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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji penelitian 

tentang praktik sosial.Hal-hal yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah 1) praktik 

hegemoni Saiful Bahri dalam naskah drama 

Mahkamah karya Asrul Sani (Peran Saiful 

Bahri sebagai Agen Intelektual, Proses 

praktik hegemoni Saiful Bahri, dan wujud 

dari hasil praktik hegemoni Saiful Bahri), 2) 

Kaitan penelitian ini dengan pembelajaran 

sastra di SMATeori yang peneliti gunakan 

untuk menjawab permasalahan tersebut 

adalah teori hegemoni “Antonio Gramcy”. 

Proses pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara Dokumentasi dan 

Studi Pustaka. Kemudian proses analisis 

dilakukan sesuai dengan skema praktik 

hegemoni yang didasarkan pada teori 

hegemoni “Gramscy”. Selain itu, proses 

analisis dilakukan melalui jalan penafsiran 

terhadap dialog-dialog yang terdapat dalam 

naskah drama “Mahkamah”. Kemudian hasil 

penelitian yang berupa peran Saiful Bahri 

sebagai Agen Intelektual serta proses dan 

wujud dari hasil praktik hegemoni yang ia 

lakukan disajikan secara deskriptif. Oleh 

sebab itu, penelitian ini termasuk dalam 

penelitian Deskriptif Kualitatif.  

Kata kunci : Kekuasaan, Hegemoni, Mahkamah, 

Pembelajaran, Sastra. 

ABSTRACT 

This research studied about social practices, 

thing that were studied of the research is 1) 

Hegemony practices doing by Saiful Bahri 

in play script of Mahkamah written by Asrul 

Sani (Shaiful Bahri act as intellectual Agent, 

process hegemony practices of Saiful 

Bahris, and the result of Hegemony 

practices of Saiful Bahri, 2) The Relation of 

this research with instructional literature in 

high school, The Theory of Antonio Gramcy 

used to solve the problem. Process Data 

Collection and Research done by 

documentation and review. And analysis 

process in accordance with scheme of 

Hegemony practices based on Hegemony 

Theory of “Gramcy”. Besides that analysis 

process done by interpretation dialogs of 

play script Mahkamah .And the result of this 

research is Saiful Bahri as an intellectual 

agent, process and result of hegemony 

practices he did in descriptive. Because of 

that, this research is kind of descriptive 

qualitative Research 

Keyword : Power, Hegemoni, Mahkamah, 

Learning,Literature. 

 

A. PENDAHULUAN 

Praktik - praktik dugaan penyalah 

gunaan kekuasaan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok untuk menindas 

pihak yang lemah demi kepentingan pribadi 

masih banyak terjadi di sekitar kita. Dugaan 

penyalahgunaan kekuasaan ini, dapat 



dijumpai pada tingkat kekuasaan terbesar 

(Presiden). Pada tingkat kekuasaan terbesar 

terjadi pada pemerintahan Jokowi dan 

Soeharto. Pada pemerintahan Jokowi, 

praktik kekuasaan terlihat pada penentuan 

tarif subsidi BBM (http://fajar.co.id/headline 

diakses kamis,  Juni    ,      ,   14:05 Wita) 

dan kebijakan yang lebih mengutamakan 

rakyat seperti pembuatan kartu sehat dan 

kartu cerdas. Sedangkan kebijakan untuk 

kesejahteraan tenaga pendidik dilupakan 

(http://bisniskeuangan.kompas.com kamis, 

 Juni    ,      ,   14:33 Wita).  Kemudian pada 

pemerintahan Soeharto, praktik kekuasaan 

terlihat pada kebijakan, 1) pemberantasan 

PKI, 2) pengharusan pegawai negeri 

memilih partai GOLKAR dalam PEMILU 

Raya sehingga menjadikannya presiden 

selama tiga priode, 3) kebijakan penanaman 

pohon jati dan lain sebagainya 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru 

diakses kamis,  Juni    ,      ,   15:48 Wita). 

