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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Karya sastra diciptakan seorang penulis untuk tujuan estetika, sehingga harus 

menggunakan bahasa yang komunikatif agar dapat tersampaikan dengan baik 

kepada pembaca. Salah satu bentuk karya sastra tersebut adalah prosa. Prosa 

merupakan salah satu jenis karya sastra yang menggambarkan suatu kejadian 

secara runtut, bebas, detail, serta kompleks. Hal ini dapat dilihat pada salah satu 

jenis prosa yaitu novel. 

Novel sendiri merupakan karangan prosa yang berisi tentang realitas 

kehidupan yang terjadi di masyarakat. Cerita di dalamnya disampaikan melalui 

tokoh secara kompleks dan tentu saja tidak lepas dari unsur-unsur lainnya seperti 

alur, latar, serta tema yang diungkapkan. Misalnya yaitu tentang hegemoni. 

Arti dari hegemoni adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu 

dengan menggunakan kepemimpinan untuk mencapai tujuannya. Teori hegemoni 

Gramsci ada dan berkembang sebagai hasil penyempurnan dari teori sebelumnya, 

yaitu teori Marxis yang dicetuskan oleh Karl Marx. Sastra atau seni oleh Gramsci 

dianggap dalam ranah superstruktur. Pembentukan hegemoni dan budaya baru 

dapat diupayakan melalui seni. Seni membawa ideologi (superstruktur) yang 

kohesi gaya sosialnya dijamin kelompok dominan. 

Hegemoni Gramsci merupakan pendekatan dalam sastra dari sudut kelas 

sosial. Berdasarkan hal tersebut, teori ini tidak berfokus pada pengarang atau pada 

pembacanya, melainkan pada teks sastra itu sendiri. Maka dari itu, analisis yang 

dilakukan dapat berupa rangkaian kejadian yang ada dalam cerita. 
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2.1 Hakikat Novel 

Menurut istilah, novel adalah sebuah narasi panjang yang mengangkat cerita 

kehidupan manusia yang dibangun dengan unsur instrinsik dan ekstrinsik. Cerita 

atau kisah yang diangkat dalam sebuah novel bersifat fiktif atau rekaan. Akan 

tetapi, novel juga bersifat rasional, artinya peristiwa yang dihadirkan oleh 

pengarang sangat masuk akal dan dapat diterima oleh pembaca. Berdasarkan hal 

itu, pembaca bisa mengambil pelajaran dari apa yang ada didalamnya. Pembaca 

juga bisa mendapatkan wawasan baru karena banyak jenis novel yang 

mengangkat cerita tentang sejarah yang terjadi dimasa lampau. 

H.B Jassin dalam Purba (2010: 63) berpendapat bahwa novel merupakan 

kisah tentang salah satu episode pada kehidupan manusia, suatu kejadian yang 

luar biasa dalam kehidupan tersebut, dan sebuah krisis yang dapat mengubah 

nasib manusia. Pendapat lain juga diungkapkan oleh Clara Reeve. Menurut Clara, 

novel merupakan gambaran kehidupan dan perilaku yang nyata ketika novel itu 

ditulis (Wellek dan Austin Werren, 1995: 282). 

Novel bisa juga disebut sebagai karya sastra yang bersifat naratif, 

berkesinambungan, serta ditandai oleh adanya aksi dan reaksi antar tokohnya,  

yaitu tokoh antagonis dan protagonis (Semi, 1990: 36). Novel selalu 

menghadirkan sosok tokoh antagonis maupun protagonis. Keduanya dihadirkan 

dengan berbagi persoalan atau konflik untuk menimbulkan ketegangan dan rasa 

penasaran pembaca terhadap akhir cerita. Isi dari novel itu sendiri memberikan 

gambaran tentang masalah yang terjadi dimasyarakat. Hal ini juga ditegaskan oleh 

pendapat Yudiono (1986: 125),  bahwa novel tidak dapat dipisahkan dari 

permasalahan dan keadaan masyarakat yang melibatkan penulis dan pembacanya. 



12 
 

Dengan kata lain, novel merupakan karya yang ditulis berdasarkan kegelisahan 

pengarang terhadap keadaan yang sedang dialami di lingkungan masyarakat. 

Melalui proses kreatif dari pengarang, peristiwa-peristiwa yang terjadi akan 

diambil dan dibentuk secara lebih menarik untuk menggambarkan setiap sisi 

kehidupan masyarakat pada saat itu. Oleh sebab itu, masyarakat sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan novel (Erika, 2013: 12). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa novel adalah salah 

satu jenis karya sastra berbentuk narasi panjang yang berisi tentang kehidupan 

masyarakat dan sarat akan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman hidup serta 

menambah wawasan pembacanya. Cerita kehidupan tokoh di dalam novel 

diciptakan secara fiktif atau rekaan namun berdasarkan kenyataan. Kenyataan 

yang dimaksud adalah suatu kebenaran yang dapat diterima secara logis oleh 

pembaca, bukan semata-mata merujuk pada keadaan atau fakta yang sebenarnya. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa novel juga dapat menjadi alat untuk memberikan 

informasi kepada penikmatnya. 

2.2 Unsur-Unsur Pembangun Novel 

Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang tentu saja memiliki unsur 

pembangun. Nurgiantoro (2010: 22-23) mengemukakan bahwa novel secara 

umum dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur 

ini sangat berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Unsur intrinsik 

dapat terbentuk akibat adanya pengaruh dari luar (ekstrinsik). Hal ini tentu saja 

ditentukan oleh pengarang selaku penulis cerita. Keadaan lingkungan dan asal-

usul pengarang sangat berpengaruh tehadap karya yang ditulisnya. Secara khusus, 

berikut adalah penjabaran dari kedua unsur tersebut. 
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2.2.1 Unsur Instrinsik 

Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri 

(Sukada, 2013: 56). Unsur ini diibaratkan sebagai pondasi dasar dari sebuah teks 

sastra untuk bisa menjadi narasi yang utuh. Akan tetapi, untuk menjadi pondasi 

yang kuat, karya sastra tetap membutuhkan unsur ekstrinsik untuk memberi warna 

pondasi yang dibangun (Sehandi, 2016: 76).  Maka dari itu, dapat disimpulkan 

bahwa unsur intrinsik merupakan unsur-unsur dari dalam yang dapat membangun 

karya sastra tersebut menjadi narasi yang utuh. 

Unsur intrinsik ini terdiri tema, plot (alur), latar, tokoh, penokohan, sudut 

pandang, gaya bahasa, dan amanat yang terkadung di dalamnya. Akan tetapi, 

berkaitan dengan penelitian ini, akan dibahas beberapa unsur instrinsik saja. 

Unsur-unsur tersebut meliputi tema, alur (plot), latar (setting), tokoh dan 

penokohan. Semua unsur tersebut akan dijabarkan satu persatu melalui 

pembahasan berikut. 

a) Tema  

Secara umum tema dapat disebut juga dengan ide utama atau dasar dari 

pembuatan cerita. Cerita yang dibangun dalam sebuah karya berkembang 

berdasarkan tema yang diangkat oleh pengarang. Tema dapat diartikan sebagai 

makna dari sebuah cerita yang secara khusus menerangkan sebagian besar 

unsurnya dengan cara yang sederhana (Staton dalam Nurgiantoro, 2010: 25).  

Berdasarkan hal diatas, maka tema dalam sebuah karya selalu berkaitan dengan 

kehidupan. Makna-makna dalam kehidupan akan ditulis oleh pengarang, sehingga 

pembaca secara langsung akan merasakan arti kehidupan yang sesungguhnya. 

Misalnya saja tentang kesedihan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, 
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tema besifat implisit atau tersirat. Artinya untuk mengetahui tema apa yang ada 

dalam sebuah cerita, maka pembaca harus memahami keseluruhan dari cerita 

tersebut. 

Sebagai ide yang mendasari proses kreatif, pengarang akan berpatokan 

terhadap tema untuk mengembangkan sebuah cerita, sehingga tema juga berperan 

penting bagi seorang pengarang untuk menggambarkan apa yang telah ditulisnya. 

Pengarang harus memahami tema yang akan dipaparkan dalam karyanya, karea 

semua aktivitas dalam cerita yang ditulis akan berdasar pada tema yang telah 

ditentukan. Ketika pengarang harus menentukan tema sebelum menciptakan 

sebuah karya, maka pembaca akan sebaliknya. Hal ini senada dengan pendapat 

Aminudin (2011: 91), bahwa pembaca baru akan mengetahui apa tema dari cerita 

yang ia baca, ketika ia telah selesai memahami unsur-unsur signifikan yang 

menjadi media pemapar tersebut. 

b) Alur (plot) 

Menurut Staton (2007: 26) alur atau plot adalah rentetan peristiwa dalam 

sebuah cerita. Alur dalam sebuah karya fiksi dibentuk sedemikian rupa 

berdasarkan tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita yang padu 

(Aminuddin, 2012 :83).  Alur akan membawa pembaca untuk memahami 

peristiwa-peristiwa yang dihadirkan pengarang dalam sebuah karya fiksi. 

Pengarang biasanya memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengisahkan sebuah 

peristiwa. Akan tetapi secara umum, alur dimulai dari pengenalan cerita, 

munculnya konflik, klimaks atau puncak, dan penyelesaian. Senada dengan 

penjelasan tersebut, Tarigan (2011: 127) juga mengemukakan bahwa novel 

bergerak dari permulaan (beginning), melalui suatu pertengahan (middle), menuju 
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suatu akhir (ending), yang dalam dunia sastra lebih dikenal sebagai eksposisi, 

komplikasi, dan resolusi (donouement). 

Eksposisi merupakan bagian dari awal novel yang berisi pengenalan tokoh dan 

latar atau setting awal cerita. Pengarang juga biasanya akan memberi gambaran 

peristiwa yang akan terjadi. Maka dari itu, sebelum masuk pada tahap komplikasi, 

pada bagian ini akan dijabarkan semua informasi awal yang harus diketahui oleh 

pembaca. Bagian kedua adalah komplikasi yang menjelaskan tentang persoalan 

atau konflik yang dialami para tokoh. Permasalahan akan timbul  dan tidak dapat 

dihindari hingga menjadi puncak ketegangan atau klimaks. Masing-masing tokoh 

akan memperlihatkan keinginan atau tujuan yang akan dicapai. Bagian ini 

menggambarkan bahwa konflik telah mencapai titik tertinggi. Pada bagian ini 

akan ditentukan juga bagaimana semua masalah akan terselesaikan. Bagian yang 

terakhir adalah resolusi yang berisi tentang penyelesaian konflik. Pada bagian ini 

segala pertentangan akan berakhir. Pengarang juga akan memaparkan solusi untuk 

pemecahan masalah pada semua peristiwa yang ada dalam cerita. 

c) Latar atau setting 

Latar merupakan unsur intrinsik karya sastra yang secara sederhana berupa 

tempat terjadinya peristiwa. Segala tindakan tokoh akan lebih jelas terlihat ketika 

latar juga disebutkan. Latar atau setting sendiri menggambarkan tentang tempat, 

waktu, dan suasana (Sehandi, 2016: 56). Dengan adanya latar, pengarang akan 

membawa cerita menjadi semakin logis dan nyata. Selain itu, pembaca juga akan 

dapat merasakan suasana tertentu sehingga dapat menggerakkan emosi 

pembacanya. Kualitas karya juga bisa diukur dari jelas tidaknya latar yang 
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digambarkan oleh pengarang. Kejelasan latar juga akan menjadi daya tarik 

tersendiri. 

Latar atau setting dalam novel, baik berupa tempat, waktu, maupun peristiwa 

bersifat fiktif sebagaimana tokoh-tokohnya (Aminuddin, 2013: 67). Leo Hamalin 

dan Frederick R. Karel (dalam Aminuddin, 2013: 68) juga menambahkan, latar 

atau setting dapat berupa suasana yang berhubungan dengan sikap, jalan 

pikiran, prasangka, maupun masalah tertentu, jadi bukan hanya tentang tempat, 

waktu dan peristiwa saja. Semua unsur tersebut akan saling mempengaruhi satu 

sama lain. 

Latar waktu dikaitkan dengan masalah kapan peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan terjadi. Misalnya ketika pagi, siang, malam, hari, bulan atau tahun. 

Dengan adanya latar waktu dapat juga diketahui berapa lama peristiwa yang 

terjadi akan berlangsung, misalnya sejam, sehari, dan seterusnya. Sebagai contoh, 

ketika pengarang mengangkat tema yang berhubungan dengan sejarah, maka 

peristiwa, tempat, dan waktu yang ditulis dalam cerita haruslah berkaitan dengan 

terjadinya sejarah tersebut. Latar tempat atau ruang dapat dikaitkan dengan 

masalah dimana peristiwa itu berlangsung, misalnya di rumah, di teras, di sawah, 

dan lain sebagainya. Latar suasana dapat berupa suasana kejadian peristiwa, cuaca 

atau bisa juga berkaitan dengan perasaan. Wiyatmi (2006: 40) menambahkan 

bahwa latar terdiri tiga unsur pokok yakni, tempat, waktu, dan sosial.  Sedangkan 

latar sosial yang dimaksud ini berhubungan dengan perilaku masyarakat di suatu 

tempat yang kemudian dianalogikan di dalam novel. Latar sosial ini dapat 

berwujud kebiasaan, adat istiadat, tradisi, keyakinan, cara berpakaian, berbicara, 
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berpikir dan bersikap. Disisi lain, latar sosial juga dapat menggambarkan status 

sosial tokoh yang bersangkutan. 

d)  Tokoh dan Penokohan 

1. Tokoh 

Secara umum tokoh adalah pelaku yang ada pada sebuah cerita, baik fiksi 

maupun non fiksi. Menurut Ratna (2014: 246), tokoh selalu terlibat dalam setiap 

peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang sedang dialami tokoh akan terjalin menjadi 

suatu cerita dan membentuk plot (Siswanto, 2013: 128). Tokoh selalu berkaitan 

dengan kehidupan sosial manusia. Masing-masing karakter tokoh yang dihadirkan 

mempunyai warna tersendiri melalui peristiwa yang diembannya. Tentu saja para 

tokoh tersebut memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. 

Tokoh utama atau inti merupakan tokoh yang memiliki peranan penting dalam 

suatu cerita. Sedangkan tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang 

dihadirkan dengan tujuan sebagai pelengkap atau pendukung tokoh utama 

(Aminuddin, 2013: 79-80). Ratna (2014: 248)  menambahkan bahwa berdasarkan 

fungsinya tokoh dibagi menjadi tiga jenis,  yaitu tokoh utama (protagonis), tokoh 

kedua (antagonis), dan tokoh pelengkap (komplementer). Tokoh protagonis yaitu  

tokoh yang bersifat baik atau positif.  Tokoh anatagonis adalah tokoh yang 

bersifat jahat, buruk atau negatif. Tokoh komplementer merupakan tokoh 

pelengkap atau figuran, biasanya membantu tokoh utama dalam setiap peristiwa. 

Hanya saja tokoh ini tidak terlalu aktif. Perbedaan ketiganya bergantung pada 

intensitas munculnya tokoh dalam cerita dan lewat petunjuk yang diberikan oleh 

pengarangnya. Jika tokoh tersebut sering dibicarakan oleh pengarangnya, maka 

dapat disebut sebagai tokoh utama.  
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Tokoh yang dihadirkan oleh pengarang tidak hanya berkaitan dengan karakter 

yang diembannya. Akan tetapi, tokoh juga membawa pesan atau amanat yang 

ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca. Oleh karena itu, keberadaan 

tokoh sangat penting untuk terjalinnya sebuah cerita.  

2. Penokohan 

Penokohan dapat diartikan sebagai sifat, watak, atau karakter dari tokoh yang 

yang ditulis oleh pengarang dalam cerita. Berdasarkan hal ini, maka pembaca 

akan memahami setiap peristiwa yang ada. Sama dengan unsur-unsur 

sebelumnya, karakter yang digambarkan dalam karya sastra juga bersifat fiktif. 

Secara tidak langsung pembaca akan menikmati karakter yang dibawa oleh tokoh 

walaupun hanya rekaan. Pengarang sengaja membuat kesamaan antara sifat tokoh 

dalam cerita dengan kehidupan nyata dengan tujuan secara psikologis emosi 

pembaca akan terbawa sehingga bisa lebih mendalami cerita  

Pengarang akan membangun cerita yang kompleks melalui karakter yang 

berbeda pada setiap tokohnya. Karakter ini dibangun oleh imaji penulis untuk 

membentuk suatu personalitas tertentu dalam sebuah cerita (Hardy dalam Sukada, 

2013:72). Penokohan dibagi menjadi dua jenis,  yaitu konkret dan abstrak. 

Penokohan secara konkret yaitu penggambaran nyata dari tokoh yang berdasarkan 

gerak-gerik atau perilaku. Sementara dalam bentuk abstrak yaitu penggambaran 

karakter tokoh yang dapat dilihat melalui keyakinan, ideologi, dan cara berpikir. 

Dengan kata lain, karakter tokoh dapat digambarkan secara langsung dan tidak 

langsung (Sehandi, 2016: 55). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa penokohan adalah karakter yang sengaja dibuat oleh pengarang terhadap 

tokoh yang ia tulis dengan tujuan kompleksitas cerita. 
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2.2.2 Unsur Ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik merupakan unsur dari luar karya sastra yang secara tidak 

langsung mempengaruhi bangun atau sistem oganismenya. Dengan kata lain, 

unsur ini tidak ikut menjadi bagian di dalamnya, tetapi sangat berpengaruh 

terhadap totalitas penciptaan karya sastra. Hal ini diperkuat oleh pedapat Mido 

(dalam Sehandi, 2016:76) yang mengemukakan bahwa unsur ekstrinsik adalah 

unsur yang menjadi latar belakang terciptanya karya sastra, tetapi juga bukan satu-

satunya dasar eksistensi terciptanya karya tersebut. Unsur ekstrinsik dikatakan 

berpengaruh dikarenakan dapat memberi rasa dan warna sebuah karya sastra. 

Pembaca akan merasakan makna yang lebih dalam dan dapat merasakan realita 

kehidupan masyarakat pada saat karya tersebut ditulis  (Sehandi, 2016: 80). 

Menurut Wellek dan Werren (2013: 71-140), unsur ekstrinsik karya sastra 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: 

1) Biografi pengarang: bahwa karya seorang pengarang tidak lepas dari 

siapa pengarangnya, sehingga untuk mengetahui karya-karya tersebut dapat 

ditelusuri melalui biografinya. 

2) Psikologis (proses kreatif) adalah aktivitas psikologis pengarang ketika  

menciptakan sebuah karya, terutama dalam penciptaan tokoh dan karakternya. 

3) Sosiologis (kemasyarakatan): bahwa sosial budaya masyarakat dalam cerita 

rekaan tersebut adalah potret kehidupan masyarakat secara nyata. 

2.3  Sosiologi Sastra 

Sosiologi sastra merupakan ilmu interdisipliner atau lintas disiplin antara 

sosiologi dan ilmu sastra. Dasar dari sosiologi sendiri merupakan ilmu yang objek 

ilmiahnya adalah masyarakat. Sedangkan sastra merupakan seni deskripsi yang 
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telah mengalami proses imaji panjang dari pegarangnya. Maka dari itu, dapat 

disimpukan bahwa sosiologi sastra merupakan cabang ilmu sastra yang bersifat 

reflektif dengan menjadikan kehidupan sosial masyarakat sebagai objeknya 

(Endraswara, 2011: 77).  

Terciptanya karya sastra selalu dipicu oleh fenomena kehidupan, sehingga 

sosiologi sastra hadir sebagai jembatan aspek pragmatika dalam ranah sosial. 

Karya sastra akan menggambarkan keadaan sosial masyarakat ketika karya 

tersebut ditulis. Hal ini tidak lepas dari proses kreatif pengarang yang 

mengedepankan imajinasi, rasa, dan kecermatan dalam mengangkat peristiwa 

menjadi sebuah cerita. Maka dari itu, karya sastra akan selalu berhubungan 

dengan masyarakat dan menampakkan semangat perjuangan pada zamanya. 

Berdasarkan pandangan di atas, peneliti akan menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra dalam menganalisis novel Gadis-gadis Amangkurat ini. Analisis 

ini bertujuan untuk  memaparkan tentang fungsi dan keterkaitan antarunsur dalam 

karya sastra dari aspek sosial masyarakatnya (Kurniawan, 2012:11). Maka dari 

itu, kajian ini menganalisis sejauh mana hubungan karya sastra dengan 

masyarakat dan sejauh mana masyarakat bisa mempengaruhinya. Hal ini juga 

berkaitan dengan pendapat Ian Watt Sapardi (dalam Faruk 1999: 4), bahwa  sastra 

dapat menggambarkan keadaan sosial masyarakat ketika karya tersebut ditulis, 

sejauh mana karakter  pengarang mempengaruhi gambaran masyarakat yang ingin 

disampaikan, dan sejauh mana genre sastra yang digunakan dapat mewakili 

seluruh elemen masyarakat. 

  



21 
 

2.4 Hegemoni Perspektif Antonio Gramsci 

Antonio Gramsci merupakan filsuf Marxis dari Italy. Gramsci 

mengembangkan konsep hegemoni sebagai hasil penyempurnaan teori kelas Marx 

sebelumnya, yang kemudian disebut dengan teori hegemoni Gramsci. 

Menurutnya, hegemoni diartikan sebagai situasi di mana suatu kelas berkuasa 

menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan atas kelas-kelas subordinat melalui 

kekuatan dan persetujuan. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu kelas menjalankan 

kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi 

Penguasa akan menggunakan kekuasaan dan kekuatannya mengajak dan 

mempengaruhi bawahannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini cocok 

menggunakan teori hegemoni untuk mengetahui gambaran kekuasaan raja yang 

terdapat dalam novel Gadis-gadis Amangkurat. 

Hegemoni dianggap sebagai supermasi sebuah kelompok yang mewujudkan 

diri dalam dua cara yaitu dominasi dan kepemimpinan intelektual dan moral 

(Patria dan Arief, 2015: 117). Kelompok sosial dominan akan menggunakan 

kekuasaannya untuk menundukkan atau mengalahkan kelompok oposisi. Akan 

tetapi disisi lain kelompok ini juga memimpin kelompok kerabat dan sekutunya. 

Patria dan Arief (2015: 117) juga mengemukakan bahwa sebuah kelompok sosial 

bahkan sudah menerapkan ‘kepemimpinan’ sebelum memegang kekuasaan 

pemerintahan. Hal ini dikarenakan kepemimpinan termasuk salah satu dari syarat-

syarat utama untuk memenangkan kekuasaan. Dengan kata lain kelompok sosial 

tersebut akan menjadi dominan ketika dia mempraktekkan kekuasaan, dan 

sekalipun telah berkuasa penuh, dia tetap harus terus “memimpin” juga.  
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Ideologi dalam sebuah hegemoni haruslah disebarkan agar dapat berkembang. 

Penyebaran ideologi berfungsi untuk mengumpulkan dukungan dari berbagai 

kalangan tanpa menggunakan kekerasan. Gramsci (dalam Faruk 1999: 74) 

mengatakan bahwa penyebaran tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui 

lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya, misalnya bentuk-bentuk 

sekolahan, pengajaran, pemerintahan, organisasi mahasiswa, dan berbagai 

lembaga sosial lainnya. Kaum intelektual itulah sebagai penyebar atau 

fungsionaris. Kaum intelektual ini adalah kaum yang memiliki peran yang penting 

dalam lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. 

Hegemoni pada dasarnya menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, 

mekanisme yang dijalankan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri 

melalui lawannya, sehingga upaya itu berhasil dan mempengaruhi dan 

membentuk alam pikiran mereka. Melalui hegemoni, ideologi kelompok dominan 

dapat disebarkan, nilai dan kepercayaan dapat dipertukarkan. Akan tetapi, berbeda 

dengan manipulasi atau indoktrinasi, hegemoni justru terlihat wajar, orang 

menerima sebagai kewajaran dan sukarela.  Kekuatan hegemoni salah satunya 

yaitu bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan 

dan benar, sehingga wacana lain bisa dianggap salah.  

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa Gramsci mengakui  

dalam suatu hegemoni harus ada dua komponen yang saling berkaitan yaitu 

“dominasi” dan “kempemimpinan moral dan intelektual”. Kepemimpinan moral 

dan intelektual diperlukan untuk menjalin sebuah kesepakatan, sedangkan 

dominasi diperlukan juga untuk mengatur bawahan yang tidak melakukan 

perintah penguasa. 
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2.5 Kekuasaan 

Horton dan Hunt (dalam Wijajanka 2008: 194) mengemukakan bahwa 

kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan individu 

maupun kelompok, meskipun di luar keinginannya. Artinya, kekuasaan dapat 

dijadikan alat sebagai pengendali aktivitas seseorang atau masyarakat yang 

dikuasai.  Kekuasaan selalu berkaitan dengan hegemoni. Yudiaatmaja (2013: 3) 

mengemukakan kekuasaan (power) sebagai pengaruh (influence) atau otoritas 

(authority). Penguasa mempunyai pengaruh yang berguna untuk mengendalikan 

yang dikuasai agar menuruti apa yang dia kehendaki. Hal ini dikarenakan 

penguasa memiliki sumber-sumber kekuasaan. Martin, (1990: 72) menegaskan 

sumber kekuasaan secara fungsional berguna untuk mempermudah penguasa 

dalam mencapai tujuannya.  

Menurut Basrowi (2005: 110) kekuasaan adalah hal yang menyangkut akan 

kualitas individu dan kombinasi keadaan yang memungkinkan seseorang 

mengontrol lainnya. Dengan kemampuan ini, seorang penguasa mampu 

mengubah sikap, orientasi dan perilaku orang lain dengan sekaligus 

menerapkannya tindakan-tindakan perilaku dari orang-orang atau golongan 

tertentu (Fontana, 1993:165).  

Definisi lain juga dikemukakan Blau dalam Martin (1990: 72) bahwa 

kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memaksakan 

keinginannya pada yang lain meski dengan kekuatan penangkal, baik dalam 

pengurangan secara tetap ganjaran-ganjaran yang disediakan maupun dalam 

bentuk hukuman, keduanya sama bersifat negatif. Maksudnya, kekuasaan bisa 

saja dijalankan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok atau 
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partai, bahkan suatu negara. Martin (1990:72-73) menambahkan semakin banyak 

massa yang membentuk kekuasaan, maka akan semakin kuat kekuasaan yang 

dimiliki. Dengan kekuatan yang kuat, penguasa mampu memberikan ganjaran-

ganjaran terhadap yang dikuasai. Kemampuan untuk memproduksi pengaruh 

melalui kekuatan telah memberikan cara kepadanya untuk menggunakan sanksi-

sanksi yang negatif. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan 

mempunyai dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan, yaitu interaksi dan 

pengaruh. Artinya, bahwa kekuasaan akan tercipta jika ada interaksi antara 

individu dengan individu lain ataupun kelompok satu dengan yang lain, dan 

terdapat pihak yang menginginkan adanya pengaruh (efek) pada pihak lain dari 

sesuatu yang telah direncanakan. 

2.6 Wujud atau Bentuk Hegemoni Kekuasaan 

Beberapa definisi tentang kekuasaan telah dikemukakan sebelumnya. 

Dimana, kekuasaan dipandang sebagai kemampuan untuk mempengaruhi 

masyarakat yang dikuasai agar dapat mengikuti perintah penguasa. Dalam 

menjalankan suatu kekuasaan, penguasa harus memiliki sumber-sumber 

kekuasaan yang dapat dijadikan alat dan kekuatan untuk menguasai. Dengan kata 

lain, tanpa adanya sumber kekuasaan, maka kekuasaan tidak dapat terbentuk. Oleh 

karenanya, sumber kekuasaan menjadi sangat penting, karena merupakan dasar 

terbentuknya kekuasaan. French dan Reven (dalam Basrowi, 2005: 114) 

memahami kekuasaan sebagai sesuatu yang dipegang dan ditangani manusia 

berdasarkan sumber-sumber kekuasaan tertentu. Ia mengemukakan ada lima 

sumber kekuasaan. Berdasarkan lima sumber itu, maka dasar terbentuknya 
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kekuasaan ada lima juga. Kelima bentuk kekuasaan menurut French dan Reven 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1) Kekuasaan Paksaan (coercive power) 

Kekuasaan paksaan (coercive power) adalah kekuasaan yang dilakukan oeh 

pemimpin yang menggunakan wewenangnya dengan berlebihan dan melakukan 

segala cara untuk memenuhi kepentingan pribadi. Erika (2013: 25) mengatakan 

bentuk ini merupakan kemampuan untuk memberikan hukuman bagi bawahan 

yang tidak mengikuti pimpinanya. Dengan kepemimpinan yang dimilikinya, dia 

menghukum atau memperlakukan seseorang dengan semena-mena, sehingga 

bawahannya merasa takut. Jadi, alasan mereka melakukan perintah atasannya 

bukan kerena kesepakatan, tetapi karena rasa takut disiksa baik secara fisik 

maupun non fisik. 

Menurut Yudiaatmaja (2013: 4) mengemukakan bahwa kekuasaan paksaan 

adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin, karena karena pemimpin tersebut 

memiliki posisi yang sangat kuat. Kekuasaan ini bertentangan dengan kekuasaan 

penghargaan karena kekuasaan penghargaan memberikan hadiah atau 

penghargaan sedangkan kekuasaan paksaan memberikan hukuman (punishment) 

atas kinerja yang buruk dari bawahannya. Setiap pemimpin tentu harus berhati-

hati dalam menggunakan kekuasaan ini karena pada prinsipnya tidak ada orang 

yang menginginkan mendapatkan hukuman. Adapun ciri-ciri kekuasaan paksaan 

adalah adanya rasa takut, menggunakan kekerasan fisik dan non fisik, licik, 

kejam, dan memaksa. Kekerasan secara fisik, misalnya dipukul, ditangkap, 

dipenjarakan atau dibunuh, sedangkan non fisik, misalnya kehilangan 

pekerjaannya, dikucilkan dan diintimidasi. 
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2) Kekuasaan Imbalan (insentif power) 

Pematuhan yang dicapai berdasarkan kemampuan untuk membagikan 

imbalan yang dipandang oleh orang lain sebagai berharga karena mampu 

melakukan apa yang telah diperintahkan. Imbalan adalah sesuatu yang 

meningkatkan frekuensi kegiatan seorang pegawai. Sesuatu dinamakan imbalan 

atau bukan, tergantung pada keseluruhan pengaruh terhadap perilaku pegawai. 

Jika kinerja seorang pegawai diikuti oleh sesuatu dan kinerja lebih sering terjadi 

di saat kemudian setelah sesuatu, maka sesuatu tersebut imbalan. Imbalan dalam 

pekerjaan memungkinkan sebuah kinerja akan diulang pada waktu yang akan 

datang. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat diketahui ciri-ciri kekuasaan 

penghargaan. Adapun ciri-ciri kekuasaan penghargaan adalah patuh terhadap 

penguasa, disiplin dan kerja keras, pemberian upah, bonus, promosi, pujian, dan 

posisi oleh penguasa atas kepatuhannya dalam mengikuti perintah penguasa. 

3) Kekuasaan yang sah (legitimate power) 

Kekuasaan sah (legitimate power) adalah kekuasaan yang dimiliki pemimpin 

yang telah disahkan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi bawahannya. 

Kekuasaan sah ini biasanya berawal dari kepercayaan yang diberikan kepada 

orang yang memimpin. Yudiatmaja (2013 :4) kekuasaan sah akan dimiliki 

seseorang bila orang tersebut memiliki jabatan tertentu. Semakin tinggi jabatan 

yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaan atau pengaruh yang dimilikinya. 

Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan legitimasi tinggi akan cenderung 

untuk memengaruhi orang lain karena dia merasakan memiliki hak atau 

wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam suatu organisasi. Kekuasaan sah ini 
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didasarkan pada rasa percaya. Kepercayaan dalam kekuasaan ini sangat penting 

untuk keberlangsungan suatu kekuasaan. Ciri-ciri dari kekuasaan sah adalah rasa 

percaya, penguasa dianggap berpengalaman dan memiliki kedudukan, sehingga 

diangga mampu dalam memimpin dan berkuasa, untuk pencapaian tujuan 

bersama.  

4) Kekuasaan ahli (expert power) 

Kekuasaan ahli (expert power) adalah kekuasaan yang diberikan kepada 

seseorang yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian yang dapat 

diandalkan untuk memimpin. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan 

Yudiaatmaja (2013: 4) bahwa kekuasaan ahli ada sebagai akibat dari keahlian atau 

kepakaran yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kekuasaan ini didasarkan pada 

pengetahuan, keahlian, kecakapan dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang. 

Lebih lanjut Erika (2013:26) seseorang yang secara luas diakui dapat diandalkan 

sumber teknik atau keahliannya untuk menilai atau memutuskan dengan tepat, 

adil, atau bijaksana dan diberikan kewenangan dan status oleh rekan-rekan atau 

publik. Seorang pakar berdasarkan pelatihan, pendidikan, potensi, publikasi, atau 

pengalaman yang diyakini memiliki pengetahuan khusus dari suatu subjek lebih 

dari itu rata-rata orang. Adapun ciri-ciri dari kekuasaan ahli adalah memiliki 

keahlian, kemampuan dalam memimpin, sehingga berkuasa. 

5) Kekuasaan Referen (referen power) 

Menurut Yudiatmaja (2013: 4) kekuasaan referens adalah kekuasaan yang 

dimiliki oleh pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki karisma atau 

kepribadian yang menarik. Dengan demikian pemimpin yang memiliki 

kepribadian menarik akan mampu mempengaruhi bawahannya. Pendapat lain 
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dikemukakan Erika (2013: 26) mengemukakan kekuasaan referen sebagai 

pengaruh yang didasarkan pada pemilikan sumber daya atau ciri pribadi yang 

diinginkan oleh seseorang. Referen power (kekuasaan rujukan) adalah kekuasaan 

yang timbul karena karisma, karateristik individu, keteladanan atau kepribadian 

yang menarik. Adapun ciri-ciri untuk mengetahui kekuasaan referen adalah 

kewibawaan, keteladanan, dan kepandaian penguasa.  

2.7 Fungsi Hegemoni 

Menurut Ratna (2005:139) bentuk, fungsi, dan makna, bukanlah teori, juga 

bukan metode melainkan pendekatan. Sebagai pendekatan, maka manfaat bentuk 

fungsi dan makna, di suatu pihak, dalam kerangka yang lebih luas mempersatukan 

sudut pandang, visi, dan paradigma keilmuan. Bentuk fungsi dan makna 

merupakan pendekatan yang bermafaat untuk menjadikan satu cara pandang, visi, 

dan ilmu pengetahuaan menjadi kebulatan kesatuan yang difungsikan secara 

bersamaan.  

Fungsi merupakan susunan kegiatan yang menjadi satu kesatuan dan 

diarahkan demi keinginan atau suatu kebutuhan yang dianggap perlu. Keinginan 

atau kebutuhan tersebut merupakan tujuan tertentu atau suatu sistem yang akan 

dicapai melalui sebuah proses (Parsons dalam Ratna, 2005: 133). Fungsi 

mengandung das sein (kejadian sebagai apa adanya). Fungsi dapat bernilai positif 

atau negatif (Ratna, 2005:122). Dengan kata lain fungsi bisa bermanfaat untuk 

manusia atau merugikan serta menghancurkan manusia. 

Fungsi hegemoni sendiri dipergunakan untuk menunjukkan adanya kelas 

dominan yang mengarahkan “tidak hanya mengatur” masyarakat melalui 

pemaksaan kepemimpinan moral dan intelektual (Storey, 2003: 172).  Hegemoni 
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diatur oleh tokoh moral dan intelektual yang secara dominan menentukan arah 

konflik, politik, dan wacana yang berkembang di masyarakat. Mereka bekerja 

untuk melanggengkan kekuasaan atas kelompok yang lemah. Dominasi 

“intelektual organik” diwujudkan melalui rekayasa bahasa sebagai sebuah 

kekuasaan. Maka secara khusus hegemoni dipergunakan untuk menciptakan 

dominasi unggul yang diwujudkan melalui berbagai cara sehingga akan 

menciptakan ketakutan, menciptakan kepatuhan, untuk mempengaruhi serta 

mengusai. 




