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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Literatur Review 

Penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai bahan perbandingan, 

acuan dan membuktikan adanya perbedaan dan kebaharuan dari penelitian yang 

akan dilakukan. Berikut penelitian terdahulu dengan ranah kajian dan kata 

kunci “Komunikasi Politik, Hegemoni, Kiai, Bangkalan, Analisis Semiotika”, 

yang peneliti olah dari sumber-sumber yang ada sebagai berikut : 

1. (Rozaki, 2004) 

Buku yang berjudul “Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah 

Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura” membahas mengenai 

basis kekuasaan antara Kiai-B;ater yang menjadi ikon sosial masyarakat 

Mdura. Hingga relasi keduanya yang mampu memberikan pengaruh kuat 

bagi masyarakat sebagai elite lokal yang mampu membuat masyarakat 

bersimpati serta taat secara sukarela bahkan melebihi kepatuhan terhadap 

birokrasi. 

2.   (Patria,Nezar and Arief, 2015)  

Buku yang berjudul “Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni” 

membahas mengenai pemikiran serta konsep gramsci tentang Hegemoni 

serta kaitannya dengan cara memahami Negaara sebagai bentuk 

hegemoni. Merupakan gagasan aliran filsafat marxis yang dikembangkan 
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oleh pemikiran Gramsci mengenai  hegemoni, suatu kegiatan politik yang 

dijalankan dengan tujuan mengikat ketaatan masyarakat tanpa melaui 

perlawanan 

3. Hasil Penelitian (Khuaify, 2018) 

 Skripsi dengan judul “Strategi Politik Calon Legislatif Partai 

Golkar Dalam Pemilu 2014 Di Kabupaten Bangkalan”. Penelitian ini 

termasuk dalam tipe penelitian empirik yang menggunakan metode field 

research (penelitian lapangan), dengan proses pengumpulan data 

observasi,wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana strategi politik Caleg Partai Golkar di Kabupaten 

Bangkalan.  

Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan hasil penelitian 

yang  ditunjukkan dengan temuan bagaimana strategi caleg dalam 

membangun awareness masyarakat melalui komunikasi yang baik 

terhadap kader partai. Adapun batasan dari penelitian ini hanya mengenai 

strategi politik dari Caleg Partai Golkar yang fokus dalam ranah kajian 

ilmu politik. 

4. Hasil Penelitian (Halim, 2015) 

 Jurnal dengan judul “Representasi Kampanye Politik Dalam Game 

(Analisis Semiotik dalam Game Jokowi Go! Dan Game Prabowo The 

Asian Tiger)”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode analisis 

semiotik Roland Barthes dan termasuk penelitian tipe kualitatif deskriptif . 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi 

kampanye politik dalam pemilu 2014 dalam game Jokowi Go! dan 

Prabowo the Asian Tiger.  

Berdasarkan hasil amatan tentang konten dan pesan-pesan yang 

terdapat di dalam game Jokowi Go! dan game Prabowo The Asian Tiger 

melalui penggunaan tanda (warna, kata-kata) peneliti menginterpretasikan 

terdapat tanda yang mengandung makna kampanye dari kedua paslon  

yang terdapat pada games . 

5. Hasil Penelitian (Kurniawan, 2014)   

 Jurnal dengan judul “Politik  Branding Kiai Madura (Studi 

Deskriptif Personal Branding KH. Imam Buchori Cholil Pada Pemilu 

Legislatif 2014 Kabupaten Bangkalan)”. Penelitian ini didasari atas 

paradigma konstruktivisme atau interpretif yang bertujuan untuk 

membongkar makna-makna tertentu dari komunikasi. Penelitian ini, lebih 

berkonsentrasi pada political branding untuk seorang kandidat. Yaitu 

sebuah pembentukan personal branding.  

Berdasarkan hasil temuan, maka dapat disimpulkan dari penelitian 

ini ditemukan ada 6 (enam) proses personal branding KH Imam Buchori 

Cholil yang dilakukan pada saat pemilu legislatif di Bangkalan. Dalam 

penelitian ini juga terdapat batasan, yaitu peneliti hanya fokus 

menginterpretasikan bagaimana KH Imam Buchori Cholil membentuk 

citra melalui personal branding. 
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6. Hasil Penelitian (Misyuniarto, 2019) 

Skripsi dengan judul “Komunikasi Politik Kiai Dalam Pemilihan 

Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Pengasuh Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah, Kabupaten Bangkalan)”. Penelitian ini tergolong 

dalam penelitian kualitatif dengan proses pengumpulan data wawancara, 

dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami 

dan mendeskripsikan bagaimana proses dan strategi komunikasi politik  

yang dilakukan oleh kiai pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah dalam Pemilihan Umum 2019.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik 

ditunjukkan dengan penguatan karakter, dan strategi ditunjukkan dengan 

memunculkan rasa kebersamaan dalam tim pemenangan kampanye. 

