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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan 

mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan 

simbolik yang terdapat dalam novel Para 

Priyayi karya Umar Kayam. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

kekerasan simbolik perspektif Pierre 

Bourdieu. Penelitian ini adalah penelitian 

dengan metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian dilakukan dengan membaca 

novel Para Priyayi karya Umar Kayam. 

Metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data adalah metode studi 

kepustakaan, metode baca dan catat. 

Metode analisis data menggunakan metode 

analisis dengan teknik analisis deskripsi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat tiga bentuk kekerasan simbolik. 

Pertama, adanya pendidikan keluarga yaitu 

berupa kekerasan simbolik yang dilakukan 

oleh kepala keluarga terhadap anggota 

keluarga atau orang tua terhadap anaknya. 

Kedua, pendidikan institusional, kekerasan 

simbolik yang dilakukan oleh orang-orang 

yang memiliki kewenangan pada suatu 

lembaga seperti sekolah dan pemerintahan. 

Ketiga adalah pendidikan tersebar luas, 

yang berupa kekerasan simbolik di antara 

kelompok umur tertentu. 

Kata kunci :  Kekerasan Simbolik, Bentuk 

Kekerasan Simbolik, Novel. 

 

Abstract 

This research aims to identify forms of 

symbolic violence there are in the novel 

Para Priyayi Umar Kayam work. A theory 

that used in this research is the theory of 

symbolic violence perspective Pierre 

Bourdieu. This research is qualitative 

research with descriptive method. The 

research was done by reading Para Priyayi 

novels Umar Kayam work. The research 

done by reading the novel Para Priyayi of 

Umar kayam work. Methods used for data 

collection is a method of the study of 

literature, a method of read and note. A 

method of analysis of data using a method 

of analysis with a description of the 

technique of analysis. The result suggests 

that there are three of symbolic forms of 

violence. First, the existence of family 

education in the form of symbolic violence 

conducted by household heads on the 

family members or parents his child. 

Second, institutional education, of 

symbolic violence performed by person 

who have jurisdiction of an institution 

such as shools and government. Third, was 

widespread education, in yhe form of 

symbolic violence among the group of a 

certain age. 

Keywords: Symbolic violence, Symbolic 

form of violence, Novels. 

 

A. PENDAHULUAN 

Sosiologi sastra tidak terlepas dari 

kehidupan masyarakat. Kehidupan 

masyarakat yang diungkapkan dalam karya 

sastra sangat kompleks seperti halnya  

kehidupan nyata yang ada disekitar 

pengarang. Menurut Jdenov (dalam 

Escarpit, 2008: 8) sastra harus dipandang 

dalam hubungan yang tak terpisahkan 

dengan kehidupan masyarakat.  

Kehidupan masyarakat yang terdapat 

dalam kehidupan nyata, seringkali menjadi 

bahan materi bagi karya sastra, termasuk 

novel. Novel merupakan karya sastra yang 

banyak mengungkapkan kahidupan 

masyarakat yang lebih kompleks jika 

dibandingkan dengan cerpen, drama, dan 

puisi. Salah satu novel yang 



 

mengungkapkan kehidupan nyata berjudul 

Novel Para Priyayi karya Umar Kayam.  

Novel Para Priyayi mengisahkan 

tentang perjuangan Sastrodarsono yang 

berasal dari keluarga buruh tani menjadi 

priyayi pada masanya. Berkat usaha, kerja 

kerasnya, serta dorongan dari Asisten 

Wedana Ndoro Seten ia dapat bersekolah 

dan menjadi guru desa. Sastrodarsono 

bersama istrinya membangun keluarga 

priyayi seperti yang mereka inginkan. 

Mereka memiliki tiga orang anak yaitu 

Noegroho, Hardojo dan Sumini. Ngaisah, 

mendidik anak-anaknya agar menjadi 

priyayi seperti mereka. Semua anak 

mereka pun sukses megikuti jejak 

Sastrodarsono menjadi seorang priyayi. 

Noegroho yang menjadi Guru HIS 

kemudian banting setir ikut PETA pada 

jaman pendudukan Jepang, dan kemudian 

pindah menjadi perwira TNI pada jaman 

kemerdekaan. Hardoyo, menjadi seorang 

abdi Mangkunegaran dan menantunya 

Harjono (suami Soemini) seorang Asisten 

Wedana. 

