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Abstrak
Skripsi ini berjudul Hegemoni Gramsci dalam novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya
Ananta Toer. Pemilihan judul tesebut dilatarbelakangi oleh eksistensi novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan
dalam kedudukan dan manfaatnya sebagai karya sastra. Novel tersebut terdapat hegemoni gramsci. Hegemoni
gramsci merupakan fenomena sosial, banyak hegemoni gramsci dijumpai dalam karya sastra termasuk novel.
Berdasarkan kenyataan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hegemoni gramsci dalam
novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Permasalahan yang dibahas adalah hegemoni gramsci dalam novel
Sekali Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer. Meliputi (1) Bagaimana hegemoni kultural
dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer? (2) Bagaimana hegemoni
ideologis dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer? (3) Bagaimana
instabilitas hegemoni dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer?.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ditekankan pada isi novel. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu memperoleh
gambaran yang jelas tentang novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer yang
mengandung hegemoni kultural, hegemoni ideologi, dan instabilitas hegemoni. Kesimpulan hasil penelitian
menunjukkan bahwa novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer memang
mengandung hegemoni gramsci yang dimunculkan oleh pengarang melalui percakapan para tokoh dan
narasinya.
Kata kunci: hegemoni kultural, ideologis, instabilitas

Abstract
This thesis is titled Hegemony Gramsci in the novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan works of Pramoedya
Ananta Toer. Choosing a title tesebut motivated by the existence of novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan the
position and benefits as a literary work. The novel there Gramsci hegemony. Gramsci Hegemony is a social
phenomenon, a lot of hegemony Gramsci found in the literature, including novels. Based on the above fact, the
study was intended to describe Gramsci's hegemony in the novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Issues
discussed are Gramsci's hegemony in the novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan works of Pramoedya Ananta
Toer. Include (1) How does the cultural hegemony of the novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan works of
Pramoedya Ananta Toer? (2) How is the ideological hegemony of the novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan
works of Pramoedya Ananta Toer? (3) How does the novel once hegemonic instability Sekali Peristiwa di
Banten Selatan works of Pramoedya Ananta Toer?. This research is a qualitative study on the content of the
novel. The method used in this research is descriptive qualitative. This is consistent with the goals to be
achieved, namely to obtain a clear picture of events in the novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan works of
Pramoedya Ananta Toer containing cultural hegemony, hegemonic ideology, and hegemony instability.
Conclusion The results showed that the novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan works of Pramoedya Ananta
Tur does contain Gramsci's hegemony posed by the author through the conversations the characters and
narrative.
Keywords: cultural hegemony, ideological, instability
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menerjemahkan berbagai karya sastra dunia
PENDAHULUAN
Sebuah karya sastra akan bisa selalu hidup

(Efendi, 2006).
Pramoedya Ananta Toer telah mendapat

jika mampu menyuarakan masalah yang dihadapi

anugerah dari berbagai penghargaan internasional

masyarakat pada zamannya. Masalah-masalah

diantaranya The Pen Freedom-to-write Award

yang dihadapi oleh masyarakat dahulu ternyata ada

pada tahun 1988, The Furnd for Free Expression di

benang merahnya dengan masalah yang dihadapi

New York pada tahun 1989, Ramon Magsaysay

masyarakat kini. Masa ini tidak bisa dilepaskan

Award pada tahun 1995, UNESCO Madanjeet

oleh masa lalu. Pengarang lewat karyanya bisa

Singh Prize pada 1996, Doctor of Humane Latters

mengatasi sang waktu. Artinya, karyanya tidak

pada tahun 1999, Chanceller‟s Distinguished

lekang oleh waktu. Ia akan terus berbicara selama
manusia

ingin

menggali

yang

terdapat

Honor Award pada tahun 1999, dan masih banyak

di

lagi.

dalamnya. Nilai-nilai inilah yang perlu direnungi

Ungkapan di atas menjadi alasan bagi penulis

diresapi, dihayati sehingga karya sastra itu berguna

untuk melakukan sebuah penelitian novel Sekali

dan bermanfaat bagi kehidupan.

