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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer 

sudah menarik beberapa peneliti untuk meneliti dari berbagai sudut pandang. 

Peneliti mengambil dua contoh penelitian, yaitu: penelitian berjudul “Konflik 

Sosial dan Politik dalam Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan karya 

Pramoedya Ananta Toer” yang ditulis oleh Mukhtar Syaifuddin pada tahun 2009. 

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitiannya mencakup; pertama, 

bagaimana konflik sosial dan politik yang ada dalam novel Sekali Pristiwa di 

Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer, kedua, faktor apa yang 

menyebabkan konflik sosial dan politik dalam novel tersebut. Hasil yang dicapai 

dalam penelitian tersebut adalah adanya unsur-unsur kekerasan dalam 

menjalankan praktik politik. Ranta yang selalu mendapatkan sasaran penindasan 

hampir tidak bisa hidup karena banyaknya penindasan yang dilakukan oleh Darul 

Islam. Tetapi karena Ranta pantang menyerah Darul Islam dapat disingkirkan. 

Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut karena desa yang di tempati 

Ranta menjadi sasaran politik Darul Islam. Darul Islam mencari dana sebanyak 

muangkin untuk anggotanya dari hasil penindasan di daerah yang di tempati 

Ranta. 

  

Selain konflik sosial yang dibahas dalam penelitian tersebut terdapat juga 

konflik politik yang dibahas di dalamnya. Pada novel tersebut terdapat dua pihak 
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yang terlibat dalam konflik. Pihak pertama adalah Ranta sebagai kaki tangan 

pemerintah dan pihak kedua adalah grombolan pengacau atau DI (Darul Islam) 

yang dipimpin Juragan Musa. Kedua pihak tersebut memiliki ambisinya senndiri-

sendiri. Dari pihak Ranta inging memulihkan desanya dan dari pihak Juragan 

Musa ingin dirinya semakin kaya walaupun harus mengorbankan warganya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sumber 

data yaitu sama-sama menggunakan novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan 

karya Pramoedya Ananta Toer. Perbedaannya terletak pada subjeknya. Penelitian 

ini memfokuskan pada bentuk hegemoni di dalam novel tersebut. Sedangkan 

penelitian terdahulu memfokuskan pada konflik sosial dan konflik politik. 

Penelitian ini akan benar-benar berbeda dari penelitian sebelumnya. 

Kedua, penelitian dengan judul “Gotong Royong dalam Novel Sekali 

Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer dan Implikasinya 

terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA” yang di tulis oleh 

Cahya Yuga Ningsih pada tahun 2018. Permasalahan yang diangkat membahas 

tentang unsur intrinsik yang terkandung dalam novel tersebut yang meliputi, tema, 

alur, latar, sudut pandang, dan penokohan. Hasil penelitiannya yaitu ditemukan 

aspek-aspek dalam gotong-royong yang meliputi; pertama, adanya persatuan, rasa 

peduli, dan mempunyai tujuan yang sama . selanjutnya bentuk aktivitas yang 

meliputi; aktivitas melawan penguasa, aktivitas membangun waduk dan aktivitas 

bermusyawarah. Implikasinya dalam pembelajaran di SMA yaitu pada aspek 

membaca. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat 

pada sumber data yaitu sama-sama menggunakan novel Sekali Peristiwa di 

Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer. Perbedaannya terletak pada 
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pembahasan atau analisisnya, karena penelitian ini memfokuskan pada bentuk 

hegemoni di dalam novel tersebut, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan 

gotong royong dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di SMA. Dari beberapa penelitian yang peneliti sebutkan di atas 

membuktikan bahwa penilitian yang dilakukan sebelumnya benar-benar berbeda 

dari penelitian ini. 

 

B. Landasan Teori 

1. Hakikat Novel  

Novel adalah karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak serta 

sifat setiap pelaku atau tokoh. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli. 

Menurut Aziez dan Abdul Hasim (2010 : 1-4) novel ternyata telah banyak 

menarik perhatian dan minat banyak kalangan. Novel merupakan suatu bentuk 

karya fiksi, yaitu karya dalam bentuk kisah atau cerita yang melukiskan tokoh-

tokoh dan peristiwa-peristiwa rekaan. Sebuah novel bisa saja memuat tokoh-tokoh 

dan peristiwa-peristiwa nyata, tetapi pemuatan tersebut biasanya hanya berfungsi 

sebagai bumbu belaka.  

