihadirkan oleh 

pengarang sebagai perwujudan keberagaman karakter bergantung pada keinginan 

pengarang. Tokoh utama selalu hadir sebagai pelaku atau yang dikenai kejadian 

dan konflik. Sedangkan permunculan tokoh tambahan dalam keseluruhan cerita 

lebih sedikit, dan tidak terlalu penting. Kemunculan tokoh tambahan pada cerita 

ada keterkaitanya dengan tokoh utama, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 



30 
 

Menurut Nurgiyantro (2009:176–177) tokoh utama adalah tokoh yang 

diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Tokoh utama 

merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian 

maupun yang dikenai kejadian. Bahkan pada novel tertentu, tokoh utama 

senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman 

buku cerita bersangkutan. Pandangan tersebut memberikan kemungkinan-

kemungkinan pada tokoh utama dalam berbagai watak. Bisa jadi berwatak sebagai 

penindas maupun sebagai tertindas. Pengarang pandai memanfaatkan tokoh utama 

sebagai sumber keseluruhan ide cerita. 

Cerita yang mengandung ketertindasan tokoh utama sebetulnya muncul 

karena diinginkan oleh pengarang. Ketertarikan pengarang pada ketertindasan 

tersebut sehingga imaji pengarang dibuktikan lewat hadirnya tokoh utama yang 

memainkan peran sebagai tokoh yang tertindas. Karakter tokoh tersebut banyak 

ditemukan dalam novel, dan bahkan hampir setiap novel terdapat tokoh yang 

dirugikan (ditindas) dan tokoh yang diuntungkan (menindas). 

Menciptakan hegemoni baru hanya dapat diraih dengan mengubah 

kesadaran, pola berfikir dan pemahaman masyarakat, “konsepsi mereka tentang 

dunia”, serta norma perilaku moral masyarakat. Kelas hegemonik diyakini 

bertindak bagi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Konsep hegemoni 

dengan demikian pengaplikasiannya melibatkan konstelasi kekuatan sosial politik 

yang disebutnya dengan blok historis, merupakan hubungan resiprokal antara 

wilayah aktivitas politik, etik, ataupun ideologis dengan wilayah ekonomi. 

Tanggung jawab untuk membangun blok historis ada dipundak “intelektual 

organik”. Setiap intelektual kehadirannya terakit dengan struktur produktif dan 
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politik masyarakat, dengan kelompok atau kelas yang mereka wakili. Intelektual 

organik adalah fungsionaris atau deputi kelompok penguasa (Sugiono, 1999: 42).  

Menurut Muzzani (1999: 86) jika dilihat dari sudut pandang kekuasaan 

yang berakibat pada penindasan, maka pengaruh hegemoni dapat dibedakan 

menjadi dua bagian yakni. 

1) Kekuasaan bersifat positif merupakan kemampuan yang dianugerahkan oleh 

Tuhan kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat 

memengaruhi dan mengubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk 

melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan 

sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun 

mental. 

2. Kekuasaan bersifat negatif merupakan sifat atau watak dari seseorang yang 

bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam memengaruhi orang lain atau 

kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kuasa 

dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental. Biasanya 

pemegang kekuasaan yang bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan 

intelektual dan emosional yang baik, mereka hanya berfikir pendek dalam 

mengambil keputusan tanpa melakukan pemikiran yang tajam dalam 

mengambil suatu tindakan, bahkan mereka sendiri kadang-kadang tidak dapat 

menjalankan segala perintah yang mereka perintahkan kepada orang atau 

kelompok yang berada di bawah kekuasannya karena keterbatasan daya pikir 

tadi, dan biasanya kekuasaan dengan karakter negatif tersebut hanya mencari 

keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasannya itu, karena mereka tidak 

memiliki kemampuan atau modal apapun selain kekuasaan untuk menghasilkan 
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apapun, dan para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersbut biasanya tidak 

akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya 

oleh rakyatnya. 

2.4 Kajian Hegemoni dalam Karya Sastra 

Dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, kesusastraan, menjadi salah satu 

bagian dari dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur yang tidak hanya sebagai 

refleksi dari struktur kelas ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material, 

melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri (Faruk, 2003: 61-63). 

Hegemoni sering dikacaukan dengan ideologi. Hegemoni dari akar kata 

Hegeisthai (Yunani), berarti memimpin, kepemimpinan, kekuasaan yang melebihi 

kekuasaan yang lain. Jadi secara leksikografis hegemoni berarti kepemimpinan. 

Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari istilah tersebut biasanya dikaitkan 

dengan dominasi, dengan dimasukannya unsur kepemimpinan dan persetujuan 

dari kelompok yang dihegemoni, maka konsep hegemoni dianggap lebih 

kompleks dibandingkan dengan ideologi, tetapi belum tentu sebaliknya. Unsur 

represif atau menindas lebih jelas dalam hegemoni. Hegemoni dikembangkan oleh 

Filsuf Marxis Italia Antonio Gramsci (1891–1937). 

Gramsci memilah superstruktur menjadi dua level struktur utama, yang 

pertama masyarakat sipil dan yang kedua masyarakat politik atau negara. 