Peristiwa di Banten Selatan dengan kajian

Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan

Hegemoni Gramsci. Penelitian ini diberi judul

merupakan hasil pengamatan singkat Pramoedya

“HEGEMONI

Ananta Toer di wilayah Banten Selatan yang subur

Rumusan masalah dalam penelitian ini

kerdil, tidak berdaya, lumpuh daya kerjanya.

adalah: (1) Bagaimana hegemoni kultural dalam

Mereka diisap sedemikian rupa. Mereka dipaksa
tindihan

rasa

takut

novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya

yang

Pramoedya

memiskinkan. Tubuh boleh disekap, ditendang,

Pram

bertekad

Sekali

kuat

Sekali

terkemuka yang dikenal luas dunia dan karya-

Banten

Selatan

karya

penelitian

ini

adalah:

(1)

Peristiwa

di

Banten

Selatan

karya

Pramoedya Ananta Toer. (2) Mendeskripsikan

karyanya telah diterjemahkan ke dalam sekitar 40

hegemoni ideologis dalam novel Sekali Peristiwa

bahasa asing, di awal karirnya juga merupakan

di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer.

seorang penerjemah handal yang amat produktif.
asing

Di

Mendeskripsikan hegemoni kultural dalam novel

Pramoedya Ananta Toer, sastrawan paling

bahasa

Peristiwa

Tujuan

ongkang kaki menanti ajal melumat.

sejumlah

Bagaimana

Pramoedya Ananta Toer?

mengorbankan semangat untuk tidak ongkang-

Memanfaatkan

(2)

(3) Bagaimana instabilitas hegemoni dalam novel

membuat seseorang bisa hidup dan terus bekerja.
situ

Toer?

Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer?

Menurut Pram, semangat kerja itulah yang

dari

Ananta

hegemoni ideologis dalam novel Sekali Peristiwa

diinjak-injak, tapi semangat hidup tak boleh redup.

Bertolak

SEKALI

PRAMOEDYA ANANTA TOER”.

Tanah yang subur tapi masyarakatnya miskin,

dalam

DALAM

PERISTIWA DI BANTEN SELATAN KARYA

tapi rentan dengan penjarahan dan pembunuhan.

hidup

GRAMSCI

(3) Mendeskripsikan instabilitas hegemoni dalam

yang

novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan karya

dikuasainya, antara lain bahasa Belanda dan

Pramoedya Ananta Toer.

Inggris, pada sekitar tahun 1950-an ia banyak

Kekuasaan selalu merugikan. Selalu ada
pihak yang jatuh menjadi korban. Kejahatan
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mengandung

kekejaman

pembenaran,

dikuasai terhadap kehadiran kelompok berkuasa

penghinaan yang disengaja, atau penderitaan yang

berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa

menimpa

Dalam

tindak kekerasan melainkan dengan bentuk-bentuk

kejahatan, selalu ada aspek kekerasan, apa pun

persetujuan kelompok yang dikuasai baik sadar

bentuknya, baik fisik, psikologis, atau simbolis.

maupun secara tidak sadar.

orang

yang

tanpa

tak

bersalah.

Dalam kejahatan, selalu ada aspek kekerasan,

Bagi Gramsci, hegemoni berarti situasi di

apa pun bentuknya, baik fisik, psikologis, atau

mana suatu kelas berkuasa menjalankan kekuasaan

simbolis. Kekuasaan terpusat di tangan mereka

dan kepemimpinan atas kelas-kelas subordinat

yang menduduki posisi-posisi tertinggi dalam

melalui

struktur sosial. Kekuasaan selalu ada di dalam

persetujuan Jadi, praktik normal hegemoni di

setiap masyarakat baik yang tradisional maupun

wilayah

yang modern. Kekuasaan adalah kemampuan

dicirikan

seseorang

untuk

persetujuan, yang secara timbal balik saling

mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau

mengisi tanpa adanya kekuatan yang secara

kelompok lain dengan keinginan dan tujuan dari

berlebihan memaksa persetujuan. Namun upaya

orang yang mempunyai kekuasaan itu (Budiardjo,

yang sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa

2002:35).