Batasan dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus membahas bagaimana 

strategi komunikasi politik Kiai Pondok Pesantren yaitu melalui para 

santri dan tim sukses  

7. Hasil Penelitian  (Julio, Cardoso S., Herru Prasetya Widodo, 2015)  

Jurnal dengan judul “Analisis Semiotika Iklan Prabowo Subianto 

Pada Partai Gerindra Dalam Pemilihan Legislatif 2009”. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis semiotik dan 

tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini ditekankan 

pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya, 

dari objek yang diselidiki. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
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berpatokan  pada kebutuhan unit analisis. Dengan teknik pengumpulan  

dokumentasi.  

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 

adanya makna pada tanda visual dan audio yang menggambarkan 

Prabowo adalah seorang tokoh yang dekat dan mau berbaur dengan 

rakyat serta memahami kondisi rakyat. Dengan menampilkan kesan 

sebagai pemimpin, pengayom yang tegas dan bijaksana. Pada penelitian 

ini terdapat batasan penelitian, yaitu peneliti hanya fokus 

menginterpretasikan tanda yang menggambarkan citra seorang pemimpin 

yang ideal melalui analisis semiotika 

8. Hasil Penelitian (So’im, 2019) 

Tesis dengan judul “Respon Politik Pemuda Terhadap Hegemoni 

Dinasti Politik  Kaum Sarungan Di Bangkalan Madura”. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif pendekatan etnografi, data yang diolah 

hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian 

dianalisa dengan analisis deskriptif, pola pikir deduktif. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui relevansi teori hegemoni, 

terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan terhadap pemuda di 

Bangkalan.  

Berdasarkan hasil temuan dan analisis maka kesimpulan dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa respon pemuda Bangkalan terhadap 

hegemoni dinasti politik kaum sarungan dilihat dari kegiatan dan 
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sosialisasi yang juga dilatarbelakangi sikap ta’dim kepada kiai. Adapun 

batasan dan celah penelitian, peneliti hanya membahas bagaimana respon 

pemuda dengan relevansi teori hegemoni mengenai politik dinasti 

Bangkalan 

9. Hasil Penelitian  (Budiman, Jofanny, 2019)  

Jurnal dengan judul “Komunikasi Politik Megawati Dalam 

Membangun Brand Image Partai”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengolahan data 

melalui proses wawancara, observasi, studi kepustakaan dan juga dengan 

penelusuran data online. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana komunikasi politik Megawati selaku ketua umum 

partai yang mengkonstruksi brand image PDIP. Menggunakan teori  

brand image  menurut Keller.  

Berdasarkan hasil olahan data dari penelitian ini, dapat 

disimpulkan  bahwa Komunikasi politik yang dilakukan oleh Megawati 

sudah cukup baik, dalam arti dapat memberikan pesan-pesan politik yang 

tegas baik kepada kader maupun publik. Penelitian ini memiliki batasan, 

di mana peneliti hanya fokus membahas bagaimana pembentukan brand 

image partai melalui komunikasi politik Megawati. 
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Table 2.1 Literatur Review 

No Nama Judul Metode Hasil 

1. Rifqi Khulaify 

(2018) 

 

 

 

(SKRIPSI) 

 

Strategi Politik 

Calon Legislatif 

Partai Golkar Dalam 

Pemilu 2014 di 

Kabupaten 

Bangkalan 

tipe penelitian empirik 

yang menggunakan 

metode field research 

(penelitian lapangan), 

dengan proses 

pengumpulan data 

observasi,wawancara, 

dan dokumentasi 

Hasil penelitian 

ditunjukkan dengan 

hasil temuan 

bagaimana strategi 

caleg dalam 

membangun 

awareness 

masyarakat melalui 

komunikasi yang 

baik terhadap kader 

partai 

2. Janne Halim dan 

Widiyatmoko 

(2015) 

 

 

 

(JURNAL) 

 

Representasi 

Kampanye  Politik 

dalam Game 

(Analisis Semiotik 

dalam Game Jokowi 

Go! Dan Game 

Prabowo The Asian 

Tiger) 

Penelitian ini termasuk 

tipe kualitatif deskriptif, 

dengan metode analisis 

semiotik Roland Barthes 

Hasil amatan tentang 

konten dan pesan-

pesan yang terdapat 

di dalam game 

Jokowi Go! dan 

game Prabowo The 

Asian Tiger melalui 

penggunaan tanda 

(warna, kata-kata) 

3. Rio Kurniawan 

dan Netty Dyah 

Kurniasari(2014) 

 

 

 

 

 

(JURNAL) 

Politik Branding 

Kiai Madura (Studi 

Deskriptif Personal 

Branding KH. Imam 

Buchori Cholil Pada 

Pemilu Legislatif 

2014” Kabupaten 

Bangkalan) 

Penelitian ini didasari 

atas paradigma 

konstruktivisme atau 

interpretif yang 

bertujuan untuk 

membongkar makna-

makna tertentu dari 

komunikasi 

Hasil dari penelitian 

ini ditemukan ada 6 

(enam) proses 

personal branding 

KH Imam Buchori 

Cholil yang 

dilakukan pada saat 

pemilu legislatif di 

Bangkalan 

4. Khoirul Mustofa 

Misyuniarto 

(2019) 

 

 

 

 

(SKRIPSI) 

 

Komunikasi Politik 

Kiai dalam 

Pemilihan Umum 

Tahun 2019 (Studi 

Kasus Pada 

Pengasuh Pondok 

Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah, 

Kabupaten 

Bangkalan) 

Penelitian ini termasuk 

dalam penelitian 

kualitatif deskriptif 

dengan proses 

pengumpulan data 

wawancara, 

dokumentasi 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa komunikasi 

politik ditunjukkan 

dengan penguatan 

karakter, dan strategi 

ditunjukkan dengan 

memunculkan rasa 

kebersamaan dalam 

tim pemenangan 

kampanye. 

