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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra bagi pengarang dapat berfungsi untuk mengubah pandangan pembaca 

tentang kehidupan dimasyarakat. Karya sastra menggambarkan berbagai jenis 

kehidupan, mulai dari individu, sosial, ekonomi, bahkan tentang kehidupan 

politik. Dengan kata lain, sastra merupakan cerminan hidup pada zaman tertentu 

dan novel merupakan salah satu karya sastra tersebut. 

Novel merupakan cerita rekaan yang menyajikan tentang aspek kehidupan 

manusia yang lebih mendalam dan senantiasa berubah-ubah. Kehidupan itu 

sendiri sebagian besar terdiri atas kenyataan yang ditentukan oleh kehidupan 

sehari-hari. Novel menceritakan suatu pencarian yang mengalami tingkat 

perubahan akan nilai-nilai yang sesuai dan dilakukan oleh tokoh yang 

menimbulkan permasalahan dalam suatu dunia karya sastra. Nilai pada novel 

banyak menggambarkan pola pikir, perubahan tingkah laku, serta nilai-nilai sosial 

masyarakat, karena novel merupakan wujud aktualisasi kehidupan pengarang itu 

sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Wellek dan Warren (1990: 109) yang 

menjelaskan bahwa novel menyajikan kehidupan yang sebagian besar terdiri atas 

kenyataan sosial, walaupun isi dari sebuah novel merupakan suatu wujud tiruan 

alam dan kehidupan subjektivitas manusia. 

Novel pada dasarnya dibangun oleh dua unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. 

Unsur instrinsik mengacu pada teks, sedangkan unsur ekstrinsik mengacu pada 

konteks. Unsur ekstrinsik secara implisit hadir untuk menggambarkan keadaan 



2 
 

yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, dalam mengkaji novel diperlukan ilmu 

kemasyarakatan. Dengan memahami hubungan novel dengan masyarakat, maka 

akan ditemukan realitas sejarah yang digambarkan dalam novel. Fakta sosial 

dalam sejarah dapat dijadikan objek atau ide penulisan karya sastra oleh 

pengarang. Kekuasaan merupakan salah satu fakta sosial yang dominan terjadi di 

masa lampau. 

Studi mengenai hubungan sastra (novel) dengan hegemoni Gramsci 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan sastra dengan kejadian sosial 

yang terjadi pada saat itu. Melalui studi hegemoni, dapat diketahui berbagai 

bentuk kekuasaan yang terkandung di dalam novel, sehingga mempengaruhi 

kehidupan masyarakat yang dikuasai. Menurut Gramsci (1976) supermasi suatu 

kelompok sosial menyatakan dirinya dalam dua cara, yaitu sebagai “dominasi” 

dan sebagai “kepemimpinan moral dan intelektual”. Suatu kelompok sosial 

mendominasi kelompok-kelompok antagonistik yang cenderung ia “hancurkan” 

atau bahkan ia taklukan dengan kekuatan tentara atau kelompok tersebut 

memimpin kelompok yang sama dengan beraliansi dengannya (Patria, dan Arief, 

2009: 117). Dalam sebuah kehidupan manusia akan selalu ada yang memerintah 

dan diperintah yang kemudian menjadi sebuah penindasan apabila perintah yang 

diberikan menjurus kepada pemaksaan yang mengharuskan diikuti bagaimana pun 

bentuk perintah atau hasil dari perintah yang diberikan. Kelompok sosial yang 

kemudian mempimpin tersebut, melaksanakan kepemimpinan harus mendapatkan 

kekuasaan agar menjadi kekuasaan yang dominan dan harus meneruskan untuk 

memimpin, yang selanjutnya oleh Gramsci disebut hegemoni (Patria dan Arief, 

2009: 117-118). 
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Hegemoni Gramsci 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 dan memiliki sistem, meskipun tidak terlepas dari 

infrastrukuturnya (Faruk 2003: 78). Kultur atau kebudayaan di sini dijadikan 

sebagai sebuah organisasi untuk pencapaian lebih tinggi baik untuk dirinya sendiri 

atau dalam hal kekuasaan. 

Hal ini menunjukkan hegemoni berhubungan dengan sikap dan strategi 

dalam mengordinasikan dan memperoleh kekuasaan yang dilakukan oleh 

organisasi atau kelompok tertentu dalam praktik-praktik kekuasaan (Kurniawan, 

2010: 72). Di sisi lain, kekuasaan menurut Max Weber (Poloma dalam Santoso, 

2002: 163) adalah kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang 

untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu tindak sosial, meskipun 

mendapat tentangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu. Kekuasaan 

tidak selamanya berjalan lancar, karena dalam masyarakat pasti ada yang tidak 

setuju atau melakukan perlawanan baik secara terbuka atau terselubung terhadap 

kekuasaan (Scott dalam Santoso, 2002: 163). Demi mencapai tujuan kekuasaan 

terkadang orang akan menggunakan ideologi-ideologi sebagai pegangan untuk 

mencapai kekuasaan atau mempertahankan kekuasaannya. 

