
 

1 
 

ARTIKEL ILMIAH 

 

HEGEMONI DALAM NOVEL FI SABIL AL-TAJ  (REMBULAN 

MERAH) 

KARYA MUSTHAFA LUTHFI AL-MANFALUTHI 

(ANALISIS TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI) 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

SRI WAHYUNI 

NIM. I1A213006 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

FAKULTAS ILMU BUDAYA  

UNIVERSITAS JAMBI 

2018 

 

 



 

2 
 

ABSTRAK 

 

                                         

Wahyuni, Sri. 2018. Hegemoni dalam Novel Fi Sabil al-Taj (Rembulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Merah) Karya Musthafa Luthfi al-Manfaluthi (Analisis Teori Hegemoni 

Antonio Gramsci). Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, FIB 

Universitas Jambi, Pembimbing: (I) Dr. M. Iqbal Bafadhal, M.A., Lc, (II) 

M. Rohiq, S.S., M.A 

 

 Sastra merupakan pionir yang mampu menyuarakan kebenaran. 

Karya sastra adalah ide-ide imajinatif pengarang yang dituangkan melalui 

tulisan yang mengangkat realita sosial. Novel adalah salah satu karya sastra 

yang menjadi media pengarang menyampaikan kebenaran melalui tulisan. 

Tema-tema yang diangkat dalam novel meliputi ekonomi, politik, budaya, 

ideologi, dan agama.  

 

 Penelitian mengenai hegemoni dalam novel Fi Sabil al-Taj 

(Rembulan Merah) karya Musthafa Luthfi al-Manfaluthi ini bertujuan untuk 

menjelaskan formasi ideologi yang beroperasi dalam novel Fi Sabil al-Taj 

dan bagaimana praktik-praktik hegemoni itu dilakukan. 

 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data pada 

penelitian ini adalah teks yang terdapat dalam novel Fi Sabil al-Taj 

(Rembulan Merah). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah novel Fi Sabil al-Taj (rembulan Merah) karya Musthafa Luthfi al-

Manfaluthi yang diterbitkan oleh Idola Qta, tahun 2009. Pengumpulan data 

pada penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan 

mengolah data penelitian. 

 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah formasi ideologi yang 

beroperasi dalam novel Fi Sabil al-Taj (Rembulan Merah) yang dilakukan 

oleh beberapa tokoh, yaitu feodalisme, sosialisme dan dengan cara 

kepemimpinan yang otoriter. Praktik-praktik hegemoni yang dilakukan 

terbagi ke dalam dua wilayah yaitu wilayah masyarakat sipil (wilayah 

memperebutkan kekuasaan) dan wilayah masyarakat politik (wilayah 

mempertahankan kekuasaan.  

 

 Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 

praktik hegemoni tidak terlepas dari counter hegemoni. Dibutuhkan formasi 

ideologi untuk menumbangkan kekuasaan dan praktik-praktik hegemoni itu 

dilakukan terhadap dua wilayah, yaitu wilayah masyarakat sipil dan politik. 

 

Kata Kunci : Sastra, Novel, Hegemoni, Gramsci 
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I. PENDAHULUAN 

 

Sastra berasal dari kata Sas (Ajaran) dan Tra (Alat). Sastra adalah 

alat (Wahana) untuk mengajarkan kearifan hidup. Kearifan hidup tidak lain 

adalah suatu kebenaran. Sastra adalah fenomena yang menggunakan bahasa 

khas, untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Pengertian sastra secara 

umum yaitu hasil cipta manusia berupa tulisan maupun lisan, bersifat 

imajinatif, disampaikan secara khas, dan mengandung pesan yang bersifat 

relatif. Melalui karya sastra, seorang pengarang bermaksud menyampaikan 

informasi, gambaran atau pesan tertentu kepada pembaca. Hal-hal yang 

disampaikan biasanya merupakan gagasan tentang kehidupan yang ada di 

sekitar pengarang (Purba 2010: 3) 