Bersama istrinya, Ngaisah, 

Sastrodarsono bukanlah priyayi yang 

hanya duduk menikmati kemewahan yang 

dimilikinya. Ia masuk ke pelosok 

pedesaan, membangun sekolah rakyat, dan 

memercikkan kebijakan bagi warga sekitar 

bersama ketiga anak dan sepupu-sepupu 

baik dari pihaknya maupun dari pihak 

Ngaisah. Ia juga menanamkan jiwa priyayi 

yang kuat bagi ketiga anaknya untuk selalu 

berada di jalan yang benar. Dalam 

perjalanan hidup keluarga Sastrodarsono 

tidak selalu mulus. Berbagai masalah 

menghadang mereka.  

 Pertama dimulai dari keluarga 

Noegroho yang menikah dengan Suz 

dikaruniai tiga orang anak bernama Toni, 

Marie, dan Tommi. Anak pertamanya 

meninggal karena ikut perang melawan 

PKI, lalu dengan meninggalnya anak 

sulung yang bernama Toni itu timbul 

sebuah perasaan takut kehilangan anak 

lagi, maka mereka memanjakan anak-

anaknya. Hingga akhirnya anak kedua 

mereka yang bernama Marie, hamil karena 

pergaulan bebas. Kegagalan pendidikan 

juga terjadi pada anak ketiganya yang 

bernama Tommi yang acuh tak acuh pada 

setiap masalah. 

Kedua, masalah pada anak tunggal 

Hardojo hasil pernikahannya dengan 

Srimurti yang bernama Hari yang akhirnya 

juga menghamili teman satu kampus juga 

satu organisasi, tidak cukup itu, kesedihan 

juga melanda saat Gadis, nama kekasihnya 

Hari harus menempuh hukuman penjara 

dalam keadaan hamil. Saat keluarga Hari 

memberikan pertolongan untuk Gadis, 

yaitu membebaskannya menjadi tahanan 

rumah sama seperti yang di alami Hari 

sebelumnya, ternyata ia meninggal 

beberapa hari sebelum ia dibebaskan 

dengan dua anak kembarnya. Kepedihan 

sangat terasa. Terakhir adalah Soemini. 

Masalah tentang suaminya, Harjono yang 

kepincut dengan teman rekan kerjanya.  

Dalam rangka mempertahankan 

kepriyayiannya, Sastrodarsono bersama 

istri dan juga anak-anaknya mulai 

membenahi keluarga mereka. Satu persatu 

masalah yang menimpa anak cucunya, 

dicarikan solusi serta jalan keluar yang 

terbaik demi menjaga nama baik keluarga 

priyayi yang mereka sandang. Noegroho, 

yang anak perempuannya hamil akibat 

pergaulan bebas, menikahkan anaknya 

dengan laki-laki yang menghamilinya. Di 

samping itu, dengan kasus yang sama anak 

dari Hardojo yaitu Harimurti juga 

menghamili teman satu kampus, dan satu 

organisasinya. Hardojo dengan bijak 

menasihati anaknya yang menjadi tahanan 

rumah itu agar bertanggung jawab atas 



 

kehamilan Gadis. Lantip yang sudah 

menjadi saudara angkat Hari, juga 

bersikeras agar Hari bertanggung jawab 

dan menikahi Gadis. Di samping itu juga, 

masalah Soemini dengan suaminya. 

Ngaisah dengan tegas memperingati 

Soemini agar tetap bertahan dengan 

suaminya. Selain itu, saat Sastrodarsono 

masih kecil, bapaknya dengan tegas 

memperingati Sastrodarsono agar tetap 

bersekolah. Jika Sastrodarsono tidak 

menuruti perintah bapaknya, ia akan 

dipukul oleh bapaknya.  

Perilaku tokoh-tokoh yang disebutkan 

di atas menurut Bordieu disebut sebagai 

kekerasan simbolis. Hal ini berkaitan 

dengan tindakan pedagogis yang di 

dalamnya terdapat unsur pemaksaan 

berkaitan dengan pendidikan keluarga, 

institusional, dan pendidikan yang tersebar 

luas yang ada di sekitar lingkungan. Oleh 

karena itu, perilaku-perilaku tokoh-tokoh 

di atas akan sangat menarik bila dikaji 

dengan teori kekerasan simbolik perspektif 

Bourdieu.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian deskriptif/kualitatif, yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain-lain secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada konteks khusus yang alamiah 

dengan memanfaatkan beberapa metode 

ilmiah (Moleong, 2002: 6). 