5. Cardoso,S. Julio, 

Herru Prasetya 

Widodo, Carmia 

Diahloka (2012) 

Analisis Semiotika 

Iklan Prabowo 

Subianto pada Partai 

Gerindra dalam 

Penelitian ini 

menggunakan  metode 

analisis semiotik dan 

jenis penelitian kualitatif 

Hasil dari penelitian 

ini ditunjukkan 

dengan adanya 

makna pada tanda 
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(JURNAL) 

Pemilihan Legislatif 

2009 

ditekankan pada 

memberikan gambaran 

secara obyektif tentang 

keadaan sebenarnya 

visual dan audio 

yang 

menggambarkan 

Prabowo adalah 

seorang tokoh yang 

dekat dan mau 

berbaur dengan 

rakyat serta 

memahami kondisi 

rakyat 

6. M. So’im (2019) 

 

 

 

 

 

 

(TESIS) 

 

Respon Politik 

Pemuda Terhadap  

Hegemoni Dinasti 

Politik Kaum 

Sarungan di 

Bangkalan Madura 

penelitian ini 

menggunakan metode 

kualitatif pendekatan 

etnografi, data yang 

diolah hasil observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi yang 

kemudian dianalisa 

dengan analisis 

deskriptif, pola pikir 

deduktif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

respon pemuda 

Bangkalan terhadap 

hegemoni dinasti 

politik kaum 

sarungan dilihat dari 

kegiatan dan 

sosialisasi yang juga 

dilatarbelakangi 

sikap ta’dim kepada 

kiai 

7. Jofanny Budiman, 

H.H. Daniel 

Tamburian (2018) 

 

 

(JURNAL) 

 

Komunikasi Politik 

Megawati dalam 

Membangun  Brand 

Image Partai 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

dengan metode studi 

kasus. Pengolahan data 

melalui proses 

wawancara, observasi, 

studi kepustakaan dan 

juga dengan penelusuran 

data online 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa Komunikasi 

politik yang 

dilakukan oleh 

Megawati sudah 

cukup baik, dalam 

arti dapat 

memberikan pesan-

pesan politik yang 

tegas baik kepada 

kader ataupun publik 

Sumber : googleschoolar.com (Skripsi-Jurnal) Olahan Peneliti (2021) 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Semiotika 

Penelitian dilakukan tidak hanya sebatas mencari solusi dari 

permasalahan yang diangkat. Melainkan untuk mengupas fenomena 

berdasarkan teori yang relevan sebagai pisau analisis yang menentukan 

validitas dan tolak ukur sebagai produk ilmiah. Teori dipahami sebagai 

suatu set dari hubungan antar konstruk, konsep , definisi atau batasan 

yang menyajikan suatu pandangan sistematis melalui fenomena dengan 

penjelasan rinci (Pujileksono, 2016,h.11). Untuk itu di dalam penelitian 

dibutuhkan landasan teori sebagai acuan dan kerangka untuk menemukan 

hasil dalam penelitian.  

Penelitian ini, menggunakan pendekatan semiotika sebagai grand 

theory serta metode analisis. Semiotika, semiotics, semiologi, 

semasiologi, sememik dan semik beberapa istilah yang digunakan dengan 

satu konsep yang sama. Semiotika dikenal dengan istilah awal semeion 

(bahasa Yunani) yang berarti tanda atau penafsir tanda. Semiotika pada 

hakikatnya merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana proses 

penafsiran tanda, kode, atau  lambang.  

Semiotika menjadi cabang keilmuan yang menunjukkan semakin 

penting dan berpengaruhnya pada empat dekade terakhir. Yang 

dipandang tidak hanya sebagai metode kajian (decoding) tetapi juga 

sebagai metode penciptaan (encoding). Semiotika semakin berkembang 
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menjadi sebuah model serta paradigma bagi berbagai cabang keilmuan 

yang sangat luas khususnya di ranah kajian ilmu sosial (Piliang, 

2010,h.299)  

Ketika membahas semiotika tentunya terdapat beberapa tokoh 

yang memiliki pandangan yang sangat variatif terkait pandangannya 

mengenai semiotika. Seperti Roland Barthes, Saussure, Moris serta 

Charles Sanders Peirce memiliki versi berbeda dalam memahami tanda. 

