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SARI 

Alfikar, Amar. 2015. Politisasi Agama sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan Laki-
laki terhadap Perempuan dalam Novel Perempuan Berkalung 
Sorban karya Abidah el-Khalieqy; Telaah Hegemoni Antonio 
Gramsci. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 

Mukh. Doyin., M.A., Pembimbing II: Suseno S.Pd., M.A. 

Kata kunci: politisasi agama, hegemoni, legitimasi kekuasaan. 

Agama, sebagai kesatuan ide dan sumber nilai bagi manusia, sering menjadi 

‘kambing hitam’ bagi adanya tindakan diskriminatif terhadap perempuan. 

Berbagai gagasan ketidakadilan gender seringkali diletakkan di atas kesucian 

agama dengan kebenaran tunggalnya yang begitu sakral. Di sisi lain, agama –

dalam hal ini Islam- dielu-elukan sebagai ruang di mana nilai-nilai ketuhanan 

berbanding lurus dengan semangat penghargaan terhadap kemanusiaan tanpa 

memandang identitas gender. Novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah 

el-Khalieqy menunjukkan dua wajah Islam sekaligus. Di tangan kalangan 

misoginis, Islam menjelma sebagai agama yang penuh kebencian terhadap 

perempuan. Sementara di tangan muslim humanis, Islam menjelma sebagai agama 

yang begitu ramah terhadap perempuan. 

Masalah yang digali dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana praktik 

politisasi agama sebagai alat legitimasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan 

yang terdapat dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah el 

Khalieqy, (2) bagaimana konter terhadap praktik politisasi agama sebagai alat 

legitimasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan yang terdapat dalam novel 

Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah el Khalieqy, (3) Bagaimana dampak 

dari praktik politisasi agama sebagai alat legitimasi kekuasaan laki-laki terhadap 

perempuan yang terdapat dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya 

Abidah el Khalieqy, dan (4) bagaimana dampak dari upaya konter terhadap 

praktik politisasi agama sebagai alat legitimasi kekuasaan laki-laki terhadap 

perempuan yang terdapat dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya 

Abidah el Khalieqy. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan apa saja bentuk praktik politisasi dan konter terhadap praktik 

politisasi agama dan apa saja dampak dari politisasi dan konter politisasi agama 

yang dialami tokoh-tokoh dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya 

Abidah el Khalieqy. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologi sastra. Adapun teori yang dipakai adalah teori hegemoni Antonio 

Gramsci. Sasaran penelitian ini adalah sruktur cerita yang terungkap dalam kata, 

kalimat, dialog, dan wacana yang mengerucut pada tindakan politisasi, konter 

terhadap politisasi agama dan dampak dari politisasi dan konter politisasi agama 

dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah el Khalieqy. Teknik 



ix 
 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Sementara teknik 

analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Hasil penelitian ini dibagi dalam empat aspek. Aspek pertama adalah bentuk 

atau praktik-praktik politisasi agama sebagai alat legitimasi kekuasaan laki-laki 

terhadap perempuan yang di dalamnya memuat tiga hal: (1) pembenaran stereotip 

terhadap perempuan melalui agama, (2) ditutupnya ruang kritis terhadap gagasan 

ketidakadilan gender melalui patronasi kiai dalam pesantren, dan (3) pengajaran 

kitab-kitab klasik yang bias gender. Aspek kedua adalah bentuk konter terhadap 

politisasi agama yang meliputi lima hal: (1) meneladani perempuan-perempuan 

hebat dalam sejarah Islam, (2) membebaskan perempuan dari batas domestik, (3) 

menggugah kesadaran tentang hak reproduksi perempuan dalam Islam, (4) 

memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan masa depannya sendiri, 

dan (5) menggali realitas Islam sebagai agama yang ramah terhadap perempuan. 

Aspek ketiga adalah dampak dari pengesahan kekuasaan laki-laki terhadap 

perempuan melalui agama yang meliputi empat hal: (1) diskriminasi terhadap 

anak perempuan, (2) masa depan perempuan yang terbelenggu, (3) pernikahan 

yang dipaksakan, dan (4) hak dan kewajiban suami-istri yang tidak proporsional. 

Adapun aspek terakhir adalah dampak dari adanya konter politisasi agama yang 

meliputi lima hal: (1) munculnya semangat pendidikan, (2) pengkritik dianggap 

kafir, (3) musyawarah sebagai kunci pernikahan, (4) pembebasan perempuan 

melalui diskusi, dan (5) perempuan mendapatkan haknya untuk merdeka. 

Dari penelitian ini, saran yang peneliti berikan adalah hendaknya penelitian 

ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti sastra yang melakukan kajian terhadap 

novel Perempuan Berkalung Sorban baik dengan teori yang sama maupun teori 

yang berbeda sehingga dapat semakin memperkaya kajian kesusastraan Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia, seperti yang pernah dikatakan oleh Aristoteles, ialah zoon 

politicon, animal social. Sebagai makhluk sosial, manusia menjalani 

kehidupannya dengan jalan interaksi dengan manusia lain di sekitarnya. 

Hubungan antar manusia yang dijalin seringkali bersifat hierarkis, didasarkan 

pada kepentingan-kepentingan sepihak yang kemudian seringkali menjebak 

manusia dalam tindakan dominan terhadap manusia lainnya. Dominasi tersebut 

pada gilirannya tidak hanya melibatkan kepentingan manusia semata, tetapi juga 

dikukuhkan dengan adanya akal manusia sebagai alat untuk berpikir dan 

berpengetahuan. Akal kemudian hanya menjadi alat untuk mencapai kepuasan diri 

semata. Realitas semacam itu melatarbelakangi Friedrich Wilhelm Nietzsche (via 

Wilujeng, 2003: 53) melakukan kritik atas cogito ergo sum yang sempat 

dilontarkan Descartes. Adagium tersebut diinterpretasikan bahwa pengetahuan 

manusia ditujukan untuk mencapai kebenaran. Nietzscche menolak pandangan 

tersebut. Bagi Nietzsche, pengetahuan manusia tidaklah untuk menemukan 

kebenaran, tetapi hanyalah alat untuk mengukuhkan kekuasaan atau dominasi. 

Dominasi tidak hanya tercipta dalam hubungan antara negara dengan negara, 

namun juga dominasi laki-laki atas perempuan. Untuk mencapai dan 

melanggengkan kekuasaan laki-laki, diciptakanlah beragam oposisi biner agar 

terbentuk pola pikir dan paradigma yang dikotomis atau serba dua. Semisal bahwa 
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laki-laki pastilah kuat, perempuan pastilah lemah, laki-laki bekerja di kantor, 

perempuan ke pasar. Dan masih banyak pengklasifikasian serba dua yang 

menyematkan sifat perempuan berkebalikan dengan laki-laki. Beragam oposisi 

biner itu pun dikaitkan dengan isu-isu kepercayaan, mitos, dan agama agar 

kemudian ‘dibenarkan’ oleh kelompok yang dikuasai. Dengan jalan agama 

misalnya, seorang perempuan muslim seolah tidak mempunyai hak untuk 

melakukan perlawanan terhadap diskriminasi yang diterimanya, sebab perlawanan 

yang dilakukan akan berujung pada rentetan tuduhan-tuduhan berlabel dosa. 

Itulah gambaran yang akan kita lihat dalam novel Perempuan Berkalung 

Sorban (kemudian disebut PBS) karya Abidah el Khalieqy yang menyajikan 

realitas tentang bagaimana kaum misoginis, sebagai kaum yang berpengetahuan, 

melanggengkan kekuasaannya atas perempuan dengan menghalalkan segala cara, 

termasuk dengan menjadikan agama sebagai sarananya. 

Agama, sebagai kesatuan ide dan sumber nilai bagi manusia, sering menjadi 

‘kambing hitam’ bagi adanya tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Fakih 

(2008:128) mempertanyakan, apakah pelanggengan ketidakadilan gender  secara 

luas dalam agama bersumber dari watak agama itu sendiri, ataukah justru berasal 

dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang dipengaruhi oleh 

kultur patriarkat? 

Melalui novel PBS, Abidah menyuguhkan kepada kita, jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Meski begitu, Abidah tidak serta merta meletakkan 
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subjektivitas dirinya sendiri, Abidah menyuguhkan jawaban itu melalui rentetan 

cerita dan dialog yang dibangun dalam novelnya.  