Tokoh dimasukkan dalam rangkaian cerita yang bersifat rekaan atau 

dengan detail rekaan. Selain itu, novel juga memiliki apa yang disebut dengan 

tokoh, perilaku, dan plot. Dengan kata lain, novel melibatkan sejumlah orang 

yang melakukan sesuatu dalam suatu konteks total yang diatur atau dirangkai 

sedemikian rupa. Silvia, dkk (2013) menjelaskan novel merupakan karya sastra 

yang menghadirkan berbagai gambaran kehidupan manusia yang dituangkan oleh 

Hegomoni Dalam Novel..., Ais Imanulloh, FKIP UMP, 2019



 

 

10 

 

pengarang dalam bentuk tulisan. Dalam  novel digambarkan suatu kejadian atau 

peristiwa yang seolah-olah memang benar terjadi seperti dalam kehidupan nyata.  

Menurut Nurgiyantoro (2013: 247) istilah tokoh menunjukkan pada 

orangnya (pelaku dalam cerita), misalnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan: 

“Siapakah tokoh utama novel itu?” atau “Ada berapa orang tokoh  novel itu?”, 

dan sebagainya. Sayuti (2000: 74-76) membedakan tokoh fiksi menjadi dua, yaitu 

tokoh sentral atau tokoh utama dan tokoh periferal atau tokoh tambahan. 

Novel tidak hanya menyajikan hasil proses kreativitas pengarang, namun 

juga dapat memberikan motivasi bagi pembaca agar merenungkan masalah yang 

terjadi dalam masyarakat. Sementara itu, Nurgiyantoro (2013 :65) mengemukakan 

bahwa, novel sebagai karya fiksi menawarkan sebuah dunia, yang berisi model 

kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif. Novel dibangun melalui berbagai 

unsur intrinsik, seperti plot, tokoh (dan penokohan), latar, sudut pandang dan lain-

lain yang kesemuanya juga bersifat imajiner. Di pihak lain, unsur ekstrinsik juga 

berpengaruh terhadap totalitas bangunan novel secara keseluruhan. Pemahaman 

unsur ekstrinsik suatu karya sastra, akan membantu dalam hal pemahaman makna 

yang ada di dalam karya sastra ( Nurgiyantoro, 2013 : 30).  

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat ditarik benang merah dari pengertian 

sebuah novel. Intinya novel adalah sebuah karya fiksi yang berbentuk prosa, yang 

di dalamnya terdapat konflik, tokoh, alur, emosi, dan sebagainya, yang 

menggambarkan kehidupan di dunia nyata. Pengarang mengolah realitas tersebut 

menjadi sebuah novel dengan bahasa sebagai mediumnya. Meskipun merupakan 
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realitas sosial, Hal-hal yang digambarkan dalam novel tidak bisa dijamin 

kebenarannya. 

 

2 .  Teori Hegemoni Antonio Gramsci 

Gramsci menjelaskan aturan (rute), yang merupakan kontrak politik 

langsung yang menggunakan kekerasan jika perlu, dengan hegemoni, yaitu 

“proses sosial yang dijalankan secara menyeluruh, yang terorganisasi secara 

praktis oleh makna-makna khusus dan dominan, nilai dan paham semacam yang 

dapat diabstraksi sebagai ‘pandangan-dunia’ atau “tampilan kelas”. William 

menghubungkan hegemoni dan budaya secara umum dan dengan ideologi secara 

khusus. Hegemoni sebagai bentuk kontrol sosial yang terinternalisasi yang 

membuat pandangan tertentu tampak “alami” atau tak nampak sehingga hampir 

tidak seperti pandangan sama sekali, “hanyalah perihal apa adanya” (Barry, 

2010: 192-193). Gramsci mengembangkan konsep hegemoni dengan berpijak 

pada kepemimpinan yang sifatnya ‘intelektual dan moral’. Kepemimpinan ini 

terjadi karena adanya persetujuan yang bersifat sukarela dari kelas bawah atau 

masyarakat terhadap kelas atas yang memimpin, terutama persetujuan dari 

kelompok-kelompok utama dalam suatu masyarakat ( Hefni, 2011: 64). 

Supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai 

“dominasi” dan sebagai, kepemimpinan intelektual dan moral. Di satu pihak, 

sebuah kelompok sosial mendominasi kolompok-kelompok oposisi untuk 

“menghancurkan” atau menundukkan mereka, bahkan mungkin dengan 

menggunakan kekuatan bersenjata. Di lain pihak, kelompok sosial memimpin 
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kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka. Sebuah kelompok sosial dapat 

dan bahkan harus sudah menerapkan “kepemimpinan” sebelum memenangkan 

kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan tersebut merupakan salah satu dari 

syarat-syarat utama untuk memenangkan kekuasaan semacam itu). Kelompok 

sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia memperaktikkan 

kekuasaan, tapi bahkan bila dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya. 

Kepemimpinan yang dia masih harus terus “memimpin” juga (Patria & Andi 

Arief, 2003: 117-118). 

Bagi Gramsci, hegemoni melalui konsensus muncul melalui komitmen 

aktif atas kelas yang secara historis lahir dalam hubungan produksi. Untuk itu, 

Gramsci mengatakan secara tak langsung konsensus sebagai “komitmen aktif” 

yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi tinggi yang ada sah 

(legitimate). Konsensus ini secara historis “lahir” (disebabkan oleh) karena 

prestasi yang berkembang dalam dunia produksi (Patria & Andi Arief, 2003: 

126). Gramsci mengidentifikasi mekanisme-mekanisme yang memungkinkan 

sebuah sistem dalam mempertahankan kekuasaannya bahkan ketika kekuasaan 

tersebut secara terang-terangan didasarkan pada penguasaan satu kelas terhadap 

kelas-kelas yang lain. Hegemoni jawaban yang diberikan oleh Gramsci. Bentuk 

kekuasaan ini tidak benar-benar ditopang oleh dominasi politik dan ekonomi. 

 Pada kenyataannya, kelompok-kelompok sosial yang subordinat agar 

menerima sistem kultural dan nilai-nilai etik yang dihargai oleh kelompok yang 

berkuasa seolah-olah sistem dan nilai tersebut benar secara universal dan 

melekat dalam kehidupan manusia. Pada kenyataannya, kelas-kelas dominan 
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hanya dapat menegaskan otoritas mereka dengan cara yang meyakinkan jika 

kelas-kelas tersebut dapat memproyeksi pandangan hidup mereka ke dalam 

tatanan sosial dan membuat pandangan hidup tersebut muncul sebagai acuan 

bersama. Hegemoni berbeda dengan ideologi sebab hegemoni tidak semata-mata 

merujuk pada nilai-nilai kelas dominan melainkan mengacu pada serangkaian 

proses melalui mana nilai-nilai tersebut dipahami sebagai bagian dari tatanan 

alamiah atas segala sesuatu yang dipaksakan oleh proses-proses tersebut 

(Cavallaro, 2004:141). Bagi Gramsci, hegemoni berarti situasi di mana suatu 

‘blok historis’ faksi kelas berkuasa menjalani otoritas sosial dan kepemimpinan 

atas kelas-kelas subordinat melalui kombinasi antara kekuatan dengan 

persetujuan. Gramsci mengungkapkan normal hegemoni di arena klasik resim 

parlementer dicirikan dengan kombinasi kekuatan dan persetujuan, yang secara 

timbal-balik saling mengisi tanpa adanya kekuatan secara berlebihan memaksa 

persetujuan.  

Namun, upaya yang sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa 

kekuatan tersebut seakan-akan hadir berdasarkan persetujuan mayoritas yang 

diekspresikan oleh apa yang disebut dengan organ opini publik-koran dan 

asosiasi (Barker, 2009: 62-63). Inti dari hegemoni dalam konteks teori Gramsci 

adalah keberhasilan kelompok penguasa mendapatkan persetujuan dari 

kelompok subordinat atas penguasaan atau subordinat mereka. Dalam hegemoni, 

kelompok subordinat yang dikuasai menerima dan memberi persetujuan atas ide-

ide dan kepentingan-kepentingan politik dari kelompok yang menguasai mereka. 