Seperti halnya pandangan Saussure bahwa semiotika dipahami sebagai 

ilmu yang mengkaji tentang tanda yang menjadibagian dari kehidupan 

sosial (Piliang, 2010,h.300). Sedangkan pada penelitian ini pandangan 

semiotika Charles Sanders Peirce yang akan digunakan sebagai grand 

theory dalam landasan teori sebagai pisau analisis. Untuk melihat apa 

yang terlihat dari tanda mewakili sesuatu yang tidak terlihat lainnya yang 

diasumsikan Gramsci mengenai praktik hegemoni. 

 

2.2.2 Semiotika Charles Sanders Peirce 1893 

Charles Sanders Peirce atau dikenal dengan C.S Peirce lahir 

1839 merupakan salah satu tokoh semiotika yang populer, seorang ahli 

filsafat dan logika dari Amerika. Teori semiotika versi Peirce dikenal 

sebagai grand theory atau teori besar secara umum mengenai semiotika 

yang sering digunakan, gagasan Peirce mengenai penandaan  bersifat 
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universal terdeskripsi dan terstruktur. Selain itu teori dari beberapa tokoh 

lain secara konsep berangkat dari pandangan Peirce yang dikembangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Triadic Peirce 
Sumber : Yasraf Amir P. (2010) 

 

Menurut pandangan Peirce dalam (Piliang, 2010,h.310)  tanda 

(representamen) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari objek serta 

referensinya begitu pula bagaimana pemahaman  subjek atas tanda 

(interpretant). Seperti pada gambar segitiga makna di atas dapat 

disimpulkan bagaimana Peirce  melihat serta memposisikan subjek 

sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari proses signifikasi 

(penandaan). Model triadic Peirce di atas merumuskan tanda sebagai 

sesuatu yang tidak terbatas (representamen + objek + interpretant = 

tanda). Dalam hal ini Peirce memandang tanda pada proses perubahan 

tanpa henti yang disebut proses semiosis tak terbatas, proses di mana 

penciptaan interpretan tanpa akhir. Model triadic Peirce memperlihatkan 

tiga elemen utama pembentuk tanda yaitu sesuatu yang 

merepresentasikan sesuatu yang lain (representamen), sesuatu yang 

Objek  

Interpretant 

Representamen 



23 
 

 
 

direpresentasikan (objek) dan interpretasi seseorang terhadap tanda 

(interpretan) 

Tabel 2.2 Uraian Model Triadik Peirce  
Trikotomi 

 

Kategori 

 

Representamen 

 

Objek 

 

Interpretan 

Firstness 
Otonom 

Qualisign  
- Proper sign 

- Tanda potensial 

- Kepertamaan 

- Apa adanya  

- Kualitas 

Ikon 

- Copy 

- Tiruan 

- Keserupaan 

- Kesamaan 

Rheme 
- Class name 

- Proper name 

-Masih terisolasi 

dalam konteks 

Secondness  

Dihubungkan 

dengan realita 

Sinsign 

- Token 

- Pengalaman 

- Perilaku 

- Perbandingan  

Indeks 

- Penunjukan 

- Kausal 

 

Dicent 

- Tanda dari 

eksistensi aktual 

Thirdness 

Dihubungkan 

dengan aturan 

konvensi, atau 

kode 

Legisign  

- Tipe  

- Memori  

- Sintetis 

- Mediasi 

- Komunikasi 

Simbol 

- Konvensi 

- Kesepakatan 

Argument 

- Gabungan dari dua 

premis 

Sumber : (Piliang, 2010) 

Pada tabel di atas dapat dilihat jelas bagaimana Peirce 

mengklasifikasikan representamen, objek, interpretan masing-masing ke 

dalam tiga bagian detail yang merujuk setiap tanda, objek dan interpretasi 

seseorang terhadap tanda. Berikut uraian lengkap elemen model triadik 

Peirce:  

1. Representamen 

Merupakan sesuatu yang bisa ditangkap dan divisualisasikan oleh 

panca indera manusia dan memiliki keterkaitan dengan hal lain atau 

merujuk pada hal lain (bukan tanda) yang diinterpretasikan. Hal lain 

yang diinterpretasikan adalah objek 
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a. Qualisign 

Tanda yang ditampilkan  berdasarkan sifat yang ada pada tanda. 

Misalnya pada scene terdapat beberapa tampilan warna  pakaian 

yang digunakan ataupun benda serta atribut lainnya yang 

digunakaan saat kampanye 

b. Sinsign 

Tanda yang kaitannya dengan qualizing berdasarkan pengalaan 

serta atas dasar tampilan daam kenyataan 

c. Legisign  

Tanda atas dasar  suatu peraturan yang disepakati secara umum 

dapat juga berupa kode ataupun konvensi 

2. Objek  

Merupakan acuan yang dirujuk tanda. Yang menjadi referensi  

interpretasi tanda 

a. Ikon 

Merupakan tanda yang terbentuk atas dasar visualisasi dan realitas 

(acuan) sebenarnya. Artinya tanda menginterpretasikan acuan 

secara langsung melalui bentuk, dan segala hal yang bisa dilihat, 

didengar, disentuh. Contohnya segala gambar, tulisan, teks, 

dokumen dalam bentuk visual atau audio visual 
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b. Indeks 

Merupakan tanda yang terbentuk dengan indikasi hubungan sebab 

akibat antara tanda dan acuannya. Artinya tanda juga merujuk 

pada acuan melalui sebuah clue. Contohnya ketika seseorang 

melihat asap, seseorang meyakini ada api, begitu juga mendung 

menandakan akan turun hujan  

c. Simbol  

Merupakan tanda yang dikonstruksi secara konvensional. 