Sastra merupakan ekspresi masyarakat, oleh sebab itu kemunculan 

suatu karya sastra erat hubungannya dengan persoalan-persoalan sosial yang 

muncul pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan sosial 

berpengaruh kuat terhadap lahirnya karya sastra. Karya sastra menyajikan 

sebuah fakta dari kehidupan sosial tertentu, hanya saja dibumbui oleh fiksi 

untuk menambah ketertarikan dalam cerita. Karya sastra lahir dari 

keresahan-keresahan seorang pengarang yang ingin disampaikannya dalam 

memandang atau melihat suatu fenomena sosial. Begitu juga halnya dengan 

sastra   Arab. Hanya saja,  karya-karyanya  bermedium   bahasa   Arab  dan 

mencerminkan keadaan masyarakat dan masalah-masalah di kehidupan 

sosial Arab. Dikarenakan negara Arab adalah negara Islam, maka tema-tema 

yang diangkat juga tidak jauh dari topik seputar Islam. Meskipun tidak 
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seluruhnya. Menurut Trilling (via Allen, 2008: 101) sastra Arab merupakan 

satu-satunya genre sastra yang secara langsung mengungkapkan 

kompleksitas, kesukaran, dan interes kehidupan masyarakat serta 

merupakan pelajaran terbaik mengenai perbedaan dan keberagaman 

manusia. 

Salah satu karya sastra adalah novel. Novel adalah pengungkapan 

manusia tentang realita tetapi disampaikan dengan imajinasi yang paling 

dalam, tentang bagaimana kehidupan selayaknya berjalan. Di dalam novel 

menyajikan suatu kehidupan sosial, dan kehidupan sosial tertentu beriringan 

dengan kekuasaan, politik, budaya, ekonomi, ideologi bahkan agama. 

Menurut Sudjiman (1984: 53), novel adalah prosa rekaan yang panjang 

dengan menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa 

dan latar secara tersusun. Ide atau gagasan dari seorang pengarang yang 

menjadi titik fokus bacaan yang harus kita cerna, sebab seorang pengarang 

tidak secara eksplisit menampilkan fakta-fakta sosial yang diceritakannya. 

Novel sejarah khususnya, novel sejarah merupakan penggambaran sejarah 

yang bersifat khusus, berbeda dengan buku-buku  sejarah pada umumnya 

yang menggambarakan sejarah secara umum. Penderitaan, kepedihan, 

kesakitan, luka dari sebuah sejarah akan menyerang sisi emosional 

pembaca. Karena yang menjadi ciri khas karya sastra atau dalam hal ini 

novel, ia menggugah emosional yang dominan di dalamnya.  

Novel Fi Sabil al-Taj atau dalam bahasa Indonesia artinya Rembulan 

Merah adalah novel sejarah yang digubah oleh salah satu sastrawan Arab 

yaitu Musthafa Luthfi al-Manfaluthi dari seorang penyair Perancis 
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terkemuka dan berpengalaman, Francois Coubille. Musthafa Luthfi al-

Manfaluthi merupakan salah satu sastrawan besar dalam dunia 

kesusasteraan Arab pada tahun 1876-1942. Karya-karyanya dikenal dengan 

gaya bahasa yang indah dan romantis. Nama Musthafa Luthfi al-Manfaluthi 

mulai dikenal karena karya-karyanya yang sarat akan pemikirannya yang 

cerdas dan dapat mengguggah emosi para pembaca. Hal ini dapat diketahui 

bahwa karya-karyanya banyak menyita minat pembaca untuk dijadikan 

sebagai objek penelitian. Selain dikenal dengan gaya bahasanya yang indah, 

Musthafa Luthfi al-Manfaluthi juga dikenal banyak menyadur karya-karya 

sastrawan asing, meskipun tidak begitu mahir dalam bahasa asing. Dalam 

menerjemahkan karya-karya asing tersebut, Musthafa Luthfi al-Manfaluthi 

meminta bantuan kepada temannya dan akan ditulis ulang dengan gayanya 

sendiri. Karya-karyanya banyak mengangkat ketimpangan-ketimpangan 

sosial yang terjadi pada masyarakat tertentu seperti penindasan, kebodohan, 

kesengsaraan, dan kekuasaan. Beberapa karya-karyanya antara lain al-

‘Abarat, al-Syair (Sang Penyair), Majdulin (Magdalena), al-Fadhilah, 

Mukhtarat al-Manfaluthi, dan Fi Sabil al-Taj  (Rembulan Merah).  

 Novel ini menggambarkan tentang peperangan dalam merebut dan 

mempertahankan kekuasaan. Masyarakat Balkan yang telah lama dijajah 

oleh Turki akhirnya memberontak dan tidak terima atas perlakuan semena-

mena Turki terhadap bangsanya. Tokoh Uskup Atyne yang tampil dominan 

dari awal hingga akhir cerita adalah penggagas pemberontakan kaum 

Balkan. Ia merupakan seorang pemuka agama Nasrani yang taat dan 

religius. Tokoh ini yang akhirnya mampu merebut kekuasaan Turki yang 
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telah lama menjajah Balkan. Hal yang paling krusial yang direbut Turki 

adalah menjungkirbalikkan tempat peribadatan Balkan, yaitu gereja menjadi 

masjid. Di samping itu, Turki juga memaksa rakyat Balkan untuk membayar 

pajak atau upeti. Dengan segala pergolakan dan ketimpangan-ketimpangan 

itulah Uskup Atyne mencoba merebut kekuasaan Turki.  