Kritik terhadap praktik-praktik dugaan 

penyelewengan kekuasaan di atas banyak 

dibuat atau dituangkan ke dalam karya 

sastra, baik dalam bentuk novel, drama, 

cerpen, dan puisi. Dalam naskah drama 

sendiri, banyak judul naskah drama yang 

memuat kritik penyelewengan kekuasaan 

seperti naskah drama “Mahkamah” karya 

Asrul Sani. Pada naskah drama Mahkamah 

karya Asrul Sani diceritakan penyelewengan 

kekuasan pada pemerintahan Soeharto atau 

pada masa Orde Baru. Penyelewengan 

kekuasaan itu dilakukan oleh Saiful Bahri 

seorang Mayor Jendral terhadap rekan 

kerjanya juga sahabat baiknya Kapten 

Anwar. Tindakan Saiful Bahri untuk 

memutuskan penembakan pada Kapten 

Anwar dilakukan atas kepentingan 

pribadinya, yaitu demi mendapatkan cinta 

gadis yang bernama Murni. Tetapi 

keburukan Saiful Bahri tidak tampak karena 

kebaikan-kebaikannya seperti yang 

dilakukannya sebagai ketua Koperasi yang 

berkiprah di bidang sosial dengan 

menyantuni mantan pejuang kemerdekaan. 

Tokoh Saiful Bahri juga dikenal sebagai 

pejuang tak kenal menyerah sehingga pada 

kasat mata hampir tak ada orang yang 

mengatakan Saiful Bahri adalah manusia 

yang tak sempurna. Hegemoni kekuasaan 

Saiful Bahri inilah yang akan penulis 

analisis dalam naskah drama Mahkamah 

karya Asrul Sani dengan menggunakan teori 

hegemoni Gramsci. 

Hegemoni merupakan cara suatu kelas 

dan anggotanya menjalankan kekuasaan 

terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan 

cara kekerasan dan persuasi (Simon, 1982: 

23). Ada beberapa pokok pikiran yang 

penting sehubungan dengan konsep 

hegemoni yaitu, (1) Dalam sebuah 

hegemoni, kelompok yang mendominasi 

berhasil mempengaruhi kelompok yang 

didominasi untuk menerima nilai-nilai 

moral, politik, dan budaya dari kelompok 

dominan (dalam konteks ini adalah the 

ruling party atau kelompok yang berkuasa); 

(2) Hegemoni diterima sebagai sesuatu yang 

wajar, sehingga ideologi kelompok dominan 

dapat menyebar dan dipraktikkan; (3) Nilai-

nilai dan ideologi hegemoni ini 

diperjuangkan dan dipertahankan oleh pihak 

dominan sedemikian rupa, sehingga pihak 

yang didominasi tetap diam dan taat 

terhadap kepemimpinan kelompok penguasa 

dan (4) Hegemoni bisa dilihat sebagai 

strategi untuk mempertahankan kekuasaan 

(Strinati, 1995: 165). 

http://fajar.co.id/headline/2015/04/28/ini-kata-jokowi-soal-kebijakannya-menaikkan-bbm.html
http://bisniskeuangan.kompas.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru


Jadi, sebuah kelas dikatakan telah 

berhasil, jika ia telah mampu mempengaruhi 

kelas masyarakat yang lain untuk menerima 

nilai-nilai moral, politis dan kultural. Salah 

satu yang diperlukan agar hegemoni 

berjalan, adalah adanya modal simbolik. 

Modal simbolik tersebut bisa berbentuk 

materi, status, pendidikan, usia dan lain-lain. 

Status jendral yang dimiliki oleh Saiful 

Bahri merupakan modal simbolik. 

Di samping itu, penelitian ini 

berhubungan pembelajran sastra dengan 

empat keterampilan berbahasa, yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis. Materi yang diberikan mencakup 

berbagai genre sastra, baik sastra modern 

maupun sastra klasik. Sastra memungkinkan 

manusia mampu menjadikan dirinya sebagai 

manusia yang utuh, mandiri, berperilaku 

halus, bertoleransi dengan sesamanya, dan 

menghargai orang lain sesuai dengan harkat 

dan martabatnya. Oleh karena itu, 

pembelajaran sastra Indonesia diarahkan 

kepada pembentukan peserta didik yang 

berpribadi luhur, memiliki pengetahuan 

kesastraan, dan bersikap positif dan 

apresiatif terhadap sastra Indonesia. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan 

mengkaji bagaimanakah hegemoni 

kekuasaan dalam naskah drama 

“Mahkamah” karya Asrul Sani perspektif 

Antonio Gramsci. Penelitian juga 

dihubungkan dengan pembelajaran sastra 

Indonesia program Bahasa. 