kekuatan tersebut seakan-akan hadir berdasarkan

atau

sekelompok

manusia

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang

kombinasi

antara

pemerintahan
dengan

kekuatan

demokrasi

gabungan

dengan

tradisional

kekuatan

dan

persetujuan. (Gramsci dalam Barker, 2004:63).

atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi

Hegemoni yang dimaksud oleh Gramsci

tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain

(Warijan,

dengan keinginan dan tujuan dari orang yang

intelektual dan moral untuk menciptakan ide-ide

mempunyai kekuasaan itu (Budiardjo, 2002:35).

dominan. Dengan begitu, relasi kekuasaan dan

Menurut Gramsci, kekuasaan disebut dengan

kekerasan menjadi tidak kentara dalam artian

hegemoni (Faruk, 2010:142).

kekerasan yang ada tertutupi oleh kekuasaan yang

Gramsci, seorang kritikus politik dari Italia

2012)

ialah

peran

kepemimpinan

bekerja secara halus melalui representasi simbol-

memberikan sumbangan yang sangat berharga

simbol.

dalam studi sosial dan kebudayaan. Ia memberikan

Encyclopedia Britanica (Ways, 2010:136),

penjelasan atas fenomena bertahannya kapitalisme

hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut

di masa hidupnya bahwa masyarakat yang berada

“eugemoni”, yaitu dominasi posisi yang diakui

dibawah tekanan rezim fasis Musslini, tidak

oleh negara-negara kota seperti dilakukan oleh

melakukan perlawanan terhadap rezim fasis yang

kota Athena terhadap Sparta. Dalam pengertian di

berkuasa. Perlawanan seharusnya terjadi di Italia,

zaman seperti ini, hegemoni ditunjukkan pada

namun kenyataannya berkata lain, yang terjadi

kepemimpinan dari suatu negara. Pengertian

adalah rakyat menerima dan rela hidup dengan

hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan

penderitaan dan mendukung rezim yang berkuasa.

dari suatu negara tertentu yang bukan hanya

Gramsci terus mencari tahu akhirnya menemukan

sebuah negara kota terhadap negara-negara lain

jawaban atas fenomena ini yaitu hegemoni.

yang berhubungan secara longgar maupun secara

Gramsci

membangun

teorinya

ketat menyatu dalam negara “pemimpin”.

dengan

menekankan pada penerimaan kelompok yang
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Hegemoni

adalah

perilaku praktis dan tuntunan moral yang sepadan

cara/proses penggiringan (mempengaruhi) orang

dengan „agama yang secara duniawi dipahami

lain untuk mempercayai wacana dominan dalam

sebagai kesatuan keyakinan antara pengertian

rangka

dunia dan norma tindakan terkait‟ (Gramsci dalam

yang

pada

hakekatnya

ditentukan oleh

mereka

yang

berkuasa.

Barker, 2004:63).

Hegemoni berkaitan dengan ideologi yang

Ideologi sebagai 'kesadaran palsu' pada

memiliki cakupan melebih semua bidang sosial,

awalnya dipahami sebagai suatu yang bernilai

budaya, dan ekonomi dalam suatu masyarakat.

negatif, karena ia memungkiri realitas, menafikan

Hegemoni adalah konsep yang digunakan untuk

konflik-konflik kelas dengan menyelubunginya

menjelaskan wawasan dunia yang bertujuan

dengan wacana-wacana yang menindas. Barulah di

membekukan dominasi suatu kelas ekonomi

tahap perkembangan selanjutnya, ideologi dipakai

terhadap kelas yang lain. Dalam konteks itulah,

untuk membekali perjuangan kelas. Caranya,

gagasan

budaya

dengan menetapkan kontra wacana terhadap

memiliki pengaruh yang sangat besar dewasa ini.

sejumlah wacana menindas yang digunakan oleh

Problematika yang diidentifikasi Gramsci adalah

kelas penguasa/kaum borjuis. Barangkali dari

dominasi mutlak kapitalisme sebagai suatu sistem

pemikiran akan adanya wacana yang menindas

sosial dalam masyarakat yang gagal mengatasi

dari kelas penguasa/kaum borjuis terhadap kelas

berbagai

pekerja.