Usaha yang dilakukan dalam merebut kekuasaan inilah yang disebut 

sebagai bentuk hegemoni. Hegemoni merupakan kepemimpinan moral dan 

intelektual. Gagasan-gagasan Uskup Atyne dalam menebarkan semangat 

pemberontakan, meruntuhkan kekuasaan dan mengembalikan kesejahteraan 

disambut hangat oleh masyarakat Balkan demi terwujudnya suatu 

perubahan sosial. Namun tanpa disadari, hal ini merupakan langkah awal 

Uskup Atyne dalam membangun hegemoninya. Di samping itu terdapat 

tokoh yang menjadi lawannya dalam merebut kursi kekuasaan, yaitu 

Panglima Brankomir. Panglima tertinggi Balkan yang dipercaya dalam 

melindungi wilayah Balkan. Persaingan sengit di antaranya akhirnya 

dimenangkan oleh Uskup Atyne yang telah lebih dulu mengambil langkah 

menuju kursi kekuasaan, menebarkan ideologinya dan memperluas jaringan 

kekuasaannya. 

Dalam novel ini, ide-ide yang ditanamkan oleh Uskup Atyne dapat 

dengan mudah diterima rakyat Balkan, sebab apa yang disampaikan juga 

merupakan cita-cita keseluruhan masyarakat Balkan. Ide-ide yang direspon 

positif itulah yang kemudian menjadi ideologi. Dengan ideologi inilah, 

Uskup Atyne mampu merebut kursi kekuasaan hingga kemudian 

mempertahankannya. Hegemoni tidak hanya berbicara bagaimana 
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membangun kekuasaan, tapi juga bagaimana kekuasaan itu setelah direbut 

dapat berjalan dengan langgeng. 

Ada banyak teori hegemoni yang bisa digunakan pada karya sastra, 

akan tetapi penelitian ini memfokuskan bahasan dengan menggunakan teori 

hegemoni Gramsci. Pada  dasarnya, teori hegemoni ini adalah teori umum, 

akan tetapi, penelitian ini terfokus hanya untuk melihat hegemoni yang 

terjadi di dalam sebuah karya sastra. 
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II. KAJIAN TEORITIS 

Konsep hegemoni banyak digunakan sosiolog untuk menjelaskan 

fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh 

penguasa, mempermudah jalannya seseorang yang ingin menjadi penguasa 

atau sekelompok orang yang ingin menguasai sekelompok yang lainnya. 

Penguasa dalam hal ini memiliki arti yang luas, tidak hanya terpaku pada 

penguasa negara (pemerintah). Akan tetapi mencakup siapa saja, individu 

maupun kelompok. Pada hakikatnya dalam hidup ini, selalu ada yang 

memerintah dan ada yang diperintah, yang memerintah tentunya ingin 

dituruti setiap perintah yang ia berikan. Akan tetapi yang diperintah juga 

memiliki bentuk perlindungan diri atau resistensi agar tidak diperintah. 

Hegemoni dapat didefenisikan sebagai dominasi dari kelompok yang 

dominan terhadap kelompok yang didominasi, dengan atau tanpa kekerasan. 

Sehingga ide-ide yang ditanamkan kelompok dominan tersebut dapat 

diterima secara wajar (common sense) oleh kelompok yang didominasi atau 

kelompok subordinat. Di sini penguasaan tidak hanya dengan kekerasan 

semata, akan tetapi juga dengan kesetujuan kelas yang didominasi, baik 

secara sadar maupun secara tidak sadar. Hegemoni terjadi apabila kelompok 

subordinat atau kelompok, kelas, masyarakat yang dikuasai bersepakat 

dengan ideologi, cara berpikir dan gaya hidup dari kelompok dominan. 

Sehingga kelompok subordinat dapat menerima dengan wajar dan tidak 

merasa sedang ditindas oleh kelompok dominan.  