 

B. METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, hal itu menyebabkan data dan 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

juga bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang berhubungan 

dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan 

orang yang akan diteliti. Dalam penelitian 

kualitatif segala sesuatunya tidak dapat di 

ukur dengan angka dan teori yang digunakan 

dalam penelitian tidak dipaksakan untuk 

memperoleh gambaran seutuhnya mengenai 

suatu hal menurut pandangan manusia yang 

telah diteliti (Sulistyo-Basuki,2006:78). 

Penelitian jenis ini juga tidak menggunakan 

kuesioner sebagai instrumen pengumpulan 

data, instrumen pengumpulan data adalah 

peneliti itu sendiri. 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif jenis studi kasus. 

Menurut Sulistyo-Basuki (2010:110), 

penelitian deskriptif mencoba mencari 

deskripsi yang tepat yang cukup dari semua 

aktivitas, objek, proses, dan manusia. 

Penelitian deskriptif berkaitan dengan 

pengumpulan fakta dan data secara valid 

untuk memberikan gambaran mengenai 

objek yang diteliti. 

 Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini berupa data kualitatif yang 

berwujud kata-kata, ungkapan,  dan kalimat 

yang terdapat dalam dialog atau petunjuk 

pengarang dalam naskah drama Mahkamah 

karya Asrul Sani. 

Sumber data primer merupakan 

sumber data utama. Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah naskah drama 

Mahkamah karya Asrul Sani. Naskah 

tersebut merupakan dokumentasi Teater 

Putih FKIP Universitas Mataram yang 

diketik rapi pada tahun 1998. 

langkah pertama adalah analisis pada 

naskah drama Mahkamah karya Asrul Sani 

untuk mengeahui tokoh Saiful Bahri sebagai 



agen (kaum Intelektual) yang menjalankan 

proses hegemoni. Langkah selanjutnya 

adalah menganalisis dialog-dialog pada 

naskah drama tersebut untuk mengetahui 

proses hegemoni yang dilakukan oleh tokoh 

Saiful Bahri dengan sarana ideologi, 

kepercayaan, dan kebiasaan umum, 

kemudian langkah terakhir adalah 

menganalisis wujud hegemoni yang diterima 

masyarakat dan timbal-balik masyarakat 

pada Saiful Bahri. Dengan demikian akan 

diperoleh proses hegemoni yang dilakukan 

oleh Saiful Bahri, kemudian yang nantinya 

akan dikaitkan dengan pembelajaran sastra 

di SMA. 

Penyajian data dapat dilakukan 

dengan metode formal dan informal. Metode 

formal adalah penyajian data dengan 

menggunakan tanda-tanda, lambing, atau 

grafik. Sedangkan, penyajian data 

menggunakan metode informal adalah 

penyajian data dengan menggunakan kata-

kata atau naratif. Dalam penelitian ini, 

metode penyajian data yang digunakan 

adalah metode penyajian data informal. 

Mahsun (2001:123) mengatakan metode 

penyajian data informal adalah perumusan 

dengan menggunakan kata-kata biasa, 

termasuk penggunaan termenologi yang 

bersifat teknis. 

Metode hasil analisis penyajian data 

yang saya sajikan dalam bentuk petikan 

dialog dan diskripsi maksud dari petikan 

tersebut. Ke semua itu merupakan jawaban 

dari rumusan masalah, yaitu praktek yang 

dilakukan oleh Saiful Bahri dalam naskah 

drama Mahkamah karya Asrul Sani. Praktek 

hegemoni tersebut tersaji sesuai skema 

hegemoni menurut Gramsci yang terdapat 

dalam metode analisis data diatas, yaitu 

hegemoni melalui bahasa, foklor dan 

Common Sense, selain itu penelitian ini juga 

akan dikaitkan dengan pembelajaran sastra 

di SMA. 