Hubungan tanda dan acuannya terbentuk atas dasar kesepakatan 

masyarakat sebelumnya. Contohnya warna ungu di Indonesia 

dilambangkan atau dimaknai sebagai warna janda, akan berbeda 

jika berada di Amerika yang mungkin menjadi lambang lainnya. 

3. Interpretan 

Orang yang menggunakan tanda, kemudian dimasukkan ke dalam 

konsep tertentu berdasarkan benak seseorang untuk memaknai suatu 

hal yang sudah dirancang terhadap  objek 

a. Rheme  

Penanda yang belum dipengaruhi oleh interpretasi dan terisolasi 

dari konteks serta berdasarkan pilihan 

b. Dicent 

Penanda yang memberikan atau menampilkan informasi terkait 

petanda. Tanda berasal dari eksistensi aktual  
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c. Argument 

Petanda  akhir  berupa hasil kesepakatan, kaidah serta non benda 

yang berasal dari gabungan dua premis  

 

2.2.3 Hegemoni Gramsci (1891-1937) 

Antonio Gramsci merupakan pembentuk gagasan tentang konsep 

negara dan hegemoni. Seorang Marxis yang lahir 22 Januari 1891 di Ales, 

Sardinia, Italia memberikan kontribusi pemikiran-pemikirannya yang 

cemerlang pada abad XX. Perkembangan teori sosial marxis tidak lepas 

kaitannya dengan kontribusi Gramsci sebagai marxis Italia yang oleh 

beberapa kaum marxis disebut sebagai ‘Post-Marxis’. Pandangannya yang 

dominan, orisinil serta menjadi ide sentral bagi perkembangan teori sosial 

dan filsafat hingga saat ini adalah mengenai hegemoni. 

Munculnya gagasan hegemoni dilatarbelakangi oleh kondisi 

politik yang dialami oleh Gramsci ketika menjadibagian dari gerakan dan 

berperan sebagai kalangan intelektual. Konsep hegemoni merupakan 

bentuk kontribusi pemikiran Gramsci dalam teori politik yang bersumber 

pada revisi pemikiran marxis klasik. Hegemoni menurut Gramsci 

merupakan kondisi sosial-politik di mana terjadi keseimbangan antara 

filsafat dan praktik sosial masyarakat ditunjukkan dengan adanya 

dominasi yang merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui 

masyarakat dalam sebuah lembaga. 
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Berdasarkan konsep hegemoni, terdapat dua asumsi yang 

mendasar, Gramsci mengemukakan dalam (Patria,Nezar and Arief, 

2015,h.17) bahwa bertahannya dominasi yang menentukan kekuasaan 

abadi dan langgeng melalui dua perangkat kerja 

Terdapat satu tingkatan yang bisa disebut sebagai masyarakat 

sipil (civil society) berupa kumpulan organisme yang lazim 

disebut privat. Sedangkan masyarakat politik (political society) 

atau dikenal dengan  negara. Kedua tingkatan ini berkesesuaian 

di satu pihak dengan fungsi hegemoni yang dilaksanakan 

kelompok dominan di seluruh masyarakat (Patria,Nezar and 

Arief, 2015,h.17) 

Dua asumsi di atas sekaligus sebagai cara (perangkat kerja) 

menurut Gramsci yang diterapkan dalam mendominasi, menguasai dan 

melanggengkan kekuasaan dapat dipahami sebagai proses hegemoni. 

Yang nantinya akan timbul efek kendali secara natural, spontan artinya 

masyarakat akan menerima dengan sukarela tanpa rasa keterpaksaan 

melalui kekuatan intelektual dan pengakuan moral merupakan bentuk dan 

proses perangkat kerja pertama  sedangkan masyarakat mau tidak mau 

akan mengikuti walaupun terpaksa yang merupakan proses  perangkat 

kerja kedua. Kedua perangkat kerja ini tidak dapat lepas dari sebuah 

dinamika pemerintahan pada suatu negara ataupun pada otonomi daerah.  

Terdapat tiga kategori penyesuaian yang menjadikan konsesus 

sebagai titik tolak hegemoni yaitu, karena rasa takut,karena terbiasa serta 

karena kesadaran dan persetujuan. Tipe yang terakhir inilah Gramsci 

menyebutnya hegemoni Hendarto (1993,h.80) dalam (Patria,Nezar and 

Arief, 2015,h.125). Ketiga kategori itu meliputi :  
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1. Orang menyesuaikan diri mungkin karena takut akan 