Seperti dikatakan Ratna (dalam 

Uswatun, 2011: 47) data yang 

dikumpulkan dalam penelitian deskriptif 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Hal ini disebabkan oleh 

adanya penerapan metode kualitatif, 

sebagai data formal adalah kat-kata, 

kalimat, dan wacana.  

Berdasarkan penegertian di atas, jenis 

penelitian yang digunakan dalam novel PP 

karya Umar Kayam  ini adalah penelitian 

berjenis kualitatif penelitian yang 

mengutamakan kedalaman penghayatan 

terhadap intraksi dalam sebuah karya 

sastra dan mengutamakan pendeskripsian 

atas tingkah laku atau kata-kata yang 

menjadi permasalahan dalam novel yang 

akan dibahas. 

Data dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif yang berupa kata, gambar, bukan 

angka-angka (Aminnudin, 2010: 16). Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

berupa kata-kata, kalimat, paragraf, dialog 

yang terdapat dalam novel Para Priyayi 

karya Umar Kayam.  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kepustakaan 

dan metode baca catat. Kepustakaan yang 

dimaksud adalah buku-buku tentang sastra 

dan buku-buku lainnya (Arikunto, dalam 

Isnaini, 2011:29). Hasil studi pustaka ini 

berupa referensi seperti terdapat dalam  

daftar pustaka. Pada penelitian ini yang 

dijadikan kepustakaan adalah novel itu 

sendiri yaitu novel Para Priyayi karya 

Umar Kayam. Sedangkan metode baca dan 

catat adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan jalan 

membaca dan memahami seluruh isi novel 

kemudian dicatat untuk mendapat data 

yang akurat (Sudaryanto, 2003: 33). Data 

dikumpulkan dengan cara membaca 

keseluruhan isi novel PP kemudian 

mencatat bagian-bagian yang akan diteliti. 

Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan: (a) 

Membaca/mempelajari data, menandai 

kata-kata kunci dan gagasan yang ada 

dalam data; (b) Mempelajari kata-kata 

kunci itu, berupaya menemukan tema-tema 



 

yang bersal dari data; (c) Menuliskan 

“bentuk” yang ditemukan; (d) Tanda yang 

telah dilakukan. 

Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik 

analisis ini selanjutnya mengacu kepada 

pendekatan sosiologis, dengan langkah-

langkah  sebagai berikut : 

1. Membaca novel Para Priyayi  

Umar Kayam  secara cermat, 

mendalam, dan berulang-ulang 

untuk memahami isi novel Para 

Priyayi 

2. Langkah berikutnya yaitu 

menandai setiap percakapan yang 

dianggap mengandung kekerasan 

simbolik yang terjadi pada tokoh 

dalam novel Para Priyayi; 

3. Mengidentifikasikan kekerasan 

simbolik yang terjadi pada tokoh 

novel Para Priyayi dan 

mencatatnya ke dalam kartu data; 

4. Mengklasifikasikan kekerasan 

simbolik yang terjadi pada tokoh-

tokoh novel Para Priyayi;  

5. Menyimpulkan hasil yang 

didapatkan pada analisis data 

secara keseluruhan. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan 

tujuan dalam penelitian ini, maka dalam 

bab ini akan dipaparkan hasil penelitian 

yaitu bentuk kekerasan simbolik dalam 

novel Para Priyayi karya Umar Kayam. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu bentuk kekerasan simbolik yang 

terdapat dalam novel Para Priyayi karya 

Umar Kayam. 

Pembahasan berikut ini mengacu pada 

pendapat Bourdieu tentang kekerasan 

simbolik yang mengatakan  bahwa inti 

penggunaan kekerasan simbolik adalah 

tindakan pedagogis yang di dalamnya 

terdapat tiga mode: (a) pendidikan 

keluarga; (b) pendidikan institusional, dan; 

(c) pendidikan yang tersebar luas. Berikut 

ini adalah pemaparan bentuk kekerasan 

simbolik yang terdapat dalam novel Para 

Priyayi.  