  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan rumusan masalah, 

penelitian ini akan membahas tentang 

praktek hegemoni Saiful Bahri dan 

kaitannya dengan pembelajaran sastra di 

SMA. Pada pembahasan mengenai praktek 

hegemoni Saiful Bahri, terlebih dahulu 

peneliti mempaparkan mengenai posisi 

Saiful Bahri sebagai agen intelektual, 

kemudian proses hegemoni yang dilakukan 

Saiful Bahri dan wujud hasil hegemoni yang 

telah dilakukan oleh Saiful Bahri. Berikut 

penjelasannya : 

1. Saiful Bahri Sebagai Agen Intelektual 

Saiful Bahri sebagai Agen 

Intelektual menempati tiga posisi penting, 

yaitu posisi sebagai laki-laki dalam 

keluarga, sebagai pemimpin dalam 

lingkungan militer dan dalam lingkungan 

koperasi, serta sebagai pahlawan dalam 

lingkungan masyarakat. Pada lingkungan 

keluarga, Saiful Bahri memiliki 

pengetahuan tentang ideologi dan budaya 

patriarki sehingga posisinya sebagai laki-

laki memungkinkannya memperoleh 

dominasi atas istri. Kemudian pada 

lingkungan kerja (lingkungan militer dan 

koperasi), Saiful Bahri memiliki 

pengetahuan tentang ideologi kelas sosial 

sehingga posisinya sebagai pimpinan 

memungkinkannya melakukan dominasi 

terhadap bawahannya. Dan pada 

lingkungan masyarakat, Saiful Bahri 

memiliki pengetahuan tentang adanya 



budaya ketokohan sehingga posisinya 

sebagai pahlawan dan pejuang 

memungkinkannya melakukan kekuasaan 

simbolis terhadap masyarakat. Dengan 

demikian, pengetahuan tersebut 

merupakan bukti yang menunjukkan 

bahwa Saiful Bahri adalah Agen 

Intelektual pada tiga lingkungan tersebut. 

 

2. Proses Hegemoni yang Dilakukan Oleh 

Saiful Bahri 

Berdasarkan tiga posisi tersebut, 

diketahui bahwa wilayah praktik 

Hegemoni yang dilakukan Saiful Bahri 

dalam naskah drama Mahkamah ada tiga, 

yaitu wilayah rumah tangga, lingkungan 

kerja, dan masyarakat dalam sebuah 

Negara. Dengan demikian, proses praktik 

Hegemoni yang dilakukan oleh Saiful 

Bahri dapat dirincikan sebagai berikut; 

a. Hegemoni Saiful Bahri pada 

Lingkungan Rumah Tangga 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa sarana bahasa 

yang Saiful Bahri gunakan dalam 

Praktik Hegemoni terhadap Murni 

adalah dengan menggunakan kata 

yang menunjukkan strata sosial 

berdasarkan gender. Selain itu, ia juga 

menggunakan kata yang berisi 

kekerasan simbolik dan berisi 

batasan-batasan atau ikatan. 

Kemudian, sarana folklor yang Saiful 

Bahri gunakan adalah pernikahan dan 

norma-norma yang didasarkan pada 

budaya patriarki. Dan sarana 

commonsense yang Saiful Bahri 

gunakan adalah pencitraan melalui 

kebiasaan mengajak Murni untuk 

berziarah bersama ke makam Anwar. 

b. Hegemoni Saiful Bahri pada 

Lingkungan Kerja 

 Hegemoni Saiful Bahri pada 

Lingkungan Kerja (Rekan 

Seperjuangan) 

sarana bahasa yang Saiful 

Bahri gunakan dalam praktik 

Hegemoni terhadap rekan 

seperjuangan adalah dengan 

menggunakan kata-kata yang 

menunjukkan posisi, jabatan, dan 

status sosial. Selain itu, ia juga 

menggunakan kata-kata yang berisi 

ruang lingkup dominasinya, kata-

kata yang berisi norma kemiliteran, 

kata-kata yang bersifat pencitraan 

demi kepentingan umum, dan kata-

kata yang bersifat pencitraan 

secara religius. Kemudian sarana 

folklor yang Saiful Bahri gunakan 

adalah dengan strata sosial 

(pangkat atau jabatan) dan norma 

(persidangan dan sumpah prajurit). 