Gramsci

tentang

permasalahan

hegemoni

mendasar

dalam

hal

ketidakseimbangan politik, ekonomi dan sosial.

Marxis (Jones, 2010:86), ideologi adalah

Kekuatan dan dominasi penguasa tidak hanya

sistem keyakinan yang mensahkan sistem produksi

melalui dimensi material dari sarana ekonomi dan

berbasis kelas yang membuatnya seolah benar dan

penghasilan, tetapi juga kekuatan dan hegemoni.

adil dan/atau mengaburkan kenyataan atas akibat-

Jika awalnya menggunakan daya paksa untuk

akibat dari kesadaran orang. Dalam pandangan

membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi

Marxis cara yang paling efektif untuk menjadikan

syarat-syarat suatu cara produksi atau nila-nilai

mereka tunduk adalah melalui pikiran mereka

tertentu, maka yang terakhir meliputi perluasan

sendiri yakni gagasan dan keyakinan mereka.

dan pelestarian “kepatuhan aktif” (secara suka

Gagasan keyakinan dan nilai-nilai itu bertindak

rela) dari kelompok-kelompok yang didominasi

sebagai ideologi, memelihara struktur yang ada,

oleh

yang tanpa dukungan ideologi itu struktur itu akan

kelas

penguasa

lewat

penggunaan

kepemimpinan akal, moral, dan politik.

runtuh.

Dalam analisis Gramsci, ideologi dipahami

Sedangkan menurut P.Ricoeur (Haryatmoko,

sebagai ide, makna dan praktik yang meskipun

2010:88)

mengklaim sebagai kebenaran secara umum,

pengambilan jarak yang memisahkan ingatan

merupakan

sosial akan suatu peristiwa untuk diingat, diulangi

peta

makna

yang

sebenarnya

ideologi dipahami sebagai

menopang kekuasaan kelompok sosial tertentu. Di

dan

atas itu semua, ideologi tidak dapat dipisahkan dari

menyebarkan suatu keyakinan kepada mereka

aktivitas praktis kehidupan, namun ia adalah

yang berada di luar lingkaran para Bapa Pendiri,

sesuatu hal yang luar biasa yang berakar pada

tetapi juga untuk melenggangkan energi awal

kondisi sehari-hari. Ideologi menyediakan aturan

sampai pada masa-masa sesudahnya. Ideologi
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diaktualisasikan;

perannya

tidak

“fungsi

hanya

berperan sebagai perantara peristiwa pendiriannya

keseimbangan

dan keberadaannya sekarang dan yang akan

kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa

datang. Ideologi dianggap sebagai gejala umum

dan

pemikiran manusia: pembentuk gagasan-gagasan

keseimbangan di mana kepentingan kelompok

dan strukturasi tindakan. Ideologi seperti motivasi

yang berkuasa hadir, namun hanya pada batas-

pada tataran proyek pribadi, sedangkan ideologi

batas tertentu‟ (Gramsci dalam Barker, 2004:64).

adalah motivasi bagi praktis sosial. Maksudnya

yang

kepentingan

Gramsci

tidak

stabil

kelompok

...

antara

dikuasai

mendefinisikan

...

hegemoni

motivasi adalah apa yang sekaligus memberikan

Instabilitas hegemoni sebagai proses berkelanjutan

pembenaran

Ideologi

pembentukan dan penggulingan keseimbangan

mendorong untuk menunjukkan bahwa kelompok

yang tidak stabil ... antara kepentingan kelompok-

sosial yang diyakininya mempunyai alasan untuk

kelompok

ada.

kelompok dikuasai ... keseimbangan di mana

dan

yang

mendorong.

yang

berkuasa

dan

kepentingan

Hegemoni dapat dipahami dalam konteks

kepentingan kelompok yang berkuasa hadir,

strategi di mana pandangan-dunia dan kekuasaan

namun hanya pada batas-batas tertentu (Gramsci

kelompok sosial panutan (apakah mereka berupa

dalam Barker, 2004:64). Karena hegemoni harus

kelas, seks, nasionalitas) dipelihara. Namun, ini

terus-menerus diciptakan dan dimenangkan, sangat

harus dilihat dalam konteks hubungan dan secara

terbuka kemungkinan untuk menentangnya, yaitu

erat tidak stabil. Hegemoni adalah tempat tinggal

penciptaan golongan yang menentang kekuasaan

sementara

dari kelompok dan kelas yang dikuasai.