Menurut Ratna (2009: 335-336), novel merupakan genre karya sastra yang 

paling dominan dalam menampilkan unsur-unsur sosial. Sebab dalam novel, 

unsur-unsur cerita ditampilkan secara lengkap, sehingga dianggap sebagai media 

yang paling luas dalam menyajikan masalah-masalah kemasyarakat. Selain itu, 

bahasa novel cenderung merupakan bahasa sehari-hari yang hampir tidak 

menyediakan ruang bagi ambiguitas makna. Novel sebagai bagian dari karya 

sastra, adalah gambaran kehidupan masyarakat yang kemudian diejawantahkan 

sebagai pendidik dan pembawa pesan bagi masyarakat itu sendiri. Karena itulah, 

seorang pencipta karya sastra memikul tanggung jawab untuk memberikan 

pengakuan serta refleksi terhadap gejala yang ada secara nyata dalam masyarakat. 

Begitu pula apa yang tergambar dalam novel PBS dengan mengangkat 

dunia pesantren dengan segala hiruk pikuk problematika yang ada di dalamnya. 

Novel ini pertama kali diterbitkan oleh Ford Foundation pada tahun 2001, 

memiliki tebal 320 halaman. Pada tahun 2009, novel PBS diangkat ke dalam 

genre film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Sejak diadaptasi ke dalam 

genre film, novel ini memiliki reputasi yang semakin naik, novelnya pun justru 

semakin banyak dibaca masyarakat. Sejak difilmkan, cetakan kedua novel ini 

ditangani oleh Arti Bumi Intaran dan telah cetak lima kali cetakan. 

Novel PBS seringkali disejajarkan dengan novel-novel tahun 2000-an yang 

bertemakan keagamaan seperti novel Ayat-ayat Cinta karya Habiburrahman el-
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Shirazy, dan beberapa novel yang ditulis oleh Helvy Tiana Rosa dan Asma Nadia 

yang tergabung dalam Forum Lingkar Pena. Namun, berbeda dengan novel-novel 

tersebut, selain menjadikan isu keagamaan sebagai tema universal, PBS kental 

dengan isu perempuan di dalamnya. Meskipun karya-karya FLP lainnya juga 

mengangkat isu perempuan, akan tetapi ia bukanlah tema besar dan tidak terlalu 

dominan seperti dalam novel PBS. Maka dapat dikatakan bahwa PBS merupakan 

novel dengan dua tema besar yang diangkat, di satu sisi novel PBS berbicara 

tentang keagamaan, di satu sisi juga berbicara tentang perempuan, bahkan Abidah 

secara gamblang juga berbicara tentang seksualitas di dalamnya. 

Isu perempuan dalam novel PBS sesungguhnya dapat disejajarkan dengan 

novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal el-Saadawi, ada beberapa kemiripan 

jika membandingkan kedua karya tersebut. Jika Nawal berbicara tentang 

ketertindasan perempuan dalam bingkai tradisi Mesir sebagai sebuah negara, 

maka Abidah berbicara perempuan dalam bingkai subkultur bernama pesantren. 

Term ‘pesantren’ menurut Abdurrahman Mas’ud (via Ma’arif, 2008: 63) 

didefinisikan sebagai berikut: “the word pesantren stems from “santri” which 

means one who seeks Islamic Knowledge. Usually the word pesantren refers to a 

place where the santri devotes most of his or her time to live in and acquire 

knowledge”. Pesantren merupakan ruang di mana sekelompok orang beragama 

Islam menuntut dan menghayati ilmu agama Islam, mereka tinggal bersama 

pengasuh atau kiai dalam satu atap. Pesantren merupakan pengejawantahan tradisi 

Islam yang dilembagakan, sehingga keseharian santri merupakan bentuk praktis 

dari teori keislaman yang diajarkan di dalamnya. 



5 
 

 

Pesantren, dalam hal ini representasi dari agama, menjadi ruang eksplorasi

yang begitu luas. Bagi mereka yang misoginis, agama menjadi ruang segar bagi 

tumbuh dan suburnya tradisi patriarkat yang kemudian terejawantah dalam 

tindakan-tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Melalui otoritas sang kiai, 

agama diajarkan dengan wajah yang berpihak pada kaum lelaki, memarjinalkan 

peran perempuan, baik dalam ruang domestik maupun ruang publik. Sementara 

bagi mereka yang mendambakan wajah agama yang humanis, agama menjadi 

ruang yang sangat tepat untuk menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti 

ajaran agama itu sendiri. Melalui penafsiran yang humanis pula, agama dijadikan 

tameng untuk melawan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Senada 

dengan apa yang disampaikan Haryatmako (2004: 62) bahwa agama seringkali 

tampil dalam dua wajah yang saling bertentangan. Dari satu sisi, agama 

merupakan tempat di mana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan 

harapan yang kukuh. Dari sisi lain, agama sering dikaitkan dengan fenomena 

kekerasan. 

Pergolakan dan ragam penafsiran agama seperti itulah yang Abidah angkat 

dalam novelnya. Melalui tokoh bernama Kiai Hanan, ayah dari tokoh utama yang 

bernama Annisa, agama digambarkan lekat dengan budaya patriarkat, perempuan 

dalam Islam hanyalah makhluk the second sex yang tak ubahnya hanyalah 

pelengkap lelaki semata. Hanan sering menyudutkan anaknya sendiri, Annisa, 

dengan kata ‘bocah wedhok’, hal ini menunjukkan bahwa bocah wedhok tidak 

memiliki hak-hak yang sama dengan lelaki, dunia bocah wedhok adalah dapur, 

dan karenanya tidak perlu bocah wedhok bersekolah tinggi-tinggi. Bocah wedhok
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merupakan representasi perempuan tertindas dan dinomorduakan dalam ruang 

keluarga, ruang publik, serta ruang pendidikan. Dan marjinalisasi perempuan 

semacam itu, melalui Kiai Hanan, telah terlegitimasikan dalam ajaran Agama, 

telah ter-nash-kan dalam alquran dan hadits. Perempuan, dalam agama Islam, 

telah digariskan untuk didiskriminasi serta dibatasi segala pergerakannya. 

Melalui ibu Annisa sebagai representasi perempuan pesantren yang nrima,

segala bentuk diskriminasi itu haruslah diterima dengan ikhlas dan tulus demi 

mendapatkan pahala. Perlawanan terhadap fitrah perempuan sebagai makhluk 

subordinat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum agama, oleh 

karena itu memperdebatkannya akan dicap sebagai bentuk pola pikir ala kafir. Hal 

ini dikuatkan dengan dialog-dialog antara Annisa dengan tokoh bernama Ustad 

Ali, pengajar dalam pesantren, tangan panjang kiai dalam mengajarkan keislaman 

kepada santri. Ustad Ali mengajarkan kitab kuning yang didalamnya cenderung 

mendiskreditkan perempuan. Dan ketika Annisa mempertanyakan apa yang ada 

dalam kitab kuning tersebut, justru ustadz Ali menyindir Annisa yang terpengaruh 

dengan jalan berpikir ala Barat dan orang kafir. 

Di sisi lain, Abidah juga menghadirkan sosok bernama Khudhori, seorang 

pemuda lulusan pesantren Gontor yang juga melanjutkan pendidikannya di Kairo 

Mesir, sebagai representasi Islam yang humanis. Melalui dialog antara Annisa dan 

Khudhori, pembaca disuguhi wajah agama yang penuh dengan nilai-nilai 

kemanusiaan dan berkeadilan gender. Khudhori sering mengajari Annisa tentang 

kisah perempuan-perempuan pemberani yang dimiliki Islam. Khudhori juga 

sering menanamkan mimpi-mimpi besar terhadap Annisa agar ia terus 
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bersemangat meraih pendidikan setinggi-tingginya. Tidak berhenti di situ, ketika 

pada akhirnya Khudhori menikahi Annisa, Khudhori begitu menghargai Annisa 

sebagai istrinya, sebagai perempuan yang hak-haknya tidak berbeda dengan lelaki. 

Dan itupun disampaikan Khudhori melalui tafsiran dan fakta sejarah keislaman. 

Selama ini, novel PBS sering dikaji dari perspektif feminisme dan psikologi 

yang menjadikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan konflik batin tokoh 

utama sebagai objek dan fokus kajiannya. Namun, akar persoalan sesungguhnya 

yang menjadikan tokoh Annisa, sebagai representasi perempuan pesantren, 

mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan penderitaan bertubi-tubi yang 

dilakukan oleh lelaki, dan akar persoalan yang membuat budaya patriarkat 

tumbuh subur di lembaga keagamaan bernama pesantren, masih jarang dikaji. 