konsekuensi bila tidak mengikuti. Konformitas berupa 

penekanan sanksi  

2. Orang menyesuaikan diri karena terbiasa dengan mengikuti 

tujuan melalui cara tertentu.Konformitas berupa aktivitas tetap 

dengan pola tingkah laku tertentu 

3. Konformitas muncul dari tingkah laku memiliki tingkat 

kesadaran  dan persetujuan dengan unsur tertentu di masyarakat  

Dalam proses penyesuaian berdasarkan kesadaran dan persetujuan, 

terdapat perangkat lain yang berperan sebagai inisiasi atau organisator 

terjadinya konsesus hegemoni, yaitu intelektual. Jika sebelumnya dibahas 

secara garis besar hegemoni merupakan bentuk intelektual pada posisi 

khusus yaitu sebagai organiser dari hegemoni. Kaum intelektual 

merupakan orang yang memiliki fungsi sebagai organisator di semua 

lapisan masyarakat. Gramsci memandang keterlibatan kaum intelektual 

dalam dunia produksi (layaknya manajer dan teknisi) tidak sama dengan 

keterlibatan kapitalis di dunia produksi dan hubungan dengan proletar 

yang tidak seimbang. Selalu ditunjukkan lebih kecil atau lebih besar 

keterlibatannya.  

Saasoon (1987,h.136) dalam (Patria,Nezar and Arief, 2015,h.157-

158) mengemukakan bahwa dalam superstruktur, kaum intelektual 

mempraktikkan fungsi sebagai “organisasional dan konektif”  baik di 
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wilayah masyarakat sipil (Hegemoni) ataupun di wilayah masyarakat 

politik (Negara).  

Gramsci (1976) mengemukakan kaum intelektual merupakan 

deputi dari kelompok dominan yang menjalankan fungsi khusus 

dari hegemoni sosial dan pemerintahan sosial. Hal ini 

mencakup: 

Pertama, persetujuan spontan yang diberikan oleh massa yang 

besar kepada kepemimpinan umum yang dilakukan kelompok 

dominan atas kehidupan sosial, persetujuan bersifat historis dan 

disebabkan prestige. Kedua, aparat kekerasan Negara secara  

legal memaksakan disiplin pada kelompok-kelompok yang tidak 

setuju baik secara pasif atau aktif. Penggunaan aparatus ini 

sebagai antisipasi apabila suatu saat terdapat krisis 

kepemimpinan, atau persetujuan spontan telah me lemah 

(Patria,Nezar and Arief, 2015,h.158)  

Secara personal kalangan kapitalis bisa saja membayar atau 

membawa intelektual untuk menjaga kepentingan pribadinya. Dapat 

dikatakan perannya tidak ditentukan oleh hal ini namun oleh tempatnya 

dalam hubungan produksi. Oleh sebab itu Gramsci (1976) dalam 

(Patria,Nezar and Arief, 2015,h.157) mengatakan bahwa ‘semua orang 

adalah intelektual, namun tidak semua orang memiliki fungsi intelektual 

di masyarakat’. Selain memberikan pandangan terkait itu dimensi 

selanjutnya Gramsci kembali membedakan posisi intelektual. Yang   mana 

terdiri dari intelektual organik dan intelektual tradisional.  

1. Intelektual Organik 

Merupakan intelektual yang memiliki dominasi langsung pada 

hubungan produksi. Di mana tipe intelektual ini mengakui 

adanya  hubungan dengan kelompok sosial tertentu serta 

mengklasifikasikan ”homogenitas” dan kesadaran akan 



30 
 

 

 

fungsinya, tidak hanya di bidang ekonomi saja tetapi juga di 

bidang sosial politik. Intelektual organik bisa berasal dari 

kalangan borjuis dan memihak mereka atau juga berasal dari 

buruh dan berpihak pada perjuangan buruh.  

2. Intelektual Tradisional 

Merupakan intelektual yang juga disebut dengan intelektual 

pedesaan. Bersifat otonom yang merdeka dari kelompok 

sosial dominan. Orientasinya berdasarkan sejarah struktur 

ekonomi. Mereka cenderung menganggap dirinya independen 

dengan intelektual yang dimiliki, terbungkus dalam karakter    

mereka sendiri merupakan sebuah given society.  

Jika pandangan Gramsci tentang pengendalian moral dan 

intelektual dianalogikan secara langsung pada kondisi sosial politik di 

Madura, maka posisi tersebut ditempati oleh kalangan kiai. Hegemoni 

yang dilakukan oleh kiai berupa refleksi moral dan intelektual. Posisi kiai 

sebagai refleksi moral karena merupakan pengarah kebenaran sebagai 

pemuka agama. Serta refleksi intelektual ilmu yang dimiliki oleh 

masyarakat tidak hanya dijadikan sumber rujukan dalam bidang 

keagamaan saja, melainkan juga dalam bidang sosial, bahkan melebihi 

institusi pemerintahaan karena bisa menyasar semua sendi kehidupan. 