Persoalan kultur dan formasi ideologi menjadi penting karena di dalamnya 

berlangsung proses yang rumit. Gagasan-gagasan serta opini-opini tidak lahir 

begitu saja dari otak individu, melainkan mempunyai pusat formasi, penyampaian, 
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penyebaran dan persuasi. Kemampuan gagasan atau opini yang menguasai seluruh 

lapisan masyarakat kemudian menjadi puncaknya (Faruk, 2003: 62). 

Penelitian ini akan membahas tentang hegemoni kekuasaan yang terdapat 

dalam novel Gadis-gadis Amangkurat karya Rh. Widada. Secara lebih spesifik 

akan diulas mengenai bagaimana cara tokoh melakukan kekuasaan pada novel 

tersebut. Dipilihnya novel ini menggunakan fokus kajian hegemoni kekuasaan 

karena pengarang menggambarkan dengan jelas realita kehidupan sosial mengenai 

hegemoni kekuasaan tersebut, yaitu penggambaran kultural mengenai seorang 

penguasa atau raja yang semena-mena untuk mempertahankan kekuasaannya dan 

melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Novel ini 

merekam jelas bagaimana konflik di dalam kerajaan. Cerminan kekuasaan yang 

memaksa tergambar jelas melalui tokoh yang berkuasa di dalam novel yaitu 

dengan menindas kaum lemah hingga tak segan menyingkirkan mereka yang tak 

mau menuruti kenginanannya.  

Peneliti tertarik memilih novel ini sebagai objek penelitian berdasarkan hal-

hal berikut. Pertama, novel karya Rh. Widada ini merupakan novel yang sudah 

cukup lama terbit, akan tetapi masih belum pernah menjadi objek penelitan dalam 

sastra. Kedua, peneliti cukup tertarik dengan model perspektif hegemoni Gramci 

dikarenakan novel ini sangat cocok dianalisis menggunakan perspektif tersebut. 

Ada sekian banyak persoalan hegemoni yang tergambar dalam alur cerita ini dan 

disampaikan oleh tokoh-tokohnya termasuk Sang Susuhunan yang menjadi sosok 

raja di dalamnya. Ketiga, novel ini mengambil latar sejarah kerajaan Mataram 

sehingga memberikan kesan tersendiri ketika menganalisis sekaligus menambah 

wawasan sejarah bagi pembacanya. 
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Penelitian tentang kekuasaan pernah 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 memaksa memilih sebuah partai, dan memfonis PKI 

apabila masyarakat melawannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Apsanti terletak pada teori yang digunakan yaitu hegemoni. 

Perbedaannya terletak pada novel yang digunakan dan aspek yang dikaji. Ia 

menggunakan novel Entrok dalam penelitiannya, sedangkan penelitian kali ini 

menggunakan novel Gadis-gadis Amangkurat.  

Penelitian lain juga ditulis oleh Yuliana (2017) dalam skripsinya yang 

berjudul “Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Nika Baronta karya Alan Malingi”. 

Peneliti membahas mengenai bentuk hegemoni kekuasaan yang dihadirkan oleh 

pengarang dalam novel tersebut. Akan tetapi, peneliti memfokuskan pada bentuk 

kekuasaan Jepang dan sikap masyarakat Bima terhadap kekuasaan Jepang, 

sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana wujud kekuasaan Raja Mataram 

dan tokoh lainnya sebagai pemegang kuasa melakukan kekuasaan terhadap tokoh 

lain.  

Dari beberapa penelitian terdahulu peneliti akan memberikan batasan dalam 

analisis penelitian. Penelitian lebih difokuskan pada wujud hegemoni kekuasaan 
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dan fungsi dari kekuasaan-kekuasaan yang dilakukan tokoh terkait. Fungsi dalam 

hal ini yaitu tujuan dilakukannya kekuasaan yang terefleksi melalui tokoh-tokoh 

dalam novel, yang selanjutnya merujuk pada wujud kekuasaan yaitu perilaku. 

Hegemoni dipergunakan untuk menciptakan dominasi unggul yang diwujudkan 

melalui berbagai cara sehingga akan menciptakan ketakutan, menciptakan 

kepatuhan, untuk mempengaruhi serta mengusai  Data ini diperoleh  melalui 

uraian pengarang maupun pernyataan tokoh dengan pisau analisis kekuasaan 

berdasarkan perspektif Antonio Gramsci, seorang filsuf, penulis, dan teoritikus 

politik asal Italia. Penelitian dengan objek novel yang berjudul Gadis-gadis 

Amangkurat karya Rh. Widada ini masih tergolong novel yang cukup lama. Novel 

ini terbit pada tahun 2011 cetakan pertama yang belum pernah diteliti 

sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada objek tokoh yang menghegemoni 

maupun yang terhegemoni. Oleh karena itu, dalam menganalisis novel maka 

penulis mengambil judul “Hegemoni Kekuasaan pada Tokoh dalam Novel Gadis-

Gadis Amangkurat Karya Rh. Widada”. 