dan

serangkaian

hubungan

antarkelompok sosial itu adalah sesuatu yang

Kekuasaan ditekankan pada peran yang

diupayakan dan bukannya jatuh dari langit. Lebih

dilakukan oleh agen manusia dalam perubahan

lanjut, dia perlu terus-menerus dimenangkan lagi,

sejarah, krisis ekonomi dengan sendirinya tidak

ditawarkan ulang, sehingga kebudayaaan menjadi

akan menumbangkan kapitalisme. Sebuah kelas

lahan konflik dan perjuangan mencapai makna.

dikatakan

telah

berhasil,

jika

ia

berhasil

Marx (Nazsir, 2008:20) berpendapat bahwa

mempengaruhi kelas masyarakat yang lain untuk

karena konflik pada dasarnya muncul dalam upaya

menerima nilai-nilai moral, politis dan kultural.

memperoleh jalan terhadap kekuatan-kekuatan

Konsep ini memperkirakan sebuah pemusatan

produksi. Karenanya begitu kekuatan-kekuatan ini

sederhana oleh mayoritas populasi untuk arah

dikembalikan kepada seluruh masyarakat, maka

tertentu yang diusulkan oleh mereka dengan

konflik dasar tersebut akan dapat dihapuskan. Jadi

kekuatan. Bagaimanapun juga pemusatan ini tidak

begitu bangsawan digantikan dengan industri atau

selalu

perusaan milik negara, maka kelas-kelas akan

mengkombinasikan

terhapuskan dan pertentangan kelas akan berhenti.

dorongan akal, moral dan kultural.

aman

dan

damai,

malahan

kekuatan

jiwa

dapat
dengan

Hegemoni bukan suatu bentuk yang tidak

Marxis (Jones, 2010:77) dalam teorinya

dapat diubah melainkan serangkaian argumentasi

menyadari bahwa kebebasan tergantung pada

dan praktik yang terus berubah secara mendalam

kehancuran kapitalisme, sekali mereka sadar

menyatu

dengan

sosial.

Gramsci

bahwa kunci kebebasan ada di situ, mereka akan

sebagai

„proses

menggunakannya untuk membuka pintu, mereka

berkelanjutan pembentukan dan penggulingan

akan melakukan tindakan politik untuk menghapus

mendefinisikan

kekuatan
hegemoni
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kelas, karena apa yang mereka pikirkan adalah
kebenaran tentang dunia yang dimanipulasi.

METODE PENELITIAN
Metode merupakan

Munculnya kesadaran kelas pada kelas dikuasai

digunakan untuk menemukan, mengembangkan,

itulah yang menjadi kunci pembuka perubahan

dan menguji fakta atau data yang diteliti. Selain

yang

itu,

meruntuhkan

berbagai

macam

hasil

metode

juga

cara

dapat

utama

yang

digunakan

untuk

kekuasaannya dan kelas yang menguasainya.

mendapatkan kebenaran yang disusun berdasarkan

Manusia mampu mengetahui akan dijadikan

sistematika

seperti apa mereka oleh ideologi, dan dengan

dipertanggungjawabkan.

ilmu

Metode

demikian pada dasarnya mereka juga mampu

di

pengetahuan

penelitian

dalam

Banten

Selatan

yang

dapat

novel

Sekali

memilih memutuskan rantai hegemoni itu dan

Peristiwa

menggunakan

menjadi diri mereka sendiri (Gramsci dalam Jones,

pendekatan kualitatif deskriptif karena tidak

2010:105).

mengutamakan angka-angka, tetapi mengutamakan
penentang

kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar

kekuasaan harus berusaha memperoleh dukungan

konsep yang dikaji dan laporan penelitian akan

di dalam masyarakat sekitar yang bekerja sama di

berisi kutipan-kutipan data tertulis yang sesuai

luar batas-batas formal kekuasaan negara termasuk

dengan rumusan masalah yaitu hegemoni kultural,

keluarga, klub-klub sosial, pers, aktivitas di waktu

hegemoni idiologis, dan intabilitas hegemoni.