Di dalam novel PBS diceritakan bahwa kaum misoginis menjadikan agama 

sebagai kendara yang dianggap canggih untuk melegitimasi segala bentuk 

diskriminasi yang dilakukannya terhadap perempuan. Dan usaha tersebut rupanya 

berhasil membuat misoginis sebagai kalangan penindas, melakukan sebuah 

bentuk dominasi kekuasaan secara fisik dan mental terhadap perempuan sebagai 

kalangan tertindas. 

Usaha yang dilakukan individu maupun kolektif dalam rangka 

melanggengkan kekuasaannya tersebut dikenal sebagai bentuk hegemoni. 

Menurut Gramsci (via Simon, 2004: 19) titik awal hegemoni adalah, bahwa suatu 

kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya 

baik dengan cara kekerasan dan persuasi. Dengan cara persuasi, hegemoni 
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menurut Gramsci (via Pramono, 2003:71) dilakukan melalui konsep knowledge is 

power yang dimiliki dan dikembangkan, suatu kelompok kemudian menyebarkan 

pengetahuan-pengetahuan yang berpihak kepada kepentingan kelompok tersebut 

untuk melegitimasi kekuasaan mereka. 

Meski demikian, Gramsci berpandangan bahwa kekuasaan tidak selalu 

merupakan bentuk penindasan yang dilakukan dengan cara diskriminatif dan keji, 

meskipun sebagai besar hegemoni dilakukan dengan jalan penindasan. Bagi 

Gramsci, (Magnis Suseno via Pramono, 2003: 82) untuk melawan hegemoni 

penindas, masyarakat tertindas haruslah melakukan hegemoni tandingan melalui 

superstruktur ideologis –istilah Marxis bagi pandangan moral, filsafat, hukum, 

agama, estetika, dan lain sebagainya- yang berfungsi untuk memperkuat 

hegemoni. Dengan demikian, ketika suatu kelompok melakukan hegemoni dengan 

tujuan menindas, mendiskriminasi, dan merampas hak-hak kelompok lain yang 

ditindas, maka kelompok tertindas harus bangkit melakukan perlawanan dengan 

cara counter hegemoni yang disebarkan melalui superstruktur ideologis yang 

berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. 

Dalam novel PBS, digambarkan bahwa dari balik tembok pesantren yang 

kental dengan pendidikan keagamaannya, perempuan disandera hak-haknya, baik 

hak dalam perspektif publik seperti dibatasi hak berbicara dan memimpin di ruang 

umum, maupun dalam perspektif domestik yang berwujud dibatasinya hak-hak 

reproduksi perempuan. Pembatasan-pembatasan hak-hak perempuan tersebut 

‘diajarkan’ dan dilegitimasikan dalam ruang pendidikan pesantren, melalui 
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referensi-referensi kitab kuning yang cenderung diskriminatif terhadap 

perempuan. 

Melalui tokoh bernama Annisa, dialog-dialog yang dibangun dalam novel 

karya Abidah el Khalieqy tersebut diciptakan dengan argumentatif. Secara garis 

besar, Annisa mempertanyakan mengapa pesnatren yang diasuh oleh ayahnya 

mengajarkan kitab-kitab dan pengetahuan keislaman yang cenderung 

diskriminatif terhadap perempuan, sementara sesungguhnya banyak sumber 

pengetahuan keislaman yang tidak bias gender, yang justru berbicara tentang 

kesetaraan hak-hak manusia di mata Tuhan tanpa memandang identitas diri, baik 

itu gender, suku, dan lain-lain. 

Keberanian Annisa mendebat lingkungan pesantrennya tersebut 

sesungguhnya disebabkan oleh kesadaran humanitas yang ada dalam dirinya, dan 

sekaligus pengetahuan keislaman yang didapatinya dari tokoh bernama Khudhori. 

Melalui Khudhori, Annisa meyakini bahwa pandangan keislaman yang 

sesungguhnya ialah yang didasarkan pada realitas humanisme, keadilan, 

kesetaraan gender, dan tanpa diskriminasi. Jika kemudian terjadi cara pandang 

keislaman yang diskriminatif terhadap suatu kelompok, maka itu hanyalah bentuk 

politisasi: sebuah usaha untuk melakukan dominasi dengan cara yang halus. 

Dalam kasus PBS, melalui agama yang mengandung ajaran moral, 

penguasaan digencarkan oleh kaum misoginis sebagai kelas atas terhadap 

perempuan sebagai kelas bawah. Melalui tradisi, dan ritual-ritual penghormatan 

dan pengultusan terhadap kekiaian, dominasi dan kekuasaan disebarkan dengan 
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klaim bahwa kesemuanya itu merupakan fitrah yang telah ditetapkan Tuhan. Hal 

ini sesuai dengan apa yang ditulis Bell (1992: 116): ”ritualization is the way to 

construct power relations when the power is claimed to be from God, not from 

military might or economic superiority”.

Dengan begitu, lelaki tidak memerlukan cara militer yang penuh kekerasan, 

atau melalui kekuatan ekonomi, untuk memarjinalkan dan menguasai hak-hak 

perempuan, cukup dengan mengklaim bahwa subordinasi perempuan adalah fitrah 

Tuhan maka dominasi akan mudah dilakukan. 

Dengan jalan seperti itu, perempuan dengan sukarela menyerahkan hak-

haknya. Kesukarelaan perempuan itulah yang oleh Gramsci (Simon, 2004:118) 

disebut sebagai bentuk keberhasilan kelas atas dalam menanamkan ideologi 

kelompoknya. Ideologi kelas atas diinternalisasikan melalui sistem dan lembaga 

yang dapat melegitimasikan dan melanggengkan hegemoni kelas atas. Hal ini 

senada dengan apa yang dikatakan Pramono (2012: 90), bahwa hegemoni adalah 

sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus. 

Konsensus ini diciptakan melalui pemaksaan maupun pengaruh terselubung 

melalui pengetahuan yang disebarkan melalui perangkat-perangkat kekuasaan. 

Dalam novel PBS, kaum misoginis menggunakan sistem moral dan agama serta 

lembaga pendidikan keagamaan bernama pesantren dengan cara menyebarkan 

pengetahuan-pengetahuan yang diambil dari kitab-kitab yang bias gender untuk 

mengesahkan dominasi mereka terhadap perempuan. Di sinilah ruang common 

sense dimanfaatkan. 
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Apa yang disebut Gramsci sebagai common sense atau  ruang ketaksadaran 

kaum awam, merupakan ruang di mana kelas bawah tidak memiliki kesadaran dan 

pandangan terhadap dunia di luar dirinya, dunia yang sesungguhnya, sehingga 

dominasi memasuki kehidupan mereka dengan mudah. Realitas semacam itu 

dideskripsikan oleh  Chaterine Bell (1992: 83) sebagai berikut: “the Gramsci’s

term recognizes the dominance and subordination that exist within people’s 

practical and un-self-conscious awareness of the world”

Dalam kasus PBS, perempuan pesantren tidak sadar bahwa dunia yang 

sesungguhnya harus mereka terima adalah dunia di mana hak-hak mereka 

dipenuhi, dan bahwa mereka tidak sepatutnya didiskriminasi. Ruang common 

sense inilah yang berhasil menyuburkan tindakan diskriminatif terhadap 

perempuan pesantren. Namun, ketika common sense ini dihidupi oleh kesadaran 

kelas bawah, common sense lah yang kemudian menjadi kekuatan besar dalam 

merebut hegemoni kelas atas. Dengan demikian, common sense yang semula 

dipenuhi oleh keyakinan-keyakinan dan konsep dunia yang kontradiktif, 

ditransformasikan menjadi sebuah ruang kritis dan perlawanan kelas bawah. 

Seperti apa yang Faruk jelaskan (1999: 74) bahwa keyakinan yang dianut dalam 

sebuah doktrin tidak sepenuhnya harmonis dan stabil. Pada saat yang bersamaan 

dengan dominasinya, dapat terjadi perlawanan yang berupa tindakan kolektif dari 

kelompok subordinat. Dalam kasus PBS, kesadaran perempuan pesantren 

dicerminkan dalam diri Annisa, sehingga timbul perlawanan dan kesadaran kritis 

dalam dirinya mengenai konsep dunia yang digambarkan melalui ajaran-ajaran 
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agama yang diterimanya, yang justru kontradiktif dengan gagasan humanis dan 

keadilan yang didambakannya. 