1. Pendidikan Keluarga  

Pendidikan keluarga merupakan 

bentuk perwujudan dari rasa tanggung 

jawab orang tua kepada anak, baik itu 

memberikan peraturan, memberikan 

hadiah atau hukuman yang sifatnya 

mendidik. Dalam pendidikan keluarga 

tidak jarang terjadi kekerasan antara 

orang tua kepada anak, baik kekerasan 

fisik maupun psikis yang dalam hal ini 

berhubungan dengan kekerasan 

simbolik. Kekerasan simbolik yang 

dilakukan oleh orang tua pada 

umumnya adalah cara yang ditunjukan 

untuk menertibkan atau mendidik 

anak. Berikut ini adalah beberapa 

kutipan yang berkaitan dengan 

pendidikan keluarga yang terdapat 

dalam novel Para Priyayi karya Umar 

Kayam. 

“Kamu sekarang sudah 

besar. Sudah enam tahun. 

Sudah waktunya kamu pergi 

dari desa yang kecil dan 

sumpek ini, Ngger.” 

“Pergi, Mbok? Kita akan 

pergi?” 

“Bukan kita. Kamu sendiri, 

Le. (Kayam, 2003: 16)” 

 

Percakapan di atas terjadi ketika 

Lantip dan ibunya sedang menikmati 

senja di halaman rumah. Lantip oleh 

ibunya disuruh pergi dari Wanalawas 

dan tinggal bersama Ndoro Guru di 

Setenan. Awalnya Lantip menolak dan 

mulai menangis. Tapi, setelah diberikan 

pengarahan oleh ibunya bahwa ia harus 



 

menjadi anak yang pintar, di sana ia 

bisa sekolah. Karena di desa 

Wanalawas tempat Lantip tinggal tidak 

ada sekolah. Mendengar penjelasan 

ibunya, Lantip sadar bahwa itu memang 

keputusan ibunya yang tidak bisa 

ditawar lagi. Meskipun sebenarnya 

Lantip tidak menginginkan hal tersebut 

ia tetap menerimanya demi 

kebaikannya. Hal tersebut terlihat pada 

kutipan di bawah ini. 

 “Saya harus pergi ke mana, 

Mbok?” 

“Kamu akan nderek, ikut Ndoro 

Guru di Setenan, Le.” 

“Lha, Mbok mau ke mana?” 

“Oh, Mbok tetap di sini, di 

Wanalawas. (....)” 

“Saya mau sama Mbok saja, 

Mbok.” 

“Lho, tiap hari kita rak masih 

ketemu to, Le. Tiap hari Embok 

rak masih mampir di Setenan. 

Kamu nderek Ndoro Guru 

supaya lekas pinter, lekas 

sekolah. Di sini tidak ada 

sekolah, tidak ada apa-apa. Yo, 

Le, yo?. (Kayam, 2003: 16)” 

Pada percakapan tersebut terlihat 

bahwa adanya kekerasan simbolik yang 

dilakukan oleh ibu Lantip terhadap 

Lantip. Hal itu diperjelas dengan 

adanya kata “pergi” pada kalimat 

“Sudah waktunya kamu pergi dari desa 

yang kecil dan sumpek ini, Ngger”. 

Kata “pergi” pada kutipan di atas 

mewakili kekerasan simbolik yang 

dilakukan oleh ibunya Lantip. 

Kekerasan simbolik dalam kutipan ini 

termasuk dalam pendidikan keluarga, 

karena walaupun Lantip disuruh pergi 

oleh ibunya hal itu demi kebaikannya 

dan Lantip  diberikan penjelasan oleh 

ibunya kenapa ia harus pergi dari 

desanya dan tinggal bersama Ndoro 

Guru di Setenan.  

2. Pendidikan Institusonal 

Pendidikan institusonal merupakan 

adanya perintah atau aturan yang harus 

ditaati dalam sebuah lembaga, demi 

tercapainya tujuan dari lembaga 

tersebut. Seperti contohnya, lembaga 

pendidikan yaitu sekolah dan lembaga  

pemerintahan. Berikut adalah beberapa 

kutipan yang berkaitan dengan 

pendidikan institusional yang terdapat 

dalam novel Para Priyayi karya Umar 

Kayam. 

 “Ada dua perkara. Pertama, 

hubungannya dengan 

pergerakan. Kedua, 

hubungannya dengan penari 

tayub di Desa Karangjambu.” 

“Wah, saya sama sekali 

tidak tahu tentang hal itu.” 