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, politisi, pengadilan, 

birokrasi, dan pemerintahan. Kedua level superstruktur ini merepresentasikan dua 
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ranah yang berbeda, yaitu ranah persekutuan dalam masyarakat sipil dan ranah 

kekuatan dalam masyarakat politik (Suginono, 1999: 35). 

Kaitannya dengan karya sastra, dalam karya sastra novel Kubah 

terkandung unsur hegemoni yang telah disampaikan oleh Gramsci yaitu hegemoni 

terhadap masyarakat sipil dan juga hegemoni terhadap politik atau negara. Dalam 

novel Kubah yang paling sering dimunculkan ialah hegemoni terhadap 

masyarakat sipil dan hanya sedikit menyinggung hegemoni terhadap politik atau 

negara. 

Dalam pemikiran Hegemoni Gramsci, ada istilah Fungsionaris Hegemoni 

yang dapat diartikan sebagai media untuk menanamkan pemahaman sehingga 

dapat dijadikan legitimasi dominasi. Pendidikan, intelektualitas, dan berbagai 

macam bentuk kebudayaan tinggi dan popular (termasuk ideologi, kepercayaan, 

dan common sense) merupakan perangkat hegemonik (Faruk, 1999: 63). 

Hal ini membedakan pemikiran Gramsci dengan aliran Marxis Ortodoks. 

Marxis Ortodoks menekankan pentingnya peranan represif dari negara dan 

masyarakat kelas, Gramsci memperkenalkan dimensi “masyarakat sipil” untuk 

melokasikan cara-cara kompleks yang di dalamnya “kesetujuan” pada bentuk-

bentuk dominasi yang diproduksi.  

Konsep hegemoni memang dikembangkan atas dasar dekonstruksinya atau 

hubungannya terhadap konsep Marxis ortodoks. Menurut Mouffe (dalam Ratna, 

2010:176) istilah hegemoni dipergunakan pertama kali pada tahun 1926 dalam 

tulisanya yang berjudul Notes on the Southern Question. Meskipun demikian, 

menurut Simon istilah hegemoni sudah digunakan oleh Plekhanov dan para 

pengikut Marxis pada umumnya tahun 1880-an. Ratna (2010:186) menjelaskan 
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bahwa dalam karya sastra selain sebagai refleksi masyarakat juga mempunyai 

kemungkinan bersifat formatif terhadap masyarakat. Dalam studi sastra teori 

hegemoni merupakan penelitian dalam kaitannya dengan relasi-relasi yakni (1) 

sastra dengan masyarakat, hubungan pengarang dengan masyarakat, kekuatan-

kekuatan sosial dibangun di dalam teks sastra; (2) karya sastra tidak lagi berfungsi 

sebagai cermin pasif, cerita sebagai semata-mata memindahkanya dan melalui 

kejadian sehari-hari; (3) karya sastra adalah peristiwa kultural itu sendiri, dengan 

otonomi dan mekanismenya masing-masing. 

Dalam kehidupan sosial seperti kekayaan, status sosial, jabatan formal, 

organisasi, senjata, jumlah penduduk dan lain sebagainya mencakup berbagai cara 

dituangkan melalui bidang sastra. Karya serta aktivitas kultural/kebudayaan 

menjadi proses dasar dari informasi-informasi yang melaluinya hegemoni bekerja. 

Teori hegemoni tersebut membuka dimensi baru dalam studi sosiologis mengenai 

kesusastraan. 

Kesusastraan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai gejala kedua yang 

tergantung dan ditentukan oleh masyarakat kelas sebagai infrastrukturnya, 

melainkan dipahami sebagai kekuatan sosial, politik, dan kultural, yang berdiri 

sendiri, yang mempunyai sistem sendiri, meskipun tidak terlepas dari 

infrastrukturnya (Faruk, 2010:154). Ada cukup banyak studi sastra yang 

mendasarkan diri pada teori hegemoni, diantarnya studi sastra dari Raimond 

Williams. Dalam bukunya Faruk, (2012: 155) Wiliam menganggap bahwa konsep 

hegemoni melampaui konsep ideologi dengan tekanannya pada kesepakatan 

terhadap tatanan sosial yang berkuasa. 
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Gramsci (dalam Sukeni, 2009:14) menjelaskan bahwa agar yang 

terhegemoni patuh terhadap penghegemoni, maka yang terhegemoni hendaknya 

mampu menginternalisasikan nilai-nilai penghegemoni, di samping harus 

memberikan persetujuan atas subordinasi mereka. Kelompok yang menghegemoni 

memperjuangkan legitimasi kekuasaannya dari massa. 

Sebaliknya, massa dapat menerima prinsip, ide, dan norma sebagai 

miliknya. Hegemoni satu kelompok terhadap kelompok lain bukan berdasarkan 

paksaan, tetapi melalui konsensus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kajian 

hegemoni dalam karya sastra bertujuan membedah karya sastra dalam perspektif 

kesepakatan antara terpimpin untuk tunduk dan patuh terhadap pemimpin. Kajian 

hegemoni hadir sebagai pisau bedah karya sastra yang diawali dari kekuasaan atas 

diri terpimpin yang dilakukan oleh pemimpin. 