Bagi

Gramsci,

perjuangan

Untuk mempermudah pengumpulan data

senggang, dan lain-lain sebelum berbagai upaya

mengenai tindak kekuasaan dalam Novel Sekali

dilakukan terhadap kekuasaan negara.
adalah

Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya

bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau

Ananta Toer. Pertama, peneliti menggunakan

wacana tertentu yang dominan, yang dianggap

instrumen utama yakni dengan cara membaca

benar, sedangkan wacana lain dianggap salah.

keseluruhan sumber data penelitian, mencatat data,

Salah

satu

kekuatan

hegemoni

kekuasaan

menganalisis data, serta menentukan simpulan dari

membuat

hasil penelitian. Kedua, peneliti menggunakan

membongkar dan perubahan. Pemikiran mereka

instrumen pendukung, yakni sebuah tabel yang

dapat

difungsikan untuk mencatat data hasil penelitian.

Pemikiran
menjadi

Gramsci

pemikiran

digunakan

tentang

penting

untuk

untuk

mendorong

suatu

Menurut Arikunto (2010: 266) pengumpulan

perubahan paradigma dalam keluarga, masyarakat,
perubahan

data merupakan pekerjaan yang sangat penting

paradigma di dalam ilmu pengetahuan dan dunia

dalam meneliti. Teknik pengumpulan data dalam

pendidikan, serta mendorong perubahan kebijakan

penelitian ini adalah menggunakan tiga macam

dan program dalam berbagai bidang pembangunan

metode, yaitu:

bangsa

dan

negara;

mendorong

Pertama, Metode Studi Pustaka adalah

lainnya.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

metode yang digunakan untuk mencari dan

untuk peningkatan dan pengembangan ilmu sastra

menelaah berbagai buku sebagai bahan rujukan

mengenai

khususnya

yang dijadikan sebagai sumber penelitian. Studi

menempatkan

pustaka dilakukan untuk mencari buku-buku

masyarakat

hegemoni
sehingga

(kekuasaan),
dapat

referensi yang berkaitan dengan rumusan masalah

kekuasaan sesuai pada tempatnya.

yang dibahas yaitu hegemoni gramsci meliputi
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hegemoni kultural,

hegemoni ideologis, dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang

instabilitas hegemoni dan juga memilih novel

lain. Prosedur analisis data adalah suatu langkah

Sekali Peristiwa di Banten Selatan sebagai sumber

untuk memecahkan masalah atau menganalisis

penelitian.

masalah-masalah

yang

diperoleh

berdasarkan

Kedua, Metode Batat adalah metode yang

jumlah data yang terkumpul. Data yang terkumpul

diterapkan untuk memperoleh data dengan jalan

dianalisis sesuai dengan teori dalam penelitian.

membaca keseluruhan teks atau literatur yang

Adupun data yang terkumpul

menjadi objek penelitian, lalu mencatat data yang

langkah-langkah sebagai berikut.

ditemukan

dalam

kartu

data.

ini

Pertama, Pembacaan data, dilakukan dengan

dipergunakan untuk memperoleh kutipan-kutipan

membaca keseluruhan isi sumber data yaitu novel

data kemudian dikembangkan dalam pengolahan

Sekali Peristiwa di Banten Selatan, pembacaan

data dan pembahasan untuk menjawab rumusan

dilakukan secara cermat dan berulang supaya

masalah. Baca dilakukan peneliti ketika peneliti

peneliti memahami isi sumber data, karena dari

membaca buku-buku referensi yang berkaitan

pembacaan sumber data yang cermat dan berulang

dengan pembahasan dan peneliti juga membaca

maka peneliti akan memahami data-data yang

novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan untuk

dikumpulkan untuk membahas rumusan masalah

memperoleh

yang sudah ditentukan oleh peneliti.

kutipan-kutipan

Metode

diolah dengan

data

dan

catat

dilakukan ketika peneliti menemukan data yang

Kedua, Penyeleksian data, dilakukan untuk

sesuai rumusan masalah yang dibahas, data

menghindari

tersebut dicatat dalam tabel instrumen yang telah

disebabkan ada kemungkinan suatu data dijadikan

ditentukan.

sumber data. Langkah pertama ini, peneliti dapat

Ketiga, Metode Deskripsi adalah metode

data

yang

terulang.