“Karena itu, kami beri tahu agar 

Dik Sastro berhati-hati dan jangan 

ikut-ikutan terlibat dengan 

kegiatan Dik Marto. Bahkan kami 

berharap Anda ikut membantu 

kami mengawasi Dik Marto 

jangan sampai kegiatannya jadi 

kelewat jauh begitu. Tetapi, kalau 

dia tidak bisa kita ingatkan, ya 

apa boleh buat, Anda yang nanti 

mesti siap mengambil alih 

kedudukannya. (Kayam, 2003: 

53-54)” 

Percakapan di atas berlangsung di 

ruang mantri guru saat Sastrodarsono 

dipanggil oleh penilik sekolah, School 

Opziener. Sastrodarsono mendapat 

pujian sebagai guru yang pandai 

mengajar dan bisa mengendalikan kelas 

dengan baik. Selain itu, pihak School 

Opziener juga memberikan peringatan 

kepada Sastrodarsono agar tidak ikut 



 

campur dengan masalah Martoatmodjo 

kepala sekolah yang sedang diawasi 

oleh pemerintah karena diduga terlibat 

pergerakan dan hubungan 

perselingkuhannya dengan penari 

tayub. Martoatmodojo di katakan 

terlibat dengan pergerakan karena tetap 

menyimpan surat kabar Medan Priyayi 

yang pada masa Belanda, surat kabar 

tersebut sudah tidak diterbitkan. 

Tentang penari tayub, seorang guru 

dianggap tidak pantas bergaul dengan 

penari tayub apalagi memiliki 

hubungan khusus. 

Pada percakapan di atas terlihat 

adanya kekerasan simbolik yang 

dilakukan oleh School Opziener 

terhadap Sastrodarsono yang secara 

tidak langsung memerintahnya untuk 

tidak ikut campur pada permasalahan 

kepala sekolahnya. Sastrodarsono yang 

sebagai bawahan hanya bisa menurut 

atas perkataan School Opziener, karena 

ia berpikir masih ada anak istri yang 

harus dinafkahi. Sastrodarsono tidak 

mau dipecat gara-gara masalah yang 

dihadapi Martoatmodjo, walaupun di 

dalam hatinya menaruh simpati 

terhadap permasalahan yang sedang 

menimpa kepala sekolahnya tersebut. 

3. Pendidikan Tersebar 

Luas 

 

Pendidikan tersebar luas 

merupakan interaksi dengan 

sekelompok orang yang bersifat 

informal. Artinya bisa dengan siapa 

saja, misalnya teman bermain, 

kelompok belajar. Berikut beberapa 

kutipan yang termasuk dalam 

pendidikan yang tersebar luas. 

“Oh, bature, budak pembantu 

Romo Mantri Guru, bisik-bisik 

mereka. Saya mendengar bisik-

bisik mereka itu dengan jelas 

karena agaknya memang 

dimaksudkan agar kedengaran 

dengan jelas. Saya diam saja 

karena memang demikian 

adanya. Untuk apa 

menyangkalnya. Lagi pula 

Embok sudah wanti-wanti 

berpesan agar saya sabar, jangan 

gampang tersinggung dengan 

omongan bahkan ejekan teman. 

(Kayam, 2003: 22)” 

Kutipan di atas terjadi saat Lantip 

berada di kelas. Teman-temannya 

mengejek Lantip karena dia adalah 

pembantu dari Ndoro Kakung atau guru 

mereka di sekolah. Lantip tidak 

menyangkal hal itu karena memang 

seperti itu adanya. 

Pada kutipan di atas terlihat adanya 

kekerasan simbolik yang dilakukan oleh 

teman-teman kelas Lantip terhadap 

Lantip. Mereka yang berasal dari 

kalangan orang mampu, mengejek dan 

mencemooh Lantip yang hanya menjadi 

pembantu di rumah Sastrodarsono yang 

merupakan guru mereka. 

 

4. Kekerasan Simbolik dalam Novel 

Para Priyayi 

Seperti yang dikatakan Bourdieu, 

inti penggunaan kekerasan simbolik 

adalah tindakan pedagogis yang di 

dalamnya terdapat tida mode yaitu, 

pendidikan keluarga, pendidikan 

institusional, dan pendidikan yang 

tersebar luas. Ketiga bentuk kekerasan 

simbolik tersebut dapat ditemukan 

dalam novel novel Para Priyayi. 