Dalam novel PBS didapati adanya usaha meng-counter hegemoni dengan 

menjadikan agama pula sebagai sarananya. Melalui tokoh Annisa dan Khudhori, 

agama kemudian menjadi ruang untuk mengeksplorasi gagasan kemanusiaan dan 

inti ajaran Islam yang berpihak pada keadilan terhadap perempuan, agama yang 

semula merupakan ruang untuk menggencarkan diskriminasi, dimanfaatkan pula 

sebagai sarana untuk melawan segala bentuk diskriminasi. Dengan demikian, 

agama diperebutkan untuk mengesahkan gagasan masing-masing kelompok. Hal 

ini sesuai dengan apa yang disebut Gramsci sebagai war of position atau perang 

posisi. Dengan mengkaji novel PBS melalui teori hegemoni Antonio Gramsci, 

kita dapat melihat bagaimana war of position ini berlangsung dalam konteks 

keagamaan. Bagaimana agama menjadi sarana mengesahkan diskriminasi 

terhadap perempuan, sekaligus bagaimana agama dimanfaatkan oleh kalangan 

feminis untuk melakukan counter hegemoni terhadap diskriminasi yang terus 

digencarkan kepada perempuan. 

Menilik proses diskriminasi dan counter diskriminasi dengan menggunakan 

agama sebagai kendaranya dapat memberi gambaran kepada kita mengenai 

bagaimana agama menjadi lingkaran penafsiran yang tidak tunggal, realitas 

keagamaan ini diungkapkan oleh Abidah dalam novel PBS yang sekaligus 

menunjukkan bagaimana novel mengungkapkan realitas manusia bersama dengan 

berbagai problematikanya. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi 

fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik politisasi agama sebagai alat legitimasi kekuasaan laki-

laki terhadap perempuan yang terdapat dalam novel Perempuan berkalung 

sorban karya Abidah el Khalieqy? 

2. Bagaimana konter terhadap praktik politisasi agama sebagai alat legitimasi 

kekuasaan laki-laki terhadap perempuan yang terdapat dalam novel 

Perempuan berkalung sorban karya Abidah el Khalieqy? 

3. Bagaimana dampak dari praktik politisasi agama sebagai alat legitimasi 

kekuasaan laki-laki terhadap perempuan yang terdapat dalam novel 

Perempuan berkalung sorban karya Abidah el Khalieqy? 

4. Bagaimana dampak dari upaya konter terhadap praktik politisasi agama 

sebagai alat legitimasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan yang 

terdapat dalam novel Perempuan berkalung sorban karya Abidah el 

Khalieqy? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengungkapkan bagaimana praktik politisasi agama sebagai alat legitimasi 

kekuasaan laki-laki terhadap perempuan yang terdapat dalam novel 

Perempuan berkalung sorban karya Abidah el Khalieqy. 
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2. Mengungkapkan bagaimana konter terhadap praktik politisasi agama 

sebagai alat legitimasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan yang 

terdapat dalam novel Perempuan berkalung sorban karya Abidah el 

Khalieqy. 

3. Mengungkapkan dampak dari praktik politisasi agama sebagai alat 

legitimasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan yang terdapat dalam 

novel Perempuan berkalung sorban karya Abidah el Khalieqy. 

4. Mengungkapkan dampak dari upaya konter terhadap praktik politisasi 

agama sebagai alat legitimasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan yang 

terdapat dalam novel Perempuan berkalung sorban karya Abidah el 

Khalieqy. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini memiliki dua aspek, yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat secara praktis yang secara ringkas dirumuskan sebagai berikut: 

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa teori 

hegemoni yang merupakan bagian dari sosiologi sastra, dapat diaplikasikan 

terhadap novel-novel dengan tema keagamaan dan keperempuanan seperti 

novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah el Khalieqy. 

2. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan perspektif 

yang berbeda serta melengkapi penelitian-penelitian lain yang menggunakan 

novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah el Khalieqy sebagai 

objeknya. Karena sejauh yang penulis ketahui, novel tersebut sering dikaji 

dari perspektif feminisme. 
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3. Secara  praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang 

yang berbeda kepada pembaca dalam memahami novel Perempuan 

Berkalung Sorban karya Abidah el Khalieqy. 

4. Secara praktis pula, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan 

alternatif terhadap masyarakat pada umumnya, serta kalangan pesantren 

pada khususnya untuk memahami akar persoalan serta menemukan solusi 

atas diskriminasi terhadap perempuan yang tumbuh subur di ruang 

keagamaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Beberapa kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa 

skripsi, artikel, dan esai dalam jurnal. Skripsi yang digunakan yakni skripsi 

Meliana Ade Kusumawati yang berjudul Pertentangan Kasta dalam Kebudayaan 

Bali: Kajian Hegemoni dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini (Universitas 

Negeri Semarang, 2011), skripsi berjudul Peran Intelektual Organik dalam 

Perlawanan Hegemoni pada Novel Kali Code Pesan-pesan Api  Karya Mustofa 

W. Hasyim: Kajian Hegemoni Antonio Gramsci (Universitas Negeri Semarang, 

2012) oleh Dyah Prabaningrum, skripsi berjudul Perjuangan Perempuan Melawan 

Hegemoni Patriarki dalam Novel Perempuan Berkalung Surban karya Abidah el-

Khlieqy (Universitas Diponegoro, 2010) oleh A. Muzakka. 

Sementara artikel yang dikaji adalah tulisan Lili Suherma Yati yang 

berjudul Membaca Ideologi dalam Cerita Sri Sumarah: Sebuah Analisis 

Hegemoni Gramsci yang dimuat dalam jurnal ilmiah praktisi pendidikan (Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Baturaja, 2009), dan artikel berjudul 

Relasi Formatif Hegemoni Gramsci dalam Novel Perburuan Karya Pramoedya 

Ananta Toer (2008) oleh Heru Kurniawan dalam Jurnal Studi Islam dan Budaya 

(Ibda’).  

Sedangkan esai yang menjadi rujukan adalah tulisan berjudul Hegemony, 

Democracy, and Passive Revolution in Gramsci’s Prison Notebook dalam jurnal 
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California Italian Studies (University of California, 2011) oleh Dylan J. Riley, 

tulisan Thomas R. Bates berjudul Gramsci and the Theory of Hegemony yang 

dimuat dalam Journal of the History of Ideas (University of Pennsylvania Press, 

1975), dan esai berjudul Ideologi dan Konter Ideologi Pesantren dalam 

Ekranisasi Perempuan Berkalung Sorban oleh Suseno dalam jurnal 

Metahumaniora (Universitas Padjajaran, 2013) 

Dalam skripsi Meliana Ade Kusumawati (2011), hegemoni yang terjadi 

dilakukan oleh kasta Brahmana terhadap kasta Sudra yang ada di Bali, hegemoni 

yang ada dilakukan melalui adat dan budaya yang diyakini masyarakat Bali. 

Penelitian tersebut juga mengungkapkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan 

adanya hegemoni tersebut yang membuat jurang yang tajam antara kasta 

Brahmana dengan kasta Sudra. 

Skripsi Dyah Prabaningrum (2012) menguraikan bentuk-bentuk hegemoni 

negara terhadap masyarakat Indonesia pada masa orde baru yang berkepentingan 

untuk memberangus PKI (Partai Komunis Indonesia). Negara, melalui tindakan 

represif dan kekerasan pihak militer, berhasil menciptakan ketakutan sekaligus 

kebencian yang berlebihan ke dalam diri masyarakat terhadap komunis pada masa 

itu. Selain itu, negara melalui pemerintahnya yang dominatif dan arogan 

digambarkan melakukan perebutan dan penguasaan terhadap properti rakyat. 

Maka muncullah intelektual organik yang melakukan perlawanan terhadap 

hegemoni negara yang represif. Ketika masyarakat melakukan advokasi sebagai 

bentuk perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, di situlah 
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masyarakat menjalankan fungsi intelektualitas organisnya dengan baik sebagai 

bentuk hegemoni tandingan. 

Sementara dalam skripsi A. Muzakka (2010), dibahas bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan melalui pemahaman keagamaan (Islam) yang berpihak pada 

gender (lelaki). Meskipun judul skripsi tersebut menggunakan term ‘hegemoni’, 

namun sesungguhnya penelitian tersebut tidak menggunakan teori hegemoni 

Antonio Gramsci. Term ‘hegemoni’ dalam penelitian tersebut dipakai untuk 

merujuk pada bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam novel PBS yang 

dikaji dengan teori feminisme. Meskipun begitu, penelitian Muzakka membantu 

penulis untuk memahami bagaimana sistem patriarkat yang merupakan bentuk 

dominasi lelaki terhadap perempuan dalam lingkungan pesantren mampu 

mengakar kuat, yakni melalui penafsiran-penafsiran yang politis terhadap teks-

teks agama (alquran dan hadits). 