Konsep hegemoni dipakai untuk menganalisis proses kultural dalam 

peranannya yang aktif dan konstitutif. Di samping itu, juga dipakai untuk 
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menganalisis bentuk-bentuk kultural oposisional dan alternatif yang 

mungkin menentang tatanan dominan, bahkan ketika bentuk-bentuk itu 

masih terbungkus atau termarginalisasikan oleh batas-batas dan tekanan 

hegemonik (Williams, via Faruk, 2003:79). Karya sastra menurut hegemoni 

Gramsci dapat memberikan pemahaman terkait ideologi pengarang yang 

diungkapkannya lewat karya sastra. 
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III. METODE PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Ada banyak jenis metode penelitian. Metode penelitian 

dapat disesuaikan dengan apa yang akan kita teliti yang efektif dan efisien 

dalam melaksanakan proses dan hasil penelitian. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena hasil yang 

diperoleh berupa data deskripsi berupa kata, frasa, kalimat, paragraf dan 

seterusnya.  

Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan 

membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki (Cevilla, 1993: 

73). 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori hegemoni Gramsci. 

Penelitian ini menghasilkan deskripsi terbentuknya hegemoni, dan bentuk 

hegemoni yang beroperasi pada karya sastra Fi Sabil al-Taj (Rembulan 

Merah) karya Musthafa Luthfi al-Manfaluthi. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada pembahasan ini ditemukan dua wilayah praktik hegemoni 

dijalankan dalam novel Fi Sabil al-Taj (Rembulan Merah), yaitu masyarakat 

sipil dan masyarakat politik yang kemudian dari kedua wilayah itu 

ditemukan praktik hegemoni dijalankan. 

1. Masyarakat Sipil (Wilayah Memperebutkan Kekuasaan) 

Masyarakat sipil merupakan wilayah yang menjadi kesetujuan dan 

kehendak bebasyang dilakukan oleh aparat-aparat hegemoni terhadap 

wilayah yang dikuasainya demi memenangkan kesetujuan dari masyarakat 

yang dikuasai (Faruk, 2010: 153). 

1. Pemimpin yang Berkuasa Penuh 

2. Menyebarkan Ide-ide atau Gagasan-gagasan 

3. Mempengaruhi Raja 

4. Melakukan Pemberontakan (Wilayah Aksi) 

5. Muncul Perlawanan Merebut Kursi Kekuasaan 

6. Memperkuat Citra Diri melalui Pengaruh Tokoh Intelektual 

7. Menjadi Raja 

2. Masyarakat Politik (Wilayah Mempertahankan Kekuasaan) 

Masyarakat politik merupakan dunia pemaksaan, kekerasan dan 

intervensi (Faruk, 2010: 153). Jika pada masyarakat sipil yang dilakukannya 
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adalah dengan cara mendominasi, halus, berkala karena di sana merupakan 

ladang kesetujuan. Lain halnya dengan apa yang dilakukannya terhadap raja 

Mielusy yang cenderung keras dan memaksa. Hal ini jualah yang dimaksud 

oleh Gramsci bagaimana hegemoni dapat mengkombinasikan antara 

kekerasan dan kesetujuan. 

1. Mengikat Kelas Oposisi 

2. Ide Menjadi Ideologi  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Teori hegemoni dicetuskan oleh Antonio Gramsci, seorang Marxis 

Italia. Dalam hubungannya dengan karya sastra, pandangan-pandangannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut. (1) Kekuasaan tidak selalu ditampilkan 

dalam “perangkat keras” seperti tentara, penangkapan, penculikan, penjara, 

pengadilan, tetapi dapat juga dilarutkan ke dalam “perangkat lunak” seperti 

pranata kehidupan swasta, agama, pendidikan, kesenian, keluarga, lagu, 

simbol-simbol budaya, media massa, dll. (2) Untuk mempertahankan 

kekuasaannya, negara tidak mungkin terus menerus memakai kekuatan 

senjata (dominasi), justru yang diperlukan adalah mendapatkan dukungan 

dari orang-orang yang dikuasai (hegemoni). (3) Kekuasaan hegemoni 

difungsikan untuk mengabsahkan dan melegitimasi penguasa dan segala 

ketimpangan dan keburukan akibat kekuasaannya itu. (4) untuk melawan 

kekuasaan hegemoni, yang diperlukan bukan perlawanan senjata, melainkan 

dengan hegemoni tandingan. 

 Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka agar adanya perbaikan 

di masa mendatang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. 

Teori hegemoni ini sangat baik untuk dikaji dalam karya sastra, 

sebab meskipun teori ini merupakan teori politik umum, tetap bisa 

digunakan pada karya sastra yang dilihat dari sudut pandang tokoh di 

dalamnya, terutama karya sastra dengan tema kekuasaan. 
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