Pertama, pendidikan keluarga 

dalam novel Para Priyayi ini bisa 

dilihat pada sub judul pertama yaitu 

Wanagalih. Kekerasan simbolik terjadi 

antara Ngadiyem dengan anaknya. 



 

Ngadiyem sebagai ibu ingin melihat 

anaknya hidup lebih baik dari dirinya, 

setidaknya bisa tinggal di tempat yang 

lebih bagus dan terjamin kehidupannya 

terlebih lagi kalau Wage anaknya bisa 

bersekolah. Karena hal itu, Wage 

disuruh pergi oleh ibunya untuk tinggal 

bersama Ndoro Guru di Setenan. 

Lantip menangis dan menolak pergi 

karena ia yang masih berumur enam 

tahun itu tidak ingin tinggal terpisah 

dengan ibunya. Tapi, setelah ibunya 

memberikan penjelasan dan 

meyakinkan bahwa hal itu demi 

kebaikannya, dengan berat hati ia tetap 

menerima keputusan ibunya. Setelah 

beberapa hari tinggal di Setenan, Wage 

merasa nyaman di tempat barunya dan 

juga masih bisa sesekali bertemu 

dengan ibunya. Biasanya Ngadiyem 

akan mampir ke Setenan setelah 

berkeliling berjualan tempe. Saat itu 

Ngadiyem sedang berbincang-bincang 

dengan Ndoro Putri dan Ndoro Guru. 

Kekerasan simbolik juga terjadi saat 

Ndoro Guru menyampaikan 

keinginannya kepada Ngadiyem agar 

nama anaknya diganti menjadi Lantip, 

karena menurut mereka nama Lantip 

cocok dan bagus untuk Wage. 

Ngadiyem hanya menurut saja kerena 

ia berpikir bahwa Ndoro Guru tahu 

yang terbaik untuk anaknya.  

Selama berada di Setenan, Lantip 

banyak diajarkan tata krama, sopan 

santun, merapikan rumah oleh Ndoro 

Putri. Dalam waktu yang singkat 

Lantip cepat cekatan dan hal itu 

membuat Ndoro Putri merasa senang. 

Ndoro Putri menyatakan bahwa ia 

berbakat menjadi pelayan restoran atau 

losmen. Lantip sadar dengan 

keadaannya, ia merasa pesimis bisa 

menjadi seperti apa yang disebutkan 

oleh Ndoro Putri, karena bisa tinggal 

besama mereka saja ia merasa sangat 

bersyukur. Ia tidak ingin menargetkan 

agar bisa menjadi pelayan restoran atau 

losmen, ia berkomitmen bahwa 

pekerjaan apa saja baik asal dilakukan 

dengan rajin, baik, dan jujur seperti 

kata ibunya. Lantip tidak bisa lain 

daripada setuju dengan kata-kata 

ibunya. Di sini terlihat adanya 

kekerasan simbolik yang dilakukan 

oleh Ngadiyem kepada anaknya 

melalui pendidikan keluarga. 

Hal yang sama juga terlihat pada 

Sastrodarsono yang kini dipanggil 

Ndoro Guru oleh Lantip. Dulu saat 

Sastrodarsono masih bersekolah, ia 

sering merasa bosan dan ingin berhenti 

bersekolah dan membantu orang 

tuanya bekerja di sawah. Tidak 

semudah mengatakannya, jika 

keinginan itu muncul Sastrodarsono 

harus mengubur dalam-dalam 

keinginanya untuk berhenti sekolah 

karena ayahnya tidak seperti orang tua 

lainnya yang lebih senang melihat 

anak-anak mereka tinggal di rumah 

dan membantu mereka di sawah. 

Ayahnya tidak segan-segan untuk 

memukulnya jika ia ingin berhenti 

sekolah. Ayahnya berharap agar ia 

tidak seperti diriya yang hanya menjadi 

petani, ayahnya ingin agar 

Sastrodarsono selain menjadi petani 

juga lulus sekolahnya dan bisa menjadi 

priyayi yang kelak bisa dibanggakan 

oleh mereka. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya kekerasan 

simbolik yang dilakukan oleh 

Atmokasan terhadap anaknya, 

Sastrodarsono. Kekerasan simbolik 

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

mendidik Sastrodarsono agar bisa 

menjadi priyayi seperti yang 



 

diharapkan orangtuanya. Selain itu, 

kekerasan simbolik yang termasuk 

dalam pendidikan keluarga juga 

terlihat saat Hardojo dan istri 

menertibkan anak semata wayang 

mereka. Karena anaknya bergaul 

dengan anak-anak kampung yang 

kesehariannya sering berkata jorok, 

Hari terpengaruh dan kadang-kadang 

sering ikut berkata jorok di rumah. 