Dalam tulisan Lili Suherma Yati (2009), hegemoni yang dibahas adalah 

hegemoni yang terjadi antara kalangan feodal dan rakyat miskin, kondisi sosial 

yang tercermin dalam roman Sri Sumarah merupakan kondisi di mana rakyat 

miskin dipaksa untuk menggadaikan segala penghasilan kehidupan yang 

dimilikinya kepada kaum bangsawan, hal tersebut merupakan bentuk hegemoni 

yang berwujud ekonomi. 

Dalam artikel Heru Kurniawan (2008), ia membahas tentang pola hegemoni 

yang dilakukan oleh Jepang terhadap masyarakat Indonesia dengan menggunakan 

isu ‘keasiaan’, yang pada akhirnya hegemoni tersebut runtuh justru oleh 
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perlawanan dari para pemuda Indonesia yang awalnya dididik secara militer oleh 

Jepang. Kesadaran akan dominasi berlebih yang dilakukan Jepang, dan kenyataan 

bahwa kehidupan masyarakat Indonesia justru tidak lebih baik di tangan Jepang 

pasca penjajahan Belanda, ialah sebab yang menggerakkan para pemuda 

Indonesia untuk melakukan counter hegemoni terhadap dominasi Jepang.   

Hegemony, Democracy, and Passive Revolution in Gramsci’s Prison 

Notebook (2011) adalah jurnal yang ditulis oleh Dylan J. Riley yang secara garis 

besar menafsirkan kembali  hubungan antara konsep hegemoni dan demokrasi di 

hadapan masyarakat sipil dan negara yang termaktub dalam masterpiece Gramsci 

berjudul Prison Notebooks. Secara detail, Riley membandingkan dan sekaligus 

menyandingkan konsep hegemoni yang digagas Gramsci dengan konsep ethical 

life dalam masyarakat modern yang digagas Hegel. 

Sementara tulisan Thomas R. Bates yang berjudul Gramsci and the Theory 

of Hegemony (1975) melihat konsep hegemoni Gramsci sebagai sebuah garis 

perlawanan dan perjuangan kaum proletar terhadap borjuis. Menurut penafsiran 

Bates, hegemoni haruslah direbut oleh kalangan tertindas sebagai kelas bawah, 

melalui pendidikan untuk menciptakan intelektual organik. Intelektual organik 

berperan penting dalam mengejawantahkan hegemoni sebagai proses leading,

bukan dominating.

Tulisan Suseno yang berjudul Ideologi dan Konter Ideologi Pesantren dalam 

Ekranisasi Perempuan Berkalung Sorban (2013) meskipun tidak menggunakan 

teori hegemoni, namun ia membahas tentang bagaimana ideologi pesantren yang 
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kolot dan penuh dengan pendiskreditan terhadap perempuan dikonter oleh tokoh 

utama dalam novel dan film Perempuan Berkalung Sorban, ideologi dan konter 

ideologi tersebut bergerak di tiga ranah, yakni ranah keluarga, pesantren, dan 

sekolah.  

Dari kajian pustaka berupa skripsi dan artikel yang disebutkan di atas, dapat 

diketahui bahwa praktik hegemoni masuk melalui berbagai ranah, dari ranah 

tradisi kasta sebagai budaya yang dikhidmati oleh masyarakat, ranah politik dalam 

masyarakat, hingga melalui isu-isu moral dan agama. 

Sementara dari kajian terhadap esai, dapat diketahui bahwa  hegemoni 

berawal dari bentuk dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang 

dilakukan melalui tindakan represif maupun persuasif. Maka untuk melakukan 

counter terhadapnya, hegemoni harus direbut dan dilawan dengan bentuk 

kepemimpinan dan kontrol sosial melalui wacana-wacana, ide-ide, serta nilai-nilai 

yang berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan tanpa menyisakan sedikitpun 

ruang terhadap tindakan represif yang penuh kekerasan. 

Perbedaan yang ada antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya terletak pada perspektif hegemoni yang dibahas. Jika penelitian-

penelitian sebelumnya membahas bagaimana suatu sistem dimanfaatkan untuk 

proses hegemoni yang bersifat satu arah, yakni yang dilakukan oleh kelompok 

dominan saja, maka dalam penelitian ini, fokus pembahasan terletak pada 

bagaimana suatu sistem, dalam hal ini agama, menjadi ruang perebutan antara 

kelompok yang menghegemoni dengan kelompok yang mengonter hegemoni.  
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2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Politisasi Agama 

Sebelum memahami bagaimana bentuk politisasi agama sebagai alat 

legitimasi kekuasaan, perlu dipahami terlebih dahulu apa definisi dari politisasi 

agama dan legitimasi kekuasaan. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata politisasi berarti “hal 

membuat keadaan (perbuatan, gagasan dsb) bersifat politis”. Sedangkan arti 

politis sendiri adalah bersangkutan dengan politik atau bersifat politik, dari sini 

harus dipahami apa sesungguhnya definisi dari politik. Politik sesungguhnya 

memiliki tiga definisi: (1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan, sistem 

pemerintahan dsb, (2) segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara, 

dan (3) cara bertindak. Dalam penelitian ini, politik dimaksudkan dalam lingkup 

cara bertindak, yakni dalam konteks praktik keagamaan yang berbentuk 

pengungkapan nilai-nilai dalam sumber dan sejarah agama yang menuntun 

penganutnya untuk bertindak dan berperilaku tertentu. 

Politisasi agama dengan demikian ialah sebuah praktik atau tindakan yang 

dilakukan terhadap agama, baik berupa sumber dan sejarah agama, demi 

kepentingan politis tertentu. Agama yang sejatinya mengajarkan nilai-nilai 

universal yang tidak memandang rendah suatu gender tertentu kemudian 

dipolitisasi agar terkesan bahwa agama menjustifikasi bentuk ketidaksetaraan 

gender. 
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2.2.2 Legitimasi Kekuasaan 

Adapun kata legitimasi sebenarnya adalah istilah dalam bidang hukum 

yang oleh kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai: (1) keterangan 

yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-

betul orang yang dimaksud; kesahan, dan (2) pernyataan yang sah (menurut 

undang-undang atau sesuai dengan undang-undang); pengesahan. Sementara arti 

melegitimasi  didefinisikan sebagai: usaha membenarkan atau mengesahkan. 

Dengan demikian, legitimasi kekuasaan merupakan usaha, pernyataan, perlakuan 

dan tindakan yang dilakukan untuk membenarkan suatu kekuasaan. Sebuah 

kekuasaan suatu kelas atas kelas tertentu yang sejatinya tidak ada, kemudian 

dibuat ada atau diadakan dan lalu dianggap benar atau dibenarkan serta dianggap 

sah atau disahkan sehingga kelas yang dikuasai tidak memiliki daya untuk 

menolaknya karena menganggap kekuasaan tersebut merupakan sesuatu 

kebenaran absolut yang tidak bisa ditawar. 

Setelah memaknai definisi dari politisasi dan legitimasi, maka kalimat 

politisasi agama sebagai alat legitimasi kekuasaan bisa diartikan sebagai sebuah 

bentuk perlakuan, sikap, praktik, atau tindakan terhadap agama, baik berupa 

pengungkapan makna agama, nilai-nilai agama, sudut pandang agama, maupun 

fakta sejarah agama, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan 

pembenaran terhadap kekuasaan kelas tertentu atas kelas lainnya, dalam hal ini 

adalah kekuasaan laki-laki atas perempuan. 
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2.2.3 Teori Hegemoni Antonio Gransci 

Hegemoni Gramsci berangkat dari kritiknya terhadap pandangan 

marxisme yang menganggap bahwa persoalan kehidupan sosial masyarakat yang 

mengalami benturan antar-kelas disebabkan oleh permasalahan ekonomi antara 

borjuis dan proletar. Bagi marxis, ketika masalah ekonomi tersebut selesai, maka

persoalan sosial pun selesai. Gramsci mengkritik pandangan tersebut dengan 

berpendapat bahwa persoalan sosial dan praktik hegemoni tidak hanya melibatkan 

kelompok-kelompok sosial yang dibagi atas kelas ekonomi semata, namun juga 

melibatkan berbagai lembaga masyarakat. 

Menurut Mansour Fakih, dalam kata pengantar Gagasan-gagasan Politik 

Gramsci (Simon, 2004), Gramsci membuka jalan selebar-lebarnya tentang 

gerakan civil society dari gerakan yang tadinya hanya terfokus pada gerakan 

buruh, kemudian berkembang sehingga terkait pula dengan teori Negara dan Civil 

Society yang secara kuat dianut oleh gerakan sosial (new social movement).