Hal

ini

menggolongkan antara data yang menunjukkan

yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang

hegemoni kultural,

telah diperoleh, data-data yang berguna dicatat

instabilitas hegemoni. Penyeleksian data dilakukan

kemudian dimasukkan dalam tabel, yang bertujuan

dengan menggunakan tabel instrumen yang berisi

untuk memudahkan peneliti untuk menelitinya.

kolom-kolom, kolom-kolom tersebut antara lain

Deskripsi dilakukan ketika peneliti menemukan

sebagai berikut: nomor urut data, kutipan data,

data-data kutipan yang berasal dari sumber data

hegemoni gramsci yang terbagi menjadi hegemoni

yaitu novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan dan

kultural, hegemoni ideologis, dan instabilitas

data-data kutipan tersebut diberi keterangan sesuai

hegemoni, dan halaman data. Penyeleksian data

dengan rumusan masalah yaitu hegemoni gramsci

yaitu peneliti mencatat data-data yang sesuai

yang

dengan

berkaitan

dengan

hegemoni

kultural,

hegemoni ideologis, dan instabilitas hegemoni.

yang

ditetapkan,

yang menunjukkan hegemoni kultural, hegemoni

2011:248) analisis data kualitatif adalah upaya

ideologis, dan instabilitas hegemoni.

yang dilakukan dengan bekerja dengan data,
data,

masalah

kemudian peneliti menggolongkan antara data

Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong,

mengorganisasikan

rumusan

hegemoni ideologis, dan

Ketiga, Pemberian kode data, berguna untuk

memilah-milahnya

memudahkan

dan

menganalisis

data

yang

menjadi satuan yang dapat di kelola, menemukan

terseleksi. Selain itu juga memberikan identitas

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

yang jelas terhadap data yang terkumpul. Data
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yang terkumpul diberi kode data, misalnya: HK/1

Data tersebut menjelaskan tentang Ranta

dibaca hegemoni kultural ditemukan pada halaman

yang menghibur istrinya ketika istrinya tahu

1. Pengkodean data pada novel Sekali Peristiwa di

bahwa Juragan Musa menyuruh suaminya

Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer.

mencuri bibit karet milik onderneming. Ranta

Keempat,

Pengklasifikasian

data,

untuk

menghiburnya

dengan

menjelaskan

pada

mengklasifikasikan data-data penelitian sesuai

istrinya bahwa bukan kemauannya untuk

dengan rumusan masalah dan agar mempermudah

mencuri

peneliti dalam meneliti data-data yang akan di

dilakukannya karena disuruh oleh Juragan

analisis, peneliti menggunakan tabel.

Musa dan Ranta tidak bisa menolak kemauan

Kelima, Penganalisisan data. Setelah data

bibit

karet,

itu

semata-mata

Juragan Musa.

diklasifikasikan, kemudian data dianalisis. Analisis
data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah

2. Hegemoni Ideologis dalam Novel Sekali

yang dibahas yaitu mengenai hegemoni kultural,

Peristiwa di Banten Selatan

hegemoni ideologis, dan instabilitas hegemoni.

Hegemoni ideologis adalah peta makna

Dalam menganalisis data, data yang ditemukan

yang kendati mengklaim dirinya sebagai

dalam setiap rumusan masalah tidak semua

kebenaran universal, namun secara historis

dianalisis tetapi hanya data yang memiliki suatu

merupakan

perbedaan tapi masih dalam satu kajian tersebut.

mengaburkan dan mempertahankan kekuasaan

Keenam, Penyimpulan. Data-data yang telah
dianalisis

kemudian

disimpulkan.

pemahaman

yang

khas

yang

kelompok sosial, misal: kelas, ras, gender

Simpulan

(Gramsci dalam Barker, 2004:63).

dilakukan sesuai dengan hasil analisis yang
dilakukan. Simpulan berisi tentang tiga rumusan

Begini,

masalah yang dibahas yaitu hegemoni kultural,

Nyonya tak mau beri aku

hegemoni ideologis, dan instabilitas hegemoni.

upah. Jadi dia usir aku

PEMBAHASAN
1. Hegemoni Kultural

dengan
dalam

Novel

kultural

dicirikan

suami

dakwaan.