Dan sarana commonsense yang 

Saiful Bahri gunakan adalah 

memberikan perintah, tugas, dan 

hukuman. 

 Hegemoni Saiful Bahri pada 

Lingkungan Kerja (Koperasi) 

Saiful Bahri melakukan 

praktik Hegemoni terhadap rekan-

rekannya di koperasi menggunakan 

sarana bahasa berikut; 1) 

menggunakan kata-kata yang 

menyatakan ruang lingkup 

dominasi, 2) menggunakan kata-

kata yang menunjukkan strata 

sosial, dan 3) menggunakan kata-

kata yang bersifat pencitraan. 

Kemudian sarana folklor yang ia 



gunakan adalah strata sosial 

(pangkat atau jabatan) dan norma 

(rapat). Dan sarana commonsense 

yang ia gunakan adalah 

memberikan perintah dan 

menerima laporan. 

c. Hegemoni Saiful Bahri pada 

Lingkungan Masyarakat 

Saiful Bahri melakukan praktik 

Hegemoni pada lingkungan 

masyarakat melalui sarana bahasa 

berikut; 1) menggunakan kata-kata 

yang menunjukkan ketokohan 

(pahlawan), 2) menggunakan kata-

kata yang berisi pencitraan. 

Kemudian, sarana folklor yang ia 

gunakan adalah pencitraan dengan 

mendirikan koprasi atas nama bekas 

pejuang. Selain itu, ia juga 

memanfaatkan folklor yang terdapat 

dalam masyarakat, yaitu ketetapan 

adanya HUT RI. Dan sarana 

commonsense yang Saiful Bahri 

gunakan adalah perayaan HUT RI. 

 

3. Wujud Hasil Hegemoni yang 

Dilakukan Oleh Saiful Bahri 

Kemudian setelah melakukan praktik 

Hegemoni pada tiga wilayah tersebut, 

Saiful Bahri mendapat hasil berwujud 

moral dan intelektual sebagai berikut; 

a. Lingkungan Keluarga 

Setelah mendapatkan hati 

Murni seutuhnya, secara langsung 

Murni memberikan timbal balik pada 

Saiful Bahri.Wujud timbak balik 

tersebut ada yang berupa moral dan 

intelektual. Timbal balik yang Murni 

berikan pada Saiful Bahri dalam 

wujud intelektual adalah ideologi 

patriarki yang dianut Murni, yaitu 

pemikiran bahwa perempuan harus 

menerima, mengabdi, dan lain 

sebagainya. Idiologi tersebut 

membentuk perilaku Murni dalam 

memposisikan dirinya sebagai 

perempuan di dalam keluarga. 

Kemudian timbal balik yang 

Murni berikan pada Saiful Bahri 

dalam wujud moral adalah berupa 

tindakan menanyakan atau meminta 

persetujuan, melayani 

b. Lingkungan Kerja 

 Lingkungan Militer 

Pada lingkungan militer, 

Saiful Bahri mendapatkan hasil 

dari praktik Hegemoninya berupa 

moral dan intelektual. Hasil 

hegemoni dalam wujud intelektual 

dalam lingkungan militer adalah 

kesadaran akan status sosial. Hal 

tersebut merupakan wujud dari 

adanya ideologi kelas sosial, yaitu 

pemikiran yang menempatkan 

seseorang atau sekelompok orang 

sesuai jabatan, ekonomi, golongan, 

dan hal-hal sosial lainnya. 

Kemudian hasil hegemoni 

dalam wujud moral dalam 

lingkungan militer berupa 

perlindungan dari Kapten Anwar 

 Lingkungan Koperasi 

Sedangkan pada lingkungan 

koperasi, Saiful Bahri 

mendapatkan hasil dari proses 

Hegemoninya juga berupa moral 

dan intelektual. Wujud dari hasil 

hegemoni dalam bentuk intelektual 

adalah adanya kesadaran status 

sosial. Hal tersebut merupakan 



wujud dari adanya ideologi kelas 

sosial, yaitu pemikiran yang 

menempatkan seseorang atau 

sekolompok orang sesuai jabatan, 

ekonomi, golongan, dan hal-hal 

sosial lainnya.   

Kemudian hasil hegemoni 

yang diterima oleh Saiful Bahri 

dalam wujud moral di lingkungan 

koperasi adalah dukungan dan 

kepatuhan akan tugas 

c. Lingkungan Masyarakat 

wujud hasil dari praktik 

Hegemoni Saiful Bahri pada 

masyarakat juga ada yang berupa 

moral dan intelektual. Hasil hegemoni 

dalam wujud intelektual dalam 

lingkungan masyarakat adalah adanya 

pengakuan simbolik terhadap para 

pahlawan atau ketokohan. Hal 

tersebut mengakibatkan adanya sikap 

pengagungan. 

Kemudian hasil Hegemoni 

dalam wujud moral dalam lingkungan 

masyarakat adalah adanya sikap 

pengagungan, pengakuan dan pujian 

dari masyarakat 

 

4. Kaitan Penelitian dengan 

Pembelajaran Sastra di SMA 

Dengan mengaitkan penelitian ini 

pada pembelajaran sastra di SMA, 

peneliti berharap siswa mampu berpikir 

dan bersikap kritis terhadap proses 

pembelajaran di sekolah. Kemudian, 

hasil analisis dari penelitian ini peneliti 

kembangkan ke dalam RPP 

pembelajaran sastra di SMA kelas XI 

dengan KI dan KD Kurikulum 2013 

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Melalui hasil analisis terhadap 

naskah Mahkamah karya Asrul Sani, 

diketahui bahwa praktik hegemoni yang 

dilakukan Saiful Bahri terjadi pada tiga 

wilayah, yaitu lingkungan rumah 

tangga, lingkungan kerja (lingkungan 

militer dan lingkungan koperasi), dan 

lingkungan masyarakat dalam sebuah 

Negara. 

1. Sebagai Agen Intelektual yang 

menjalankan praktik hegemoni pada 

lingkungan keluarga, Saiful Bahri 

memiliki pengetahuan tentang 

budaya dan ideologi patriarki. 

Kemudian sebagai Agen Intelektual 

yang menjalankan praktik hegemoni 

di lingkungan kerja, Saiful Bahri 

memiliki pengetahuan tentang 

ideologi kelas sosial. Dan sebagai 

Agen Intelektual yang menjalankan 

praktik hegemoni di lingkungan 

masyarakat, Saiful Bahri memiliki 

pengetahuan tentang adanya budaya 

ketokohan dalam masyarakat.  

2. Proses praktik hegemoni yang 

dijalankan oleh Saiful Bahri pada 

tiga lingkungan tersebut, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut; 

a. Praktik hegemoni yang dilakukan 

Saiful Bahri di lingkungan rumah 

tangga melalui Bahasa, yaitu 

dengan a) menggunakan kata-

kata yang menunjukkan starta 

sosial berdasarkan gender, b) 

menggunakan kata-kata yang 

berisi kekerasan simbolik, dan c) 

menggunakan kata-kata yang 

berisi batasan atau ikatan. 



Kemudian dominasi yang 

dilakukan Saiful Bahri melalui 

folklor, yaitu melalui pernikahan 

dan norma-norma yang 

didasarkan pada ideologi dan 

budaya patriarki. Dan hegemoni 

Saiful Bahri melalui common 

sense, yaitu melalui pencitraan 

dengan mengajak Murni ziarah 

bersama ke makam Anwar. 

b. Praktik hegemoni yang dilakukan 

Saiful Bahri di lingkungan 

militer melalui Bahasa, yaitu 

dengan a) menggunakan kata-

kata yang menunjukkan posisi, 

jabatan, dan status sosial, b) 

menggunakan kata-kata yang 

berisi ruang lingkup 

dominasinya, c) menggunakan 

kata-kata yang berisi norma 

kemiliteran, d) menggunakan 

kata-kata yang bersifat 

pencitraan demi kepentingan 

umum, dan e) kata-kata yang 

bersifat pencitraan secara 

religius. Kemudian, dominasi 

yang dilakukan Saiful Bahri 

melalui folklor, yaitu melalui 

strata sosial dan norma-norma 

kemiliteran. Dan hegemoni 

Saiful Bahri melalui common 

sense, yaitu dengan memberikan 

tugas, perintah, dan hukuman. 

c. Praktik hegemoni yang dilakukan 

Saiful Bahri pada lingkungan 

koperasi melalui Bahasa, yaitu 

dengan a) menggunakan kata-

kata yang menyatakan ruang 

lingkup dominasi, b) 

menggunakan kata-kata yang 

menunjukkan strata sosial, dan c) 

menggunakan kata-kata yang 

bersifat pencitraan. Kemudian, 

dominasi yang dilakukan Saiful 

Bahri melalui folklor, yaitu 

melalui strata sosial dan norma. 

Dan hegemoni Saiful Bahri 

melalui common sense, yaitu 

dengan memberikan perintah 

atau tugas dan menerima 

laporan. 

d. Praktik hegemoni yang dilakukan 

Saiful Bahri pada masyarakat 

melalui Bahasa, yaitu dengan a) 

menggunakan kata-kata yang 

menunjukkan ketokohan, dan 2) 

menggunakan kata-kata yang 

berisi pencitraan. Kemudian, 

dominasi yang dilakukan Saiful 

Bahri pada masyarakat melalui 

folklor, yaitu melalui pencitraan 

dengan mendirikan koperasi atas 

nama para bekas pejuang dan 

ketetapan HUT RI. Dan 

hegemoni Saiful Bahri pada 

masyarakat melalui common 

sense, yaitu perayaan HUT RI. 

3. wujud hasil dari praktik hegemoni 

yang dilakukan Saiful Bahri, 

diperoleh kesimpulan berikut; 

a. Lingkungan keluarga, yaitu 

perilaku Murni yang selalu 

meminta persetujuan sebelum 

melakukan atau memutuskan 

sesuatu, penerimaan, pelayanan, 

dan kepatuhan dari Murni. 

Sedangkan wujud intelektual 

yang Saiful Bahri peroleh adalah 

ideologi Patriarki yang dianut 

Murni. 



b. Lingkungan militer adalah 

perlindungan, kepatuhan, dan 

kesetujuan dari bawahannya. 

Sedangkan wujud intelektual 

yang Saiful Bahri peroleh adalah 

adanya kesadaran atas strata 

social. 

c. Lingkungan koperasi adalah 

kepatuhan, dukungan, dan 

laporan. Sedangkan wujud 

intelektual yang Saiful Bahri 

peroleh, yaitu adanya kesadaran 

atas strata social.  

d. Lingkungan masyarakat adalah 

pengakuan, pujian, dan 

pengagungan. Sedangkan wujud 

intelektual yang Saiful Bahri 

peroleh di lingkungan 

masyarakat, yaitu adanya pola 

pikir dan budaya ketokohan. 

4. Hasil penelitian ini peneliti 

kembangkan ke pembelajaran sastra 

di SMA dalam RPP pembelajaran 

sastra mengenai ketokohan dan 

penokohan dalam naskah drama. 

Selain itu, RPP tersebut disesuaikan 

dengan KI dan KD Kurikulum 20013 

kelas XI sebagai berikut; KI 1, 3, 4 

dan KD 1.2, 1.3, 3.3, dan 4.1. 

Kemudian setelah para siswa 

memperoleh informasi melalui 

proses analisis dan interpretasi, 

proses pembelajaran diarahkan pada 

mewujudkan naskah tersebut 

menjadi sebuah pementasan. 

2. Saran 

Segala cipta dan karya manusia 

tidaklah terlepas dari kekurangan karena 

kesempurnaan sesungguhnya hanya 

milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh 

karena itu, peneliti sangat bersenang hati 

apabila dari sekian pembaca ada yang 

sekiranya berkenan untuk memberikan 

saran agar penelitian ini dapat 

bermanfaat secara semestinya. Selain itu, 

peneliti juga terbuka jika ada yang ingin 

mengajak berdiskusi seputar naskah 

drama Mahkamah dan teori Hegemoni 

Gramcy. Selanjutnya, saran untuk Bapak 

atau Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah 

Sastra agar lebih Up Date tentang 

perkembangan teori dan karya sastra 

agar ilmu yang di dapat pada waktu 

perkuliahan memadai untuk 

menyelesaikan tugas akhir. Dan bagi 

intitusi pendidikan agar bersedia 

menambah koleksi bacaan yang bermutu 

dan terbaru. Terimakasih. 
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