Gramsci juga banyak berbicara tentang bagaimana pendidikan turut 

berperan melanggengkan adanya penindasan, kritiknya terhadap pendidikan 

ditujukan agar formasi sosial pendidikan dibedah dan diperbaiki, sebab 

pendidikan dibangun atas struktur yang tidak adil. Dalam hal ini, pendidikan 

agama juga termasuk ke dalamnya.  

Pendidikan agama sesungguhnya dimaksudkan untuk menciptakan nilai-

nilai moral yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan 

manusia lainnya. Pada tataran hubungan manusia dengan manusia, pendidikan 
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agama mengajarkan prinsip saling menghormati dan menghargai. Namun konsep 

ini sering menghasilkan tindakan yang mengabaikan prinsip egaliter. Alih-alih 

bermaksud menciptakan nilai moral sosial, justru pendidikan agama  acap 

mempersempit ruang dialog di mana murid seharusnya memiliki hak untuk 

mempertanyakan ulang dan atau mendebat ajaran agama yang disampaikan sang 

guru. Hal ini seringkali berujung pada penafsiran agama yang tunggal, sistemnya 

pun satu arah sehingga murid dipaksa untuk meyakini penafsiran tersebut. 

2.2.3.1 Kebudayaan 

Ketika dunia dipenuhi dengan budaya-budaya manusia yang serba 

superior, manusia yang semata-mata mempelajari pengetahuan hanya untuk 

merasa lebih bermartabat di banding manusia lainnya, Gramsci serta merta 

menolak kebudayaan tersebut. Gramsci melihat bahwa para pelajar meraih 

capaian pendidikan hanya untuk menciptakan tembok superioritas antara diri 

mereka dengan orang lain yang dianggap tidak setara yang pada gilirannya 

membuat mereka merasa yang paling benar di antara yang lainnya.  

Bagi Gramsci (dalam Faruk: 2005) kebudayaan sejati adalah kebudayaan 

sebagai organisasi, disiplin diri batiniah seseorang, yang merupakan suatu 

pencapaian kesadaran yang lebih tinggi, yang dengan sokongannya, seseorang 

berhasil dalam memahami nilai historis dirinya, fungsinya di dalam kehidupan, 

hak-hak dan kewajibannya. Kebudayaan yang demikian akan menjadi batu 

pijakan untuk mencapai revolusi sosial yang adil. Revolusi sosial tidak akan 
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dicapai tanpa revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan tersebut tidak 

berlangsung secara spontan, ilmiah, melainkan melibatkan berbagai faktor 

kultural tertentu. 

Untuk meraih kekuasaan, Gramsci membedakan dua strategi, yaitu perang 

gerakan atau perang manuver dan perang posisi. Perang gerakan atau perang 

manuver mengacu pada strategi revolusioner Marxisme-Leninis. Perang posisi 

berupa sentralitas konsensus. Perjuangan merebut kekuasaaan dalam perang posisi 

lebih diarahkan pada upaya untuk mengenyahkan ideologi, norma, mitos politik, 

dan kebutaan keompok berkuasa. Perang posisi adalah sebuah proses transformasi 

kultural untuk menghancurkan sebuah hegemoni dan menggantikannya dengan 

hegemoni lain (Sugiono, 1999: 45-46). Bagi Gramsci, bentuk-bentuk kultural atau 

kebudayaan merupakan objek yang menarik untuk diteliti secara konkret, 

terutama dalam hubungannya dengan kemungkinan dioperasikanya dalam 

kehidupan praksis.  

2.2.3.2 Hegemoni 

Gramsci menganggap bahwa hegemoni bukan hanya capaian kekuasaan 

atau dominasi antara satu kelompok di atas kelompok lainnya dengan cara 

kekerasan dan penuh penindasan. Namun hegemoni juga harus dipahami sebagai 

sebuah kepemimpinan intelektual yang berhasil menanamkan nilai-nilai, ajaran-

ajaran, dan doktrin ideologis kepada kelompok lainnya. Misalnya, pengetahuan itu 

diketahui hasilnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hegemoni 
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yang bekerja pada pikiran dan dalam produksi pandangan dunia. Menurut 

Gramsci hegemoni itu adalah sesuatu yang kompleks yang meniscayakan suatu 

hubungan yang tidak hanya politis dalam arti sempit, tetapi juga persoalan 

mengenai gagasan-gagasan atau kesadaran yang didapat dari interes-interes 

kelompok dan kecenderungan-kecenderungannya.  

Gramsci mengubah makna hegemoni dan strategi menjadi sebuah konsep 

yang menjadi sarana untuk memahami masyarakat dengan tujuan untuk 

mengubahnya. Ia mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan 

pelaksanannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan negara ke dalam 

konsepnya tentang hegemoni. 

Hegemoni jauh lebih kompleks dibanding hanya sebuah penjajahan. 

Hegemoni meneliti bentuk-bentuk politik, budaya, dan ideologi yang selanjutnya 

digunakan sebagai suatu pondasi untuk menguasai negara lain atau kelas lain 

sehingga sifat memaksakan atau tindakan represif dapat diminimalisir dalam 

penguasaan kelas yang ingin dikuasai. Konsep hegemoni Gramsci dapat 

dielaborasikan melalui penjelasannya tentang basis dari supremasi kelas.  

Supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, 

sebagai ‘dominasi’ dan sebagai ‘kepemimpinan intelektual dan moral’. 

Di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-

kelompok oposisi untuk ‘menghancurkan’ atau menundukkan mereka, 

bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan senjata; di pihak lain, 

kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu 

mereka. Sebuah kelompok sosial dapat dan bahkan harus sudah 

menerapkan “kepemimpinan” sebelum memenangkan kekuasaan 

pemerintahan. Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan 

ketika dia mempraktikkan kekuasaan, tetapi bahkan bila dia telah 

memegang kekuasaan, dia masih harus terus “memimpin juga” (Gramsci 

dalam Patria dan Arief via Prabaningrum, 2012: 24).
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2.2.3.3 Ideologi 

Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekerasan, 

melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan 

ideologis (Simon, 2004: 19). Gramsci memandang bahwa dominasi yang 

diciptakan kelas atas terhadap kelas bawah merupakan keberhasilan kelompok 

atas dalam menciptakan konsensus antara kelas atas dengan kelas bawah. 

Konsensus tersebut diciptakan melalui sistem dan ideologi sebagai sebuah jalan 

untuk melegetimasi kekuasaan mereka.  

Oleh karena itu, ideologi menurut Gramsci (Simon, 2004: 84) bukanlah 

sesuatu yang berada di awang-awang dan berada di luar aktivitas politik atau 

aktivitas praktis manusia. Sebaliknya, ideologi mempunyai eksistensi materialnya 

dalam berbagai aktivitas praktis tersebut. Ia memberikan berbagai aturan bagi 

tindakan praktis serta perilaku manusia, dan ekuivalen dengan ‘agama dalam 

makna sekulernya, yaitu satu-satunya pemahaman antara konsepsi dunia dan 

norma tingkah laku’

Padahal seringkali terjadi kontradiksi antara konsepsi mengenai dunia atau 

agama yang diyakini oleh manusia secara sadar, dengan tingkah laku manusia. Di 

sinilah ideologi memegang peran penting dalam melahirkan tindakan praktis 

manusia dalam kehidupan yang dijalaninya. Maka, menurut Gramsci, untuk 

menggugah kesadaran kelas bawah atas penindasan yang mereka terima, bukanlah 

dengan perlawanan fisik, akan tetapi melalui sistem ideologi yang semula menjadi 

alat untuk menindas mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis Pramono 
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(2012: 79) bahwa Gramsci mengusulkan kembali refleksi transendental sebagai 

jalan keluar. Sehingga ideologi yang semula disepakati sebagai jalan penindasan 

pada akhirnya dikembalikan menjadi sistem ideologi tentang kesetaraan hak-hak 

manusia.  

2.2.3.4  Intelektual 

Gramsci menganggap bahwa hegemoni mencakup peran kelas penindas 

beserta anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan maupun mempertahankan 

kekuasaan yang sudah diperoleh. Hegemoni tidak tercipta dengan sendirinya 

tanpa sebuah konsep kepemimpinan intelektual di dalamnya.  

Untuk merebut hegemoni, dibutuhkan sebuah konsep kepemimpinan yang 

mampu mengakomodir gagasan kelas bawah untuk kemudian diterapkan ketika 

kelas bawah berhasil memimpin. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

Gramsci di bab pertama Prison Notebooks (dalam Simon 2004: 21) 

 Suatu kelompok sosial bisa, bahkan harus, menjalankan 

kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan; kesiapan itu 

pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan 

kekuasaan, bahkan seandainya kekuasaan tetap berada di tangan 

kelompok, maka mereka harus tetap “memimpin” 

Proses hegemoni melalui kinerja interlektual ini mendapat tempat yang 

cukup besar dalam pemikiran Gramsci. Menurut Simon (2004: 140) Ada dua tema 

yang perlu digarisbawahi dari pandangan Gramsci terhadap intelektual. Pertama,

perlunya menghapus perbedaan antara kerja manual dan kerja intelektual yang 
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telah berlangsung lama di bawah kapitalisme dalam proses produksi, dalam 

masyarakat sipil, juga dalam aparat negara. Kedua, hubungan antara pengetahuan 

dan kekuasaan –watak kekuasaan yang lahir dari sesuatu yang mirip monopoli 

pengetahuan oleh kelas yang berkuasa dan perlunya perubahan mendasar dalam 

hubungan antara manusia dan pengetahuan. 

2.2.3.5 Negara 

Catatan-catatan Gramsci tentang negara merupakan bagian penting untuk 

memahami gagasan Gramsci, konsep-konsep Gramsci terkait negara tersebut telah 

dikelompokkan dalam Selections from the Prison Notebooks (1987) yang di 

dalamnya menunjukkan bagaimana Gramsci selalu mengaitkan persoalan 

kenegaraan dengan konsepsinya tentang masyarakat sipil. 

Gramsci (via Simon, 2004: 99) menganggap bahwa ‘kesatuan historis 

kelas penguasa itu direalisasikan dalam negara’. Namun, negara juga dipengaruhi 

oleh perjuangan kelas dan oleh perjuangan demokrasi rakyat; sehingga kehidupan 

negara adalah “suatu proses pembentukan dan penggantian yang terus 

berlangsung akan keseimbangan yang tidak stabil”.

Gramsci membedakan dua wilayah dalam negara: dunia masyarakat sipil 

dan masyarakat politik (Faruk: 2005). Negara bukan semata menyangkut aparat-

aparat pemerintah, namun juga aparat-aparat hegemoni dan masyarakat sipil. Jika 

negara sebagai aparat pemerintah merupakan dunia yang penuh pemaksaan dan 
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intervensi, maka negara sebagai aparat masyarakat sipil merupakan dunia yang 

mencakup kehendak bebas dan wilayah persetujuan.  

Definisi masyarakat sipil dengan demikian mencakup semua apa yang 

disebut organisasi-organisasi swasta seperti lembaga keagamaan, serikat dagang, 

partai politik dan asosiasi budaya yang berbeda dari proses produksi dan aparat 

negara. Masyarakat sipil bergerak di berbagai tempat di mana berbagai serikat-

serikat dagang, partai-partai politik dan lembaga-lembaga keagamaan muncul. 

Masyarakat sipil bukan semata perjuangan kelas, namun juga ruang lahirnya 

pengelompokkan kelas sosial seperti jenis kelamin, suku, generasi, lingkungan, 

wilayah, bangsa dan sebagainya. Karena itulah Gramsci (via Simon, 2004: 103) 

mengatakan bahwa masyarakat sipil itu adalah masyarakat etika atau moral, 

karena dalam masyarakat sipil lah hegemoni kelas dominan itu dibangun melalui 

mekanisme perjuangan politik dan ideologis. 

Karena masyarakat sipil mencakup keseluruhan organisasi dan 

kelembagaan, ia juga berada di ranah keluarga dan pendidikan. Keluarga 

menempati ruang yang sangat khusus dalam masyarakat sipil karena di dalam 

keluarga lah perempuan kerap menjalankan peran domestik nya dengan cara 

paksaan atau koersif. Sementara pendidikan dalam hal ini sekolah merupakan 

salah satu organisasi masyarakat sipil yang sekalipun hubungan di dalamnya tidak 

bersifat koersif secara langsung namun pada praktiknya terdapat doktrinasi atau 

penanaman nilai-nilai dari guru kepada siswa. Selain itu sistem koersif secara 

tidak langsung tercermin dengan munculnya kehadiran siswa di kelas yang 

dianggap sebagai kewajiban serta adanya biaya pendidikan yang diperlukan. 
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2.2.3.6 Common Sense 

Menurut Gramsci, semua manusia pada dasarnya adalah makhluk filosof, 

namun cara manusia mempersepsikan dunia selalu berbeda-beda karena rekaman-

rekaman kehidupan mereka berasal dari sumber-sumber dan masa lalu yang 

berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah, ada masyarakat 

yang tidak menyadari bahwa ia sedang dalam keadaan ditindas, ia mendukung 

keadaan tersebut namun sesungguhnya ia ditindas oleh keadaan tersebut. Inilah 

yang disebut sebagai pemikiran awam (common sense) yang berhasil 

dimanfaatkan oleh kalangan penindas untuk menggencarkan kekuasaan mereka 

dan memberi pemahaman kepada kaum yang ditindas bahwa penindasan 

merupakan sebuah fitrah, sebuah takdir Tuhan yang tidak dapat dilawan.

Adanya kepasrahan dari kalangan yang ditindas ini dikarenakan daya kritis 

dan kesadaran yang kurang dalam diri manusia awam. Pemikiran awam dianggap 

sebagai tempat dibangunnya ideologi yang menindasnya, sekaligus sebagai 

perlawanan dan dukungan terhadapnya. Sehingga pemikiran awam tidak hanya 

menjadi tempat penindasan digencarkan, tetapi juga semestinya menjadi titik balik 

di mana kaum yang ditindas menyadari bahwa mereka harus berjuang untuk 

melawan.  

Di sinilah tugas agen-agen perubahan dan agen-agen kemanusiaan untuk 

memberikan kritik dan penyadaran terhadap pemikiran awam untuk membangun 

dan mengembangkan pemikiran awam menjadi sebuah bangunan pemikiran yang 

merdeka. 
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2.2.3.7 Prinsip Pendidikan 

Gramsci menaruh perhatian besar terhadap perjuangan kaum intelektual 

dalam kaum buruh dalam merebut hegemoni. Perjuangan tersebut membutuhkan 

langkah kerja yang berat dan melibatkan berbagai komponen yang kompleks, hal 

tersebut membuat Gramsci menuliskan berbagai konsep dan gagasan yang sangat 

detil dan rinci tentang apa saja komponen atau elemen yang terkait dengan 

perjuangan hegemoni. Salah satunya adalah konsepnya tentang pendidikan. 

Ketika Mussolini memimpin Italia pada tahun 20-an, pendidikan 

menempati posisi penting sebagai salah satu sistem yang harus dikaji dan ditata 

ulang, berbagai kritik ditujukan untuk memperbaiki sistem pendidikan kala itu 

yang dianggap hanya sebagai “instruksi” dan bukan pendidikan yang 

sesungguhnya. Sistem pendidikan yang hanya menyuruh para siswa menghafal 

tata bahasa dan buku-buku filsafat dianggap sebagai sebuah kemandulan. 

Sehingga kemudian diberlakukan reformasi di bidang pendidikan, namun Gramsci 

melihat bahwa reformasi pendidikan yang ada ternyata hanya menciptakan 

dogmatisme baru dalam pendidikan. 

Gramsci memandang (2013: 38) bahwa pendidikan semestinya dijalankan 

dengan sistem yang “tidak memihak”, yakni tidak ditujukan untuk kepentingan-

kepentingan suatu kelompok dan mengesampingkan kelompok lain. Pendidikan 

yang sejati tidak selayaknya hanya memaksakan dogma kepada para siswa dan 

melupakan prinsip-prinsip humanisme atau kemanusiaan. Pendidikan seharusnya 

dijalankan dengan prinsip keterbukaan di mana setiap pihak berhak melontarkan 
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kritik, saran, nasihat dan komentar yang membangun. Gramsci menggambarkan 

gagasannya tentang pendidikan yang ideal sebagai berikut: 

Ketika seseorang datang ke lembaga pendidikan atau sekolah, 

salah satu masalah yang muncul adalah mengenai ragam fase proses 

pendidikan, fase-fase yang mengatur usia dan perkembangan intelektual-

moral siswa dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai sekolah. Sekolah yang 

dibangun dengan sistem yang menjunjung tinggi humanisme hendaknya 

bertujuan untuk melibatkan laki-laki dan perempuan ke dalam kegiatan 

sosial yang membawa mereka menuju suatu tingkat kedewasaan, tingkat 

kapasitas untuk intelektual dan kreativitas praktis, dan tingkat otonomi 

orientasi dan inisiatif. (Gramsci dalam Catatan-catatan dari Penjara, 
2013: 42-43) 

Lebih lanjut Gramsci berpendapat bahwa pendidikan atau sekolah harus 

dijalankan dan disusun sebagai fase yang bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai 

fundamental “humanisme”, disiplin-diri intelektual dan kebebasan moral yang 

diperlukan dalam kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan kebebasan moral 

sesungguhnya adalah bahwa siswa dalam konteks identitas kemanusiaannya harus 

menghormati hukum melalui kesepakatan spontan yang didapatkannya dari 

penghayatan terhadap hak dan tanggung jawab, bukan semata didapatkan dari 

pemaksaan nilai-nilai yang ditanamkan secara dogmatis kepada siswa. 