Karena hal tersebut Hardojo dan 

Sumarti segera menertibkan anaknya 

dengan menasihati dan tetap 

mengawasi anaknya. Pada kasus yang 

lain, terlihat adanya kekerasan 

simbolik antara ibu dan anak. Ngaisah 

dengan tegas memberikan pengertian, 

nasihat, dan saran kepada anaknya, Suz 

agar bisa mengahadapi masalah rumah 

tangganya dengan bijak.  

Kedua, pendidikan institusional 

dalam novel Para Priyayi dapat dilihat 

ketika School Opziener secara tidak 

langsung memerintahkan 

Sastrodarsono agar tidak ikut campur 

pada permasalahan kepala sekolahnya 

yaitu Martoatmodjo. Martoatmodjo 

yang menjabat sebagai kepala sekolah 

di tempat Sastrodarsono mengajar 

sedang diawasi oleh School Opziener 

karena keterlibatannya dengan 

pergerakan dan juga dengan penari 

tayub di Desa Karangjambu. 

Peringatan yang ditujukan kepada 

Sastrodarsono termasuk dalam 

kekerasan simbolik, karena ia hanya 

bisa menuruti apa yang diperintahkan 

School Opziener walaupun dalam hati 

ia tidak setuju dan ingin membantu 

kepala sekolahnya. Tapi karena 

berbagai pertimbangan, ia harus 

memilih agar mematuhi perintah 

pengawas sekolah. Karena terbukti 

oleh gupermen bahwa Martoatmodjo 

terlibat pergerakan, maka ia dibuang ke 

daerah terpencil dan jabatannya turun 

menjadi guru biasa. Kedudukannya 

digantikan oleh Sastrodarsono. Apa 

yang dialami oleh Martoatmodjo 

adalah bentuk dari kekerasan simbolik 

yang dilakukan oleh gupermen. Karena 

mereka memiliki kekuasaan dan 

berhak melakukan yang terbaik 

menurut mereka, Martoatmodjo 

sebagai bahawan hanya bisa menerima 

keputusan mereka. Jika tidak, mereka 

akan dipecat. Hal serupa juga di alami 

oleh mertua Sastrodarsono, Romo 

Mukarram yang dipecat oleh gupermen 

karena dituduh bekerja sama dengan 

cina-cina penyelundup candu. 

Selain itu, kekerasan simbolik 

kembali dialami oleh Sastrodarsono. Ia 

mendapat peringatan keras dan tekanan 

dari School Opziener agar menutup 

sekolah baca tulis yang dibuka 

Sastrodarsono untuk para warga desa 

Wanagalih, karena menurut mereka 

sekolah itu termasuk sekolah liar. 

School Opziener menegaskan, tidak 

ada gunanya jika sekolah itu 

dilanjutkan karena mereka semua 

melarat. Dengan terpaksa 

Sastrodarsono menutup sekolah yang 

baru dibukanya selama setahun. 

Sastrodarsono tidak bisa berbuat apa-

apa selain menuruti perintah School 

Opziener, jika tidak ia akan dipecat 

nama baiknya akan tercoreng, 

keluarganya akan menanggung malu 

dan terlebih lagi anak-anak mereka 

kelak akan mendapat dampaknya. 

Sama halnya dengan pemerintah 

jepang yang mengharuskan para murid 

dan guru untuk olahraga setiap pagi 

dan membungkuk untuk menghormati 

dewa matahari. Jika ada yang 

melakukannya maka orang pemerintah 



 

akan langsung menegurnya dengan 

keras. 

