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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk 

menganalisis psikologi kepribadian wanita Jawa dalam novel “Pengakuan 

Pariyem” karya Linus Suryadi tinjauan psikologi Gordon Allport yang akan 

diuraikan sebagai berikut. 

2.1. Novel 

 Novel berasal dari Italy yang berkembang di Inggris dan Amerika, 

sedