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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karya sastra adalah suatu kegiatan kreatif yang menghasilkan sebuah 

karya seni. Sastra juga dianggap sebagai karya yang imajinatif, fiktif, dan inovatif 

(Susanto, 2016: 1). Sastra merupakan struktur dunia rekaan, artinya realitas dalam 

karya sastra adalah realitas rekaan yang tidak sama dengan realitas dunia nyata, 

tetapi sudah diolah (ditambah/dikurangi) oleh imajinasi/rekaan pengarang 

sehingga kebenaran menurut ideal pengarang. Sastra adalah pelukisan kehidupan 

dan pikiran imajinatif ke dalam bentuk dan struktur bahasa (Tarigan, 2011: 3). 

Dalam hal ini pengarang menciptakan sebuah karya sastra melalui curahan 

perasaan yang dialaminya sendiri dalam bentuk prosa yang panjang sehingga 

terwujud rangkaian peristiwa.  

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Plato dan Aristoteles (dalam 

Susanto, 2016: 4) karya sastra dengan dunia sosial melalui konsep mimesis, yakni 

sastra sebagai tiruan dunia atau alam dan karya sastra sebagai tiruan yang kreatif 

yang berpuncak pada ide-ide. Bahwa karya sastra bukanlah dunia yang nyata 

yakni tokoh ataupun kejadian yang ada bukanlah realitas, tetapi hasil imajinasi 

ataupun daya khayal dari penciptanya. Sebagai suatu ciptaan dari pengarang tokoh 

tidak memiliki latar sejarah dan tidak memiliki konteks sosial. Bahasa yang ada 

dalam karya sastra merupakan bahasa model kedua, khusus dalam karya sastra itu 

yang merupakan ciptaan pengarang (Susanto, 2016: 6). Dalam hal ini seorang 

pengarang menciptakan suatu karya sastra dari kehidupan pengarang itu sendiri 

baik nyata maupun imajinatif.  
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa karya 

sastra merupakan hasil cipta pengarang dalam bentuk karya sastra berdasakan 

hasil pengamatan kehidupan sehari-hari pengarang maupun secara imajinatif. 

Karya sastra dianggap sebagai realitas yang mampu memberikan nilai dan 

pemaham terhadap masyarakat atau manusia karena sastra memiliki nilai yang 

berguna untuk menuntun manusia dalam hidupnya, sastra diajarkan dan dipelajari. 

Adapun beberapa jenis karya sastra yakni, novel, cerpen dan puisi. Dalam 

penelitian ini karya sastra yang digunakan berupa novel. 

 Novel merupakan bentuk karya sastra yang paling populer di dunia. 

Bentuk sastra ini banyak diminati karena daya komunikasinya yang luas pada 

masyarakat. Sebagai bahan bacaan, novel dapat dibagi menjadi dua golongan 

yaitu sastra serius dan sastra hiburan populer. Novel merupakan totalitas suatu 

kemenyeluruhan yang bersifat artistik (Nurgiyantoro, 2010:22). Sebuah novel 

serius bukan saja dituntut menjadi karya yang indah, novel juga harus menarik 

dan memberikan hiburan kepada pembacanya. Syarat utama novel adalah 

menarik, menghibur dan mendatangkan rasa puas setelah orang membacanya.  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan novel yang berjudul Entrok 

karya Okky Madasari. Novel ini  merupakan karya sastra yang banyak memuat 

tentang isu sosial. Kata entrok, menurut sang pengarang yang kata ini memilik arti 

BH atau kutang merupakan dialek khas masyarakat Magetan. Sedangkan dalam 

luar daerah Megetan, kata entrok mempunyai arti yang beragam. Adapun yang 

mengartikan entrok sebagai bebek dan obat mencret. 
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Terdapat teori khusus yang tidak hanya mengakui eksistensi sastra sebagai 

lambang sosial yang relatif otonom, melainkan mempunyai kemungkinan relatif 

formatif terhadap masyarakat. Teori tersebut merupakan penjabaran teori 

kultural/ideologis general Gramsci yang di terapkan dalam karya sastra, yaitu teori 

hegemoni (Faruk, 2016:130). Secara literal hegemoni yang memiliki arti 

“kepemimpinan”. Bagi Gramsci, hegomoni mengunakan konsep itu untuk 

meneliti bentuk-bentuk politik, kultural, dan ideologis tertentu yang lewatnya 

dalam satu masyarakat yang ada, suatu kelas fundamental dapat membangun 

kepemimpinanya sebagai sesuatu yang berbeda dari bentuk-bentuk dominasi yang 

bersifat memaksa (Faruk, 2016:132). Kultur atau kebudayaan disini sebagai 

sebuah organisasi untuk pencapaian lebih tinggi baik untuk dirinya sendiri atau 

dalam hal kekuasan. 

Hal ini menunjukan pada dasarnya Antonio Gramsci membangun teori 

hegemoninya dengan konsep bahwa ide merupakan sesuatu kekuatan yang lebih 

fiksi dalam hal kontrol politik. Seseorang yang hendak dikuasai haruslah 

mematuhi dan taat pada kekuasaan itu sehingga dia harus merasa memiliki dan 

menginternalisasi nilai-nilai dan segala aturan terhadap penguasa mereka tentang 

ketertindasannya. Atas dasar itu, hegemoni bukanlah satu bentuk kekuasaan tanpa 

dominasi, tetapi atas sukarela dan persetujuan (Susanto, 2012:187).  Demi 

mencapai tujuan kekuasaan terkadang orang akan mengunakan ideologi-ideologi 

sebagai pegangan untuk mencapai kekuasaan atau mempertahankan kekuasaannya 

dengan cara terpaksa.  
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Novel ini masuk dalam teori hegemoni, dimana teori hegemoni diatas 

bukan dimensi baru dalam studi sosiologi 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 punya 

sistem sendiri, meskipun tidak terlepas dari infrastrukturnya (Faruk, 2016:154). 

Novel ini menjadi objek kajian penelitian karena selain banyaknya isu sosial, 

dalam novel tersebut pengarang  menyelipkan banyak isu Entrok. Mulai dari 

pemilu, warga yang dituduh menjadi PKI, aksi Petrus yang membawa banyak 

korban tak dikenal, peristiwa waduk Kedungombo, KB, dan lainnya yang memuat 

soal hegemoni kekuasaan yang memuat isu-isu sosial dan konflik. 

 Adapun dua alasan mengapa peneliti memilih novel Entrok. Pertama, 

novel yang terbit 20 April 2010 di Jakarta ini mengambil kata Entrok dari bahasa 

Jawa yang memiliki arti yang beragam. Dengan demikian, pembaca akan 

memahami atau mendefinisikan Entrok sesuai dengan apa yang sebelumnya telah 

diketahui oleh pembaca sendiri. Kedua, adanya penyimbolan teks sebagai 

pengungkap realitas sejarah dalam cerita, misalnya pemilihan nama Partai 

Kuning, yang juga memberikan pembaca keleluasaan untuk mendefinisikan atau 

mengartikan nama tersebut dengan konteks sejarah yang terdapat dalam novel 

pertama Okky Madasari ini. 

Selain banyaknya teori Hegemoni kekuasaan di dalam novel, novel Entrok 

juga banyak merekam peristiwa mengenai kekuasaan. Kekuasaan yang ada dalam 

Entrok bukan hanya milik negara, namun juga dipunyai oleh tokoh-tokohnya. Setiap 
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tokoh dalam masyarakat ini memiliki kekuasaan untuk melawan kekuasaan lain yang 

ada disekitarnya. Novel ini berlatar waktu dan tempat, pada tahun 1950-1999 di 

sekitar daerah Purwodadi. Entrok menceritakan perjalanan hidup dua tokoh utama, 

yaitu Marni dan Rahayu. Marni adalah seorang ibu yang membesarkan Rahayu di 

tengah perubahan zaman dan pergantian tampuk kekuasaan dari Soekarno ke 

Soeharto. 

Secara tidak langsung, novel ini seperti sebuah buku sejarah yang 

mencatat tiap peristiwa yang kerap terlupakan oleh masyarakat. Cerita diawali 

dari tokoh Marni yang masih berusia belasan. Menginjak remaja, Marni ingin 

membeli Entrok untuk menopang buah dadanya yang mulai tumbuh. Namun, 

harganya yang mahal membuat Marni mengurungkan niatnya untuk membeli. 

Alasan Marni menginginkan Entrok adalah untuk diterima di tengah teman-

temanya yang sudah membeli Entrok. 

Hingga Marni akhirnya menikah dengan Teja, seorang kuli angkut pasar, 

ekonominya mulai membaik. Ia menjadi kreditor alat rumah tangga hingga 

rentenir. Namun, ketika anaknya yang bernama Rahayu telah menginjak remaja, 

terdapat ketidakcocokan diantara Marni dan Rahayu. Hal ini disebabkan 

pemikiran yang masih berada di zamannya masing-masing. Marni masih memiliki 

pemikiran ketika hidup di zaman Soekarno, sedangkan Rahayu sudah mulai 

berpikiran modern. 

Novel pertama Okky Madasari ini juga berkisah tentang ketimpangan 

sosial dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut terjadi karena adanya media-

media kuasa yang dipakai untuk mengotakkan masyarakat, seperti sekolah, 
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agama, dan budaya. Media tersebut merupakan alat legitimasi kekuasaan yang 

tidak bekerja dengan cara-cara yang represif namun lebih bersifat lembut dan 

sejalan dengan moral. Sama halnya dengan hegemoni kekuasaan Gramsci, 

penyebaran itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui lembaga-

lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya, misalnya bentuk- bentuk 

sekolahan dan pengajarannya, kematangan dan ketidakmatangan relatif bahasa 

nasional, sifat-sifat kelompok sosial yang dominan dan sebagainya (Faruk, 

2016:150). Pusat-pusat itu mempunyai fungsionaris yang mempunyai peran 

penting, yaitu kaum intelektual untuk melakukan ketimpangan sosial dalam 

masyarakat. 

Jika dikaitkan dengan relevansi sejarah, kekuasaan di zaman Orde Baru 

banyak dikenal hadir secara represif. Kekuasaan pemerintah dijalankan dengan 

pola-pola militer. Mahasiswa juga dibatasi pergerakannya oleh militer. Jika ada 

yang melawan, masyarakat dan mahasiswa akan menerima hukuman dari militer. 

Sama halnya kelas berkuasa dalam pemerintahan adalah menciptakan 

kepemimpinan hegemonik, yaitu model kepemimpinan yang mengkedepankan 

kepatuhan intelektual-moral dalm lingkup kultural kelas-kelas sosial yang di 

kuasainya (Kurniawan, 2012:73).  

Realitas tersebut juga terekam oleh Okky Madasari, ia menunjukan 

bagaimana kekuasaan Orde Baru memakai militer untuk melakukan tindak 

kekerasan agar orang lain patuh. Mulai dari pemaksaan memilih partai kuning saat 

pemilu di kampung, Malari, hingga PETRUS atau penembakan misterius. 

Ideologi pancasila yang diusung oleh pemerintah Orba juga digunakan untuk 
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merepresentasikan kekuasaan. Dalam memaksa masyarakat menjadi manusia 

yang pancasilais, penguasa melakukan cara-cara yang halus lewat berbagai media 

dalam masyarakat. Masyarakat terikat dengan norma, etika, dan dipaksa untuk 

menggunakan fungsi tubuh sesuai dengan ideologi Pancasila. 

Begitu juga dengan upaya Orde Baru menghapuskan ingatan masyarakat 

terhadap ideologi yang pernah ada saat Orde Lama, misalnya komunis Okky 

menggambarkannya namun tidak menyebut nama langsung. Misalnya pada 

adegan dimana seorang pengusaha Cina diwajibkan memeluk lima agama yang 

telah ditentukan. Jika tetap memeluk agamanya yang lama, maka ia akan dicap 

sebagai komunis. Agama mempunyai perasaan yang kuat akan kebutuhan untuk 

kesatuan doktrinal massa penganutnya secara keseluruhan dan berjuang untuk 

menjamin agar stratum intelektual yang lebih tinggi tidak terpisahkan dari yang 

rendah. Sebagaimana gerakan pemersatuan, gerakan perlawanan itu pun 

merupakan tidakaan politik, merupakan usaha kelompok subordinat untuk 

menolak unsur-unsur ideologis yang datang dari luar kelompoknya sendiri (Faruk, 

2016:149)  

Orde Baru juga melegitimasikan kekuasaannya melalui bentuk lain di luar 

represifitas. Hal ini belum banyak diketahui oleh pembaca. Membaca novel ini, 

pembaca hanya akan melihat kekuasaan dengan model non represifitas tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengungkapkan relasi kekuasaan yang 

hadir di tengah masyarakat. Baik melalui adat, lembaga pemerintah, sekolah, 

hingga ilmu pengetahuan. Selain itu, berdirinya novel ini di ranah dirasa pas untuk 

menelitinya menggunakan konsep relasi kuasa Posmodernisme. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puput Erika (2013) 

dengan judul Bentuk Hegemoni kekuasaan pada tokoh utama dalam Novel  Jalan 

Raya Pos, Jalan Daendles karya Ahmad Tohari. Penelitian ini lebih menekankan 

pada hegemoni kekuasaan itu sendiri yang dihasilkan oleh pengarang. Hasil 

penelitian ini adalah terdapat lima hegemoni kekuasaan yaitu kekuasaan, paksaan, 

imbalan, sah, ahli dan referen. 

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novie Dyah 

Windyaningrum (2012), dengan judul Reperesentasi Hegemoni Kekuasaan 

Tokoh-Tokok dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Tujuan 

dari penelitian ini adalah merepresentasikan hegemoni kekuasaan dan fungsinya. 

Hasil dalam penelitian ini representasi adalah hegemoni kekuasaan tidak 

tercermin dalam hal politik saja melainkan juga tercermin dalam karya sastranya. 

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, peneliti akan membahas aspek 

bentuk hegemoni kekuasaan pada tokoh dan juga representasi hegemoni 

kekuasaan yang terdapat dalam novel Entrok. Penelitian ini tentunya berbeda 

dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian ini lebih menekankan pada 

hegemoni kekuasaan dan perlawanan tokoh terhadap hegemoni kekuasaan yang 

terdapat dalam kandungan novel tersebut. Penelitian ini tentunya diharapkan dapat 

melengkapi kajian dari penelitian sebelumnya dan menambah wawasan dari 

kajian teori hegemoni kekuasaan. 

Terlepas dari permasalahan diatas tentunya penelitian ini akan 

mendeskripsikan mengenai wujud dan pengungkapan terhadap hegemoni 

kekuasaan yang terkandung di dalam Novel Entrok karya Okky Madasari. Oleh 
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karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Hegemoni 

Kekuasaan Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari”. 

 

1.2 Batasan Masalah  

Permasalahan pada penelitian yang berjudul Hegemoni Kekuasaan Dalam 

Novel Entrok Karya Oky Madasari agar lebih terfokus dan terarah maka penulis 

membatasi dengan menganalisis diantaranya: 

1) Wujud Hegemoni kekuasaan dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari. 

2) Pengungkapan saluran hegemoni kekuasaan dalam Novel Entrok Karya Okky 

Madasari. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Pembahasaan dalam penelitian ini adalah Hegemoni Kekuasaan dalam 

Novel Entrok karya Okky Madasari. Berdasarkan Pernyataan tersebut makan 

rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini diantaranya: 

1) Bagaimana Wujud Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Entrok karya Okky Madasari ? 

2) Bagaimana pengungkapan saluran hegemoni kekuasaan dalam novel Entrok 

karya Okky Madasari ? 

 

1.4 Tujuan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mendeskripsikan wujud hegemoni kekuasaan dalam Novel Entrok Karya 

Okky Madasari. 
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2) Mendeskripsikan pengungkapan saluran hegemoni kekuasaan dalam Novel 

Entrok karya  Okky Madasari. 

 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini tentunya akan memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal 

hegemoni kekuasaan yang terkandung dalam Novel Entrok karya Okky 

Madasari. 

b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan penerapan 

ranah ilmu studi tentang sastra. 

c) Dapat menambah khasanah pustaka sastra Indonesia agar dapat 

digunakan sebagai sumber penelitian selanjutnya. 

2) Manfaat Praktis 

a) Memperluas pengetahuan pembaca terhadap Novel Entrok. 

b) Sebagai sarana kajian penelitian dalam menerapkan salah satu 

pendekatan dalam karya sastra. 

c) Pembaca dapat mengambil nilai-nilai positif mengenai hegemoni kekuasaan. 

d) Pembaca dapat merefleksikan nilai-nilai positif mengenai hegemoni 

kekuasaan pada Novel Entrok ke dalam kehidupan nyata. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Agar mendapatkan gambaran dan menghindari agar tidak terjadi kesalahan 

dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, dapat diuraikan definisi istulah yang berkaitan sebagai berikut: 

1. Sastra adalah suatu karya fiksi yang terdiri dari rangkaian kata-kata yang diatur 

sedemikian rupa untuk membangkitkan imajinasi. 

2. Novel adalah cerita buku panjang dalam prosa yang dibuat oleh penulis yang 

mencoba menghadirkan sebuah pesan dalam cerita, sementara kita memahami, 

bahkan kita juga dapat ikut mengalami seperti kehidupan nyata yang dihadirkan 

penulis. 

3. Hegemoni kekuasaan adalah konsep yang mengacu kepada kondisi kelas 

dominan dan juga mengarahkan masyarakat melalui pemaksaan “kepemimpinan” 

moral dan intelektual.  

 

 

 