Posisi inilah tentu sangat mendukung efektifitas berjalannya hegemoni 

yang dilakukan oleh kiai. Bahkan saat ini peran kiai yang juga sudah 
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bergeser ke ranah politik, kondisi ini menunjukkan bagaimana kiai 

menguasai dan mengendalikan dua lini sekaligus. Posisi yang awalnya 

melakukan praktik hegemoni sebagai civil society saat ini juga melakukan 

upaya hegemoni melalui posisinya yang bergeser memperebutkan peran 

political society melalui kontestasi politik (So’im, 2019 h.89)  

Hegemoni yang dilakukan kiai tidak hanya pada aspek penyebaran 

nilai-nilai, ideologi dogma keagamaan saja. Melainkan menyasar segala 

aspek kehidupan sosial politik. Seperti ketika pelaksanaan pemilihan 

umum, masyarakat akan melihat isyarat yang diberikan untuk memilih 

pasangan calon. Bahkan beberapa kiai secara terang terangan memberikan 

arahan untuk memilih. Dari aspek inilah dapat dilihat bagaimana 

pengendalian yang dilakukan kiai mampu mencapai titik konsesus 

masyarakat atas dasar kesadaran dan persetujuan. Kekuatan hegemoni dan 

kedudukan kiai bahkan seringkali digunakan oleh calon yang sedang 

berlaga untuk  meminta bantuan melalui transaksi “silaturahmi” yang 

dilakukan oleh pasangan calon (So’im, 2019,h.93-94) 

 

2.3 Landasan Konseptual     

2.3.1 Representasi   

Secara umum istilah representasi sering digunakan ketika 

menggambarkan sebuah fenomena atau sebuah ekspresi secara tidak 

langsung yang memberikan korelasi tertentu terhadap sesuatu yang 
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mendukung. Dalam ranah kajian media, penggunaan representasi tentunya 

sangat tidak asing, karena berhubungan dengan proses penggambaran 

sebuah makna atau ekspresi yang menyangkut sebuah teks tertentu dalam 

hal ini (termasuk iklan) yang dihubungkan dengan realitas.  Danesi dalam 

(Dewi Candra, 2013,h.65-66) mendefinisikan representasi sebagai sebuah 

penggunaan tanda dalam bentuk gambar, bunyi dan yang lainnya, dengan 

tujuan menghubungkan, menggambarkan, atau mereproduksi dari apa 

yang dilihat, diindera, dirasakan atau dibayangkan dalam bentuk fisik. 

Sedangkan pada definisi lainnya mengenai representasi, yang dimaknai 

sebagai sesuatu yang hadir namun sesuatu lain di luarnya yang coba 

dihadirkan. 

Representasi tidak hanya merujuk pada diri sendiri melainkan 

merujuk kepada hal lain (di luar dirinya). Oleh sebab itu penggunaan 

representasi seringkali dipermasalahkan dari segi kemampuan dalam 

membuktikan bahkan menghadirkan “sesuatu” di luar dari realitas 

sebenarnya. Dalam proses representasi terdapat beberapa elemen yang 

menjadi unsur atau hal yang terlibat, antara lain : 

1. Sesuatu yang terlihat dan direpresentasikan disebut dengan objek 

2. Representasi itu sendiri yang disebut sebagai tanda, tanda yang 

merujuk atau mewakili objek 

3. Coding, merupakan seperangkat aturan yang menentukan korelasi 

keduanya (tanda dengan persoalan yang menjadi pokok bahasan). 
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Coding  juga berkemungkinan membatasi makna pada proses 

interpretasi tanda 

Pada proses representasi, suatu tanda dimaknai sebagai sesuatu 

yang bias pada sebuah objek sehingga perlu untuk dilakukan sebuah 

identifikasi. Artinya sebuah tanda atau suatu tanda hanya akan mengacu 

pada suatu atau satu objek tertentu saja. Atau juga dapat dimaknai satu 

tanda hanya akan mengacu pada satu kelompok objek yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

proses representasi merupakan proses yang mengacu pada kedalaman 

makna. 

 

2.3.2 Kiai di Madura 

Madura dan Kiai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika 

berbicara Islam di Madura tentu yang akan langsung terlintas di pemikiran 

kita adalah kiai. Yang mana proses Islamisasi di Madura tidak lepas 

kaitannya oleh peran para kiai. Menurut (Rozaki, 2004,h.47) proses 

Islamisasi di Madura melalui berbagai tahapan mulai dari jaringan elite 

istana, jaringan ulama kiai hingga jaringan saudagar yang diikuti oleh 

masyarakat. Berdasarkan histori inilah dapat dilihat bagaimana asal usul 

kiai di Madura yang saat ini tidak hanya diposisikan sebagai pemuka 

agama (memberikan pengajaran moral-keagamaan) tetapi juga sebagai 

elite masyarakat. Seiring berkembangnya budaya Islam di Madura serta 
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orientasi keagamaan menciptakan institusionalisasi seperti adanya tempat 

tempat pengajaran keagamaan seperti pesantren dan sejenisnya. 