1.2 Batasan Masalah 

Sebuah penelitian sangat memerlukan pembatasan masalah. Hal ini 

bertujuan untuk memfokuskan penelitian agar tidak meluas. Dengan adanya 

batasan masalah, penelitian akan lebih terarah dan tepat mengenai sasaran 

bahasan. Ada berbagai macam hegemoni yaitu hegemoni kepercayaan, hegemoni 

pendidikan, hegemoni ekonomi, hegemoni tradisi, hegemoni kekuasaan, dan lain 

sebagainya. Akan tetapi, batasan masalah penelitan ini terletak pada ruang 

kekuasaan hegemoni yang dilakukan tokoh pada novel Gadis-gadis Amangkurat 

karya Rh. Widada.  
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Pada ruang hegemoni terdapat lima bentuk atau wujud kekuasaan yaitu 

paksaan, imbalan, sah, ahli dan referen, namun peneliti akan menganalisis empat 

bentuk saja yaitu kekuasaan paksaan, imbalan, sah dan ahli, karena peneliti tidak 

menemukan kekuasaan referen pada data yang dianalisis. Pembatasan ini 

bertujuan agar penelitian lebih terperinci. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan, penelitian ini difokuskan pada empat permasalahan tersebut.  

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa studi hegemoni dalam 

penelitian ini berfungsi untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang berkaitan 

dengan kekuasaan Sang Raja Susuhunan selama menjabat sebagai Raja Mataram. 

Selain itu akan dipaparkan juga keempat kekuasaan yang digambarkan oleh tokoh 

lainnya. Maka dari itu, untuk memecahkan keempat masalah tersebut perlu 

dilakukan kajian mendalam terhadap isi novel ini. 

1.3  Rumusan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang di atas dirumuskan dalam bentuk rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1) bagaimanakah wujud hegemoni kekuasaan pada tokoh dalam novel Gadis-

gadis Amangkurat karya Rh. Widada? 

2) bagaimanakah fungsi hegemoni kekuasaan pada tokoh dalam novel Gadis-

gadis Amangkurat karya Rh. Widada? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian harus sejalan dengan permasalahan yang telah 

dirumuskan, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1) mendeskripsikan wujud hegemoni kekuasaan yang terdapat dalam novel 

Gadis-gadis Amangkurat karya Rh. Widada 
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2) mendeskripsikan fungsi hegemoni kekuasaan pada tokoh dalam novel 

Gadis-gadis Amangkurat karya Rh. Widada 

1.5 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 

Secara teoritis penelitan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menunjang 

perkembangan teori-teori yang terkait dengan hegemoni dalam penelitian-

penelitian selanjutnya terhadap kesusastraan Indonesia.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kekuasaan Raja Mataram pada masa silam. Penelitian ini dapat diaplikasikan 

sebagai bahan pembelajaran bidang sastra khususnya hegemoni perspektif 

Gramci. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat membantu generasi muda 

untuk mengenal sejarah Indonesia dan mampu mengambil pelajaran yang 

terkandung dalam novel Gadis-gadis Amangkurat ini agar bertindak lebih 

bijaksana dan tidak semena-mena. 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan untuk menafsirkan kata kunci yang merupakan 

hal penting dalam suatu penelitian. Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

 



9 
 

1) Hegemoni 

Hegemoni adalah 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 (Wibowo dalam Irwan, 2010: 6). Dengan kata lain, kelompok 

tersebut secara tidak sadar mengalami penindasan yang tidak mereka rasakan. 

2) Kekuasaan 

Fontana (dalam Abadi 2016: 220) menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah sikap, orientasi dan  

perilaku  orang  lain  dan  kesempatan seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  

menyadarkan masyarakat akan kemampuannya sendiri, dengan sekaligus 

menerapkan tindakan perilaku dari orang-orang atau golongan  tertentu. 

3) Bentuk Hegemoni Kekuasaan 

Hegemoni kekuasaan merupakan suatu konsep yang digunakan seseoang untuk 

mencapai tujuannya melalui persuasi dengan cara meyakinkan, mengatur strategi, 

menyingkirkan penentang dengan halus, mengatur cara mempertahankan 

kekuasaan, berkomplot mengalahkan penguasa, dan melalui represif dengan atau 

tanpa kekerasan. Bentuk kekuasaan menurut Reven (1959) dibagi menjadi 

beberapa kategori yaitu kekuasaan memaksa, imbalan, sah, ahli dan referen. 

4) Fungsi Hegemoni Kekuasaan 

Hegemoni dipergunakan untuk menciptakan dominasi unggul yang diwujudkan 

melalui berbagai cara sehingga akan menciptakan ketakutan, menciptakan 

kepatuhan, untuk mempengaruhi serta mengusai (Nissa, 2017: 10). 

 