Hegemoni bagi Gramsci adalah sebuah capaian penguasaan yang paling 
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legitimasi, karena kekuasaan mereka diterima dalam sistem ideologi, 

kebudayaan, nilai-nilai, maupun norma-norma kelompok yang dikuasai. 

Penekanan Gramsci pada aspek konsensus dalam teorinya tentang hegemoni 

merupakan aspek lain dari perbedaannya dengan teori yang dikemukakan oleh 

teoretis Marxis (Anwar, 2010: 81). 

Gramsci mengambil kesimpulan bahwa watak sebuah konsensus massa 

dalam masyarakat kapitalis sebagai kesadaran yang bertentangan (contradictory 

consciousness). Artinya, hegemoni yang dilakukan oleh klas borjuis adalah hasil 

dari sebuah konsensus yang samar-samar. Berdasarkan realitas itu, secara kritis 

femia berhasil menangkap derajat atau tingkatan hegemoni hasil konsensus 

massa, yaitu hegemoni total (integral), hegemoni yang merosot (decadent) dan 

hegemoni yang minimum (Patria & Andi Arief, 2003:128; Wazier: 2012; 

Harjito, 2014:15)  

 

a. Hegemoni Integral 

Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati 

totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang 

kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang 

diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme 

baik secara sosial maupun etis (Patria & Andi Arief, 2003: 128).  Menurut 

Harjito (2014:15) hegemoni integral adalah hegemoni yang diidealkan, bahwa 

antara massa dan pemimpin tidak ada masalah yang berarti. Hubungan yang 

terjalin adalah  hubungan yang kuat. Kesepakatan berjalan baik tanpa ada 

kontradiksi karena adanya kesatuan moral dan intelektual.  
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Sedangkan menurut Wazier (2012) hegemoni integral adalah hegemoni 

yang ditandai dengan afilasi massa yang mendekati totalitas, masyarakat 

menunjukkan kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Kondisi tersebut 

tampak dalam hubungan organisasi antara pemerintah dengan yang diperintah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hegemoni integral adalah hegemoni 

yang sempurna. Di dalam hegemoni integral tidak ada tokoh yang dirugikan. 

Hubungan berjalan baik tanpa adanya tokoh antagonisme. 

 

b. Hegemoni Merosot (Decadent) 

Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis 

menghadapi tantangan berat. Dia menunjukkan adanya potensi disintegrasi di 

sana. Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegrasi itu tampak 

dalam konflik yang tersembunyi. Artinya sekalipun sistem yang ada telah 

mencapai kebutuhan atau sasarannya, namun massa tidak sungguh-sungguh 

selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni. Karena itu, 

integrasi budaya maupun politik mudah runtuh (Patria & Andi Arief, 2003: 128).  

Menurut Harjito (2014:5) hegemoni merosot terjadi  jika masyarakat 

tidak sejalan dengan  kepemimpinan yang ada dengan alasan tertentu. Sedangkan 

menurut Waizer (2012) hegemoni merosot adalah suatu kondisi hegemoni yang 

mengandung kontradiksi. Kontradiksi itu mengakibatkan adanya pertentangan-

pertentangan antara penguasa dengan yang dikuasai. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa hegemoni merosot adalah hegemoni tidak sempurna. 

Masyarakat yang dihegemoni merasa dirugikan atau merasa tertindas. 
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c. Hegemoni Minimum 

Bentuk ketiga ini merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah 

dibanding dua bentuk di atas. Situasi seperti inilah yang terjadi di Italia dari 

periode unifikasi sampai pertengahan abad. Hegemoni bersandar pada kesatuan 

ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung 

bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam 

hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemoni tidak mau 

menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan negara kelas lain 

dalam masyarakat (Patria & Andi Arief, 2003: 128-129).  

Menurut Harjito (2009:5) hegemoni minimum adalah hegemoni yang 

bermasalah. Kepemimpinan yang ada berlawanan dengan masyarakatnya. 

Sedangkan menurut Waizer (2012)  hegemoni minimum adalah hegemoni yang 

paling rendah. Hegemoni bersandar pada satuan ideologis antara elit komunis, 

politis, dan intelektual yang diturunkan bersama dengan keengganan 

campurtangan massa dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, kelompok-

kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi mereka 

dengan kelas lain dalam masyarakat. 
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