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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Dari Petani ke Priyayi: Kajian atas Novel Para 
Priyayi Berdasar Perspektif Semiologi Barthes”, bertujuan untuk mengetahui dan
memahami bagaimana budaya petani dan priyayi Jawa (Madiun) yang terdapat 
dalam teks Para Priyayi dan bagaimana hasil  makna konotasi yang diwujudkan 
dalam unsur-unsur budaya tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 
yang disajikan secara deskriptif analitis. Melalui metode ini, langkah pertama 
yang dilakukan adalah mengidentifikasi unsur-unsur budaya Jawa melalui latar, 
penokohan, dan gaya bahasa dengan menggunakan teori struktur intrinsik teks. 
Langkah berikutnya adalah menganalisis dan memaknakan budaya Jawa yang 
telah diidentifikasi, dengan menggunakan teori semiologi Roland Barthes untuk 
mengetahui makna konotasinya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam novel Para Priyayi 
terdapat unsur struktur yang mengeksistensikan budaya petani dan priyayi Jawa 
(Madiun) meliputi latar, penokohan, dan gaya bahasa. Latar tempat terdiri dari 
latar rekaan yang letaknya berada dalam wilayah yang mengacu pada realitas 
yaitu Madiun serta berdekatan dengan Solo dan Yogyakarta. Latar waktu berkisar 
antara 1910-an hingga setelah tahun 1967 mempengaruhi keberlakuan budaya 
Jawa. Latar tempat yang tipikal mempengaruhi latar sosial, kemudian semua 
unsur itu akan berpengaruh pada penokohan dan gaya bahasa yang khas Jawa. 
Tokoh-tokoh merupakan media eksistensi budaya Jawa, karena mereka memiliki 
karakter seprti masyarakat Jawa pada umumnya. Semua unsur struktur di atas 
akhirnya juga mempengaruhi gaya bahasa, Umar Kayam menyertakan kosakata, 
filosofi, dan ungkapan Jawa melalui percakapan tokoh-tokoh. Masing-masing 
tanda yang diperoleh memiliki makna konotasi, makna lain di balik tanda 
pertama. Makna konotasi secara keseluruhan menunjukkan bagaimana karakter 
masyarakat Jawa, adanya tingkatan-tingkatan status sosial yang demikian 
berjarak, keyakinan masyarakat Jawa yang ‘kejawen’ (yang lebih mementingkan 
keduniawian), budaya keraton yang dianggap “tinggi”, pusat pendapat yang paling 
benar terdapat pada orang tua, dan tradisi yang menyimbolkan prestise maupun 
kekhawatiran dalam menghadapi hidup. Budaya-budaya tersebut digunakan 
sebagai bukti bahwa pada jaman itu (feodalisme) terdapat kelas-kelas dalam status 
sosial yang demikaian berjarak. Sesuai dengan judulnya, novel tersebut berisi 
mengenai salah satu status sosial yaitu priyayi. Namun Umar Kayam menyertakan 
status lain yang menjadi lawannya yaitu petani sebagai wong cilik. Unsur-unsur 
budaya yang dihadirkan menunjukkan perbandingan antara keduanya.   
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