Dilihat berdasarkan peran sosialnya, kiai di Madura tidak hanya  

memerankan diri sebagai tokoh agama saja. Keahlian lain yang dimiliki 

kiai di luar kemampuan pengetahuan di bidang agama seperti kemampuan 

melakukan praktik perdukunan atau pengobatan dengan hal yang berbau 

magis, orang Madura menyebutnya kiai dhukon (dukun). Selain itu kiai 

Madura banyak memberikan kontribusi melalui gerakan sosial 

keagamaan. Pada masa kolonialisme gerakan Sarekat Islam (SI) tidak 

hanya merambah di Jawa, melainkan juga bergerak di Madura. Pasca SI 

1926 jaringan keagamaan yang hingga saat ini tumbuh dan dominan 

adalah Islam kultural model Nahdlatul Ulama (NU). Sikap fanatik 

identitas keislaman menempel lekat dengan identitas ke-NU an (Rozaki, 

2004,h.51-52)  

 Menurut Haidar (1994) dalam (Rozaki, 2004,h.52) kelahiran NU 

secara genealogis keagamaan masih terkait dengan peran seorang wali 

KH. Kholil Bangkalan yang dikenal dengan julukan “Guru Para Ulama” 

di mana para muridnya seperti KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab 

Hasbullah yang menyutradarai lahirnya ormas Islam terbesar di Indonesia 

saat ini. Hingga saat ini pengaruh keberagamaan kiai Kholil masih terus 

ada yang dilanjutkan oleh keturunannya yang tergabung ke dalam “Bani 

Kholil”. Di Bangkalan, Bani Kholil tampil sebagai aktor dominan dan 
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memperoleh tempat yang begitu dimuliakan oleh sebagian masyarakat. 

Legitimasi masyarakat terhadap kewalian kiai Kholil mendudukkan para 

keturunannya sebagai kiai yang memperoleh kedudukan kultural dengan 

penghormatan tinggi dari masyarakat. Penghormatan yang begitu tinggi 

oleh masyarakat terhadap Bani Kholil tentunya tidak lepas dengan 

pengaruh Islamisasi yang dilakukan kiai Kholil di Madura (Rozaki, 

2004,h.52-53) 

Eksistensi kiai bagi pandangan masyarakat Bangkalan diposisikan 

pada tempat yang paling luhur. Pengkerdilan atau tidak mengakui posisi 

kiai dianggap sebagai sebuah pelecehan terhadap     agama. Oleh sebab itu 

pantang bagi masyarakat biasa mengkritisi kiai, karena tindakan tersebut 

dianggap sebuah perlawanan. Oleh sebab itu apapun yang dikatakan, 

diperintahkan oleh kiai masyarakat akan mengikutinya, sekalipun di sana 

terdapat perbedaan pandangan. Karena selalu berpegang teguh pada 

konsep  sami’na wa atho'na. Oleh sebab itu, kondisi ini akan membentuk 

benih fanatisme yang menghasilkan tatanan masyarakat sipil yang pasif. 

Kekritisan masyarakat yang seharusnya terbuka dan egaliter akan tidak 

berfungsi sama sekali. Karena nantinya di sana terdapat penerapan 

feodalisme bagaimana dogma, fanatisme, agama akan mengaburkan nalar 

kritis masyarakat sipil (Nurcholis, 2015) 

Berbeda dengan Madura bagian timur, Kabupaten Pamekasan dan 

Sumenep. Menurut Mutmainnah (2002) dalam (Rozaki, 2004,h.52) 
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meskipun praktik kultural ke-NU an “Ahlussunnah Waljamaah”  juga 

dominan, akan tetapi relasi antar kiai berjalan dengan konsep komunikasi 

kesetaraan. Relasi antar kiai di pesantren pesantren besar yang ada di 

Sumenep yang terbangun bukan berupa relasi hegemonik. De Jonge 

(1986) dalam (Rozaki, 2004,h.53) menyatakan bahwa kondisi ini 

disebabkan karena tidak adanya sosok yang disentralkan pada satu ulama 

atau pesantren. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran digunakan sebagai gambaran umum bagaimana  

alur penelitian yang akan dilakukan serta apa saja yang akan dibahas di dalam 

penelitian ini. Selain itu kerangka pemikiran dalam bentuk bagan akan 

mempermudah pembaca melihat bagaimana alur dari penelitian. Berdasarkan 

bagan kerangka pemikiran di atas, maka dapat jabarkan alur dari penelitian ini 

dimulai dari objek penelitian adalah video kampanye Bangkalan Sejahtera. Yang 

mana menurut peneliti menyiratkan serta merepresentasikan hegemoni. Dilihat 

melalui metode analisis semiotika Charles Sanders Peirce Hasil dari analisis 

semiotika akan menunjukkan makna yang merepresentasikan hegemoni kiai 

pada video kampanye Bangkalan Sejahtera 

Secara umum konsep dan alur penelitian yang akan penulis lakukan  

digambarkan pada kerangka bagan di bawah ini : 
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Bagan 2.1 Kerangka Pikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan peneliti (2021)

Secene Video Kampanye 

Bangkalan Sejahtera 

Analisis Semiotika Charles Sanders 

Peirce 

semiotika sebagai bentuk 

pendoktrinan tanda secara formal 

yang dikenal dengan the formal 

doctrine of sign 

Representemen (Qualisign, 
Sinsign, Legisign)  Objek 

(Ikon, Indeks, Simbol),  

Interpretan ( Rheme, Dicent, 

Argument) 

Tampilan Visual, 

Komunikasi Verbal & 

Nonverbal 

Teori Hegemoni Gramci 

 Civil society 

 Political society 

Representasi Hegemoni Kiai 