Ketiga, pendidikan yang tersebar 

luas merupakan kekerasan simbolik 

yang terjadi pada kelompok umur 

tertentu. Hal tersebut dapat dilihat saat 

Lantip masuk sekolah. Teman-teman 

kelasnya mengejeknya karena dia 

adalah budak atau pembantu dari 

Ndoro Guru. Tetapi Lantip hanya diam 

saja, karena memang begitu adanya. Ia 

tidak membantah dan membenarkan 

perkataan mereka. Apa yang dilakukan 

oleh temen-teman Lantip tersebut 

merupakan kekerasan simbolik yang 

ditujukan kepada dirinya. Mereka yang 

berasal dari kalangan orang mampu, 

mengejek dan mencemooh Lantip yang 

hanya menjadi budak di rumah 

Sastrodarsono yang merupakan guru 

mereka. Selain itu, kekerasan simbolik 

juga terlihat pada pemerintahan Jepang 

saat itu. Mereka menyebarkan 

pengumuman ke seluruh penjuru kota 

agar menembak mati kepada siapa saja 

yang merampok. Mereka memberikan 

pemahaman kepada semua penduduk 

seolah-olah mereka akan membantu 

untuk melawan Belanda. Pemahaman 

tersebut membuat semua penduduk 

mempercayai dan melakukan semua 

yang diperintahkan oleh Jepang.  

Kekerasan simbolik juga terlihat 

saat Sunaryo teman kampus Harimurti 

yang dengan segudang pengalamannya 

itu memberikan penjelasan kepada 

Hari bahwa fungsi kesenian adalah 

sebagai alat politik. Dengan 

pemahaman tersebut ia berdebat 

dengan Lantip yang sekarang menjadi 

saudara angkatnya. Harimurti tetap 

pada pendiriannya bahwa kesenian 

adalah alat politik bukan lagi sebagai 

penikmat keindahan. Selain itu, 

Sunaryo juga melakukan kekerasan 

simbolik terhadap Hari saat mereka 

melakukan latihan rutin drama yang 

akan dipentaskan. Sunaryo mengkrtitik 

naskah yang dibuat Hari terlalu 

romantis. Sunaryo mengusulkan agar 

alur cerita itu diubah seluruhnya. 

Sunaryo melakukan kekerasan 

simbolik terhadap Hari dengan usulnya 

tersebut. Sunaryo memberikan usulan 

tetapi bersikukuh dengan memberikan 

pembelaan agar usulnya tersebut harus 

diterima. 

Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam novel Para 

Priyayi terdapat kekerasan simbolik. 

Pertama, pendidikan keluargayang 

berupa kekerasan simbolik yang 

dilakukan oleh orang tua kepada 

anaknya dengan tujuan untuk mendidik 

buah hati mereka agar menjadi lebih 

baik. Kedua, pendidikan institusional, 

berupa kekerasan simbolik yang hanya 

dapat dilakukan oleh orang yang 

memiliki hak atau kewenangan pada 

suatu lemabaga dengan tujuan agar apa 

yang telah mereka sepakati berjalan 

dengan lancar. Ketiga, pendidikan 

tersebar luas, kekerasan simbolik 

antara kelompok umur tertentu.  

D. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang 

telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa ditemukan tiga bentuk kekerasan 

simbolik. Pertama yaitu  pendidikan 

keluarga, berupa kekerasan simbolik yang 

dilakukan oleh kepala keluarga terhadap 

anggota keluarga atau orang tua tehadap 

anaknya. Kedua, pendidikan institusional, 

kekerasan simbolik yang dilakukan oleh 

orang-orang yang memiliki kewenangan 



 

pada suatu lembaga seperti sekolah dan 

pemerintahan. Ketiga adalah pendidikan 

tersebar luas, yang berupa kekerasan 

simbolik di antara kelompok umur 

tertentu. 

Saran 

Penelitian pada dasarnya sesuatu 

kegiatan yang bersifat ilmiah, harus 

memberikan dampak positif. Begitu pula 

halnya dengan hasil penelitian ini. Ada 

beberapa saran yang perlu diperhatikan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat dijadikan 

sumbangan pemikiran, khususnya 

pada analisis kekerasan simbolik 

persepktif Pierre Bourdieu. 

2. Hendaknya penelitian lebih lanjut 

terhadap analisis kekerasan simbolik 

ini, menggunakan teori dan 

pendekatan yang lain agar tercipta 

perkembangan dan kualitas terhadap 

karya sastra. 

3. Hasil penelitian ini hendaknya terus 

dikembangkan ke ranah-ranah nilai 

ekstrinsik yang lain, sehingga dapat 

meningkatkan keragaman ilmu 

tentang sosiologi sastra. 

4. Diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya untuk terus 

mengapresiasi karya sastra supaya 

karya sastra terus berkembang lebih 

baik dari segi kuantitas dan kualitas. 
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