Siswa bukanlah penerima informasi secara pasif dan mekanis (Gramsci, 

2013: 58). Siswa tidak semata kotak pemikiran yang dijejali oleh berbagai doktrin 

kebenaran tanpa ruang kritik dan dialektika di dalamnya, justru pendidikan 

semestinya diarahkan untuk membantu siswa  mempelajari dan menghayati setiap 

materi yang diterimanya melalui kurikulum yang mendorong para siswa 

melakukan refleksi mendalam tentang dirinya dan konsep dunia di sekitarnya. 
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2.2.3.8 Sains, Akal Sehat dan Agama 

Salah satu gagasan besar Gramsci adalah pandangannya terhadap filsafat 

yang dibahas dalam porsi yang cukup besar dalam catatan-catatan yang ditulisnya. 

Filsafat bagi Gramsci (2013: 455) paling tidak mencakup tiga hal, yakni bahasa, 

akal sehat dan agama. Di dalam bahasa, terdapat ilmu pengetahuan tentang konsep 

spesifik dunia yang kemudian menuntun manusia pada kesadaran kritis dan 

kewaspadaan, kesadaran kritis dan kewaspadaan tersebut digerakkan oleh akal 

sehat manusia melalui olah pikir yang digali secara runtut dari hal-hal internal 

maupun eksternal dari dirinya. Penggalian pemikiran oleh akal sehat tersebut 

kerap bersinggungan dengan konsep keagamaan dalam keseluruhan aktivitas 

intelektual yang dijalani manusia sehari-hari. 

Akal sehat, seperti juga agama; tidak lahir dari realitas yang tunggal. Ada 

produk sejarah dan proses historis yang kompleks yang melingkupinya. Bagi 

Gramsci (2013: 459) problem dalam agama tidak dapat dianggap hanya dengan 

pikiran yang sakral, tetapi juga dengan pikiran yang sekuler dari kesatuan iman 

antara konsepsi dunia dan norma-norma yang sesuai. Artinya, pemaknaan 

terhadap agama paling tidak merupakan perjalanan penghayatan antara iman yang 

bersifat metafisis, dan pengetahuan serta akal sehat yang cenderung bersifat 

realistis.  

Ketika terjadi benturan antara pemaknaan agama yang metafisis dengan 

yang realistis, yang kemudian mendorong adanya perpecahan atau perbedaan 

keyakinan di dalam tubuh organisasi keagamaan, maka dibutuhkan tindakan 
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progresif yang mampu mengakomodir berbagai perbedaan tersebut, sehingga 

kelompok intelektual dalam agama dituntut untuk mengelaborasikan konsep-

konsep nya terhadap agama dengan cara yang elegan dan tidak represif serta 

reaktif. 

Proses akomodasi terhadap perbedaan-perbedaan dalam ideologi 

keagamaan tersebut membutuhkan perjalanan yang panjang. Bagi Gramsci (2013: 

470) sekelompok manusia tidak akan “membedakan” diri mereka, tidak akan 

merdeka atau mengatur hidup mereka sebelum mempunyai hak sendiri; dan tidak 

akan ada organisasi tanpa kaum intelektual di dalamnya. Dalam konteks 

mengeksplorasi perbedaan ideologi keagamaan, dibutuhkan kaum intelektual yang 

mampu menciptakan ruang-ruang pemahaman bagi para pemeluk agama terkait 

hak-hak kemerdekaan yang mereka miliki di hadapan agama. 

Maka untuk menempuhnya, dibutuhkan bangunan penafsiran dan 

argumentasi yang kokoh dan jauh lebih logis dari argumentasi lain yang 

cenderung anti-humanistik. Namun Gramsci menyadari (2013: 477) bahwa 

penafsiran yang demikian memang merupakan konsep baru yang cenderung tidak 

stabil di kalangan mayoritas, apalagi jika argumentasi yang dibangun tersebut 

berlawanan dengan kepercayaan ortodoks. Maka dibutuhkan tokoh-tokoh 

intelektual yang hebat dan rela tumbuh bersama dalam waktu yang panjang, 

mereka harus mampu menghidupkan tuntutan komunitas ideologi serta 

memberikan elaborasi formal terhadap doktrin kolektif yang terus menerus 

diperbarui dan mampu menjawab tuntutan zaman yang terus melaju. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap novel Perempuan 

Berkalung Sorban karya Abidah el-Khalieqy dengan menggunakan kajian 

hegemoni Antoni Gramsci, dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Hegemoni merupakan gerakan persuasif yang dilakukan kelompok tertentu 

terhadap kelompok lainnya yang bertujuan untuk mencapai kekuasaan, 

menciptakan jurang sosial, serta menciptakan diskriminasi terhadap kelas yang 

dikuasai. Proses hegemoni tersebut dilakukan dengan berbagai media, yakni 

ekonomi, pendidikan, dan agama. Dalam novel Perempuan Berkalung Sorban,

hegemoni digunakan untuk membatasi hak-hak perempuan di ranah publik 

dan domestik, hegemoni tersebut digerakkan melalui politisasi agama di 

dalam tradisi kepesantrenan. Bentuk politisasi agama tersebut yakni (1) 

pembenaran stereotip terhadap perempuan melalui agama, (2) ditutupnya 

ruang kritis terhadap gagasan ketidadilan gender melalui patronasi kiai dalam 

pesantren, dan (3) pengajaran kitab-kitab klasik yang bias gender. 

2. Kesadaran civil society tentang keadilan dan kemerdekaan manusia 

menjadikan hegemoni melahirkan arus baru berupa konter hegemoni, konter 

hegemoni diinisiasi oleh kelompok intelektual untuk mendidik masyarakat 

tertindas yang kemudian diajak untuk berjuang bersama dalam melakukan 

perlawanan terhadap kelas penguasa. Dalam novel Perempuan Berkalung 
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Sorban, gerakan konter hegemoni dilakukan melalui penolakan terhadap 

politisasi agama, bentuk penolakan tersebut berwujud dalam berbagai 

tindakan, yakni (1) meneladani perempuan-perempuan hebat dalam sejarah 

islam, (2) membebaskan perempuan dari batas domestik, (3) menggugah 

kesadaran tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam islam, (4) 

memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan masa depannya

sendiri, dan (5) menggali realitas islam sebagai agama ramah terhadap 

perempuan. 

3. Setiap tindakan dan proses pertentangan kelas, baik hegemoni maupun konter 

hegemoni, memiliki dampaknya masing-masing. Dalam novel Perempuan 

Berkalung Sorban, hegemoni yang dilakukan melalui politisasi agama 

memiliki berbagai dampak, yakni (1) diskriminasi terhadap anak perempuan, 

(2) masa depan perempuan yang terbelenggu, (3) pernikahan yang dipaksakan, 

dan (4) hak dan kewajiban istri yang tidak proporsional.  

4. Sementara konter terhadap politisasi agama memiliki dampak yang beragam 

yang secara garis besar dapat dikategorikan dalam hal positif dan negatif. Hal 

positif berwujud dalam (1) munculnya semangat pendidikan, (2) adanya 

musyawarah yang terbangun dalam pernikahan, (3) perempuan yang 

terbebaskan melalui diskusi, dan (4) kemerdekaan perempuan dalam 

mendapatkan hak-haknya. Sedangkan hal negatif yakni berupa tuduhan kafir 

yang ditujukan kepada kalangan intelektual yang melakukan kritik terhadap 

penafsiran agama bias gender. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan 

yang harus dihadapi dalam perjuangan melawan hegemoni. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang dapat dikemukakan peneliti 

adalah sebagai berikut.  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti sastra yang 

melakukan kajian terhadap novel Perempuan Berkalung Sorban dengan 

pendekatan dan teori yang sama, terlebih dengan pendekatan dan teori yang 

berbeda sehingga dapat semakin memperkaya kajian kesusastraan Indonesia. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai 

pandangan Islam yang lebih progresif dan humanis sehingga kesusastraan 

tidak sekadar sebagai medium estetika semata, namun juga penyampai pesan 

yang universal dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 
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