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Hegemoni merupakan supermasi suatu kelompok sosial yang menyatakan 

dirinya dalam dua cara, yaitu sebagai “dominasi” dan sebagai “kepemimpinan moral 

dan Intelektual”. Kelompok sosial mendominasi kelompok antagonistik yang 

cenderung menghancurkan, menguasai. Konsep hegemoni ini sangat nampak dalam 

novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini yang tergambar dari perbedaan antara kelas 

sosial, yang memiliki kedudukan atau kasta tertinggi akan dengan mudah mendapat 

apa yang mereka inginkan. Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik untuk 

mengkaji novel tersebut dari hegemoni yang terkandung di dalamnya. Masalah 

dalam penelitian ini, penulis fokus pada tiga permasalahan (1) Bentuk hegemoni 

dalam bidang sosial. (2) Bentuk hegemoni dalam bidang moral. (3) Bentuk 

hegemoni dalam bidang ekonomi.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif. Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah Karya sastra dari novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini yang difokuskan pada hegemoni dalam bidang 

sosial, moral, ekonomi. Sedangkan sumber datanya adalah novel Tarian Bumi. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik mencatat. Penulis 

menggunakan tahap-tahap. 1. Membaca novel, 2. Mencatat kalimat yang 

menggambarkan adanya hegemoni dalam novel, 3. Menganalisis hegemoni dalam 

novel.  

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat penulis simpulkan 

bahwa hegemoni yang terkandung dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini 

adalah hegemoni Aspek sosial, moral, dan ekonomi. (1) Hegemoni Aspek sosial 

yakni mengenai derajat atau tingkat kedudukan seseorang dalam masyarakat 

mempunyai ciri serta perbedaan yang jelas dengan status sosial yang lain tanpa 

disadari pada unsur kepentingan individu. Tanpa disadari seseorang yang 

mempunyai kedudukan sosial yang lebih rendah akan tunduk pada mereka yang 

mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi. (2) Hegemoni Aspek moral yakni di 

ukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Secara jelas sebenarnya moral 

memperesentasikan keadaan pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang 

terkait nilai baik dan nilai buruk dalam kehidupan sehari-hari. (3). Hegemoni aspek 

ekonomi yakni orang yang kelas ekonominya tinggi atau kastanya tinggi merekalah 

yang berkuasa.  
 