Kalau

tidak salah sudah banyak

Sekali

Peristiwa di Banten Selatan
Hegemoni

Nyonya,

oleh

orang

didakwa

Juragan

Musa

mencuri

barang-

kekuasaan dengan kombinasi kekuatan dan

barangnya, bukan? Tapi apa

persetujuan, yang secara timbal balik saling

gunanya

mengisi

semacam aku ini nyolong

tanpa

adanya

kekuatan

secara

bagi

orang

bibit karet! (Tour.82)

berlebihan memaksakan persetujuan (Gramsci
dalam Barker, 2004:63).

Data

berikut

menjelaskan

tentang

Dengar, Reng. Memang aku

perbincangan Ranta dengan istri Juragan Musa

sering nyolong. Tapi bukan

bahwa Juragan Musa tidak mau memberi upah

karena kemauanku aku jadi

atas pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat

maling. (Tour.20)

Banten Selatan untuk Juragan Musa ketika
selesai melaksanakan perintahnya mencuri
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bibit karet milik onderneming. Juragan Musa

juga sebagai pemimpin gerombolan Darul Islam

malah menuduh orang-orang tersebut bahwa

yang

telah mencuri bibit karet miliknya.

Selatan,

sering

meresahkan masyarakat

masyarakatnya

juga

Banten

dipaksa

untuk

menjadi maling tidak diberi upah kemudian
3. Instabilitas Hegemoni dalam Novel Sekali

difitnah dan merampas harta milik masyarakat

Peristiwa di Banten Selatan
Instabilitas

proses

tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Juragan

berkelanjutan pembentukan dan penggulingan

Musa dan gerombolannya. Mereka hanya pasrah

keseimbangan yang tidak stabil ... antara

dengan keadaan dan menerima apa adanya.

kepentingan

hegemoni

setempat secara paksa. Tapi rakyat Banten Selatan
adalah

kelompok-kelompok

yang

Hegemoni ideologis dalam novel Sekali

berkuasa dan kepentingan kelompok dikuasai

Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya

...

kepentingan

Ananta Toer dapat dilihat dari cara mereka

kelompok yang berkuasa hadir, namun hanya

menguasai rakyat Banten Selatan dengan cara

pada batas-batas tertentu (Gramsci dalam

mengacaukan pasar, menyuruh rakyat Banten

Barker, 2004:64).

selatan mencuri bibit karet milik onderneming,

keseimbangan

di

mana

menakut-nakuti mereka dengan melaporkan pada
Semua nampak kaget dan

polisi, jika kalah mereka akan balas dendam, dan

cemas terkecuali Ranta

tidak

yang

disekitarnya.

malah

tersenyum

mau

tahu

keadaan

orang

yang

ada

dan berkata perlahan: Aku

Instabilitas hegemoni dalam novel Sekali

sudah bosan takut. Biar

Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya

dia datang. (Tour.30)

Ananta Toer berawal dari kebosanan Ranta takut
dan putusasa atas kekuasaan Juragan Musa dan

Data pada halaman 30 menjelaskan

gerombolannya.

tentang kedatangan Juragan Musa ke rumah
Ranta, semua orang yang berada di rumah
Ranta kaget dan cemas atas kedatangan
Juragan Musa. Tetapi Ranta beda dengan
mereka, Ranta tersenyum karena Ranta sudah
bosan dikuasai oleh Juragan Musa dan
gerombolannya. Kini Ranta semakin berani
pada Juragan Musa dan gerombolannya.

PENUTUP
Simpulan
Hegemoni

kultural dalam

novel

Sekali

Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya
Anata Toer dilakukan oleh Juragan Musa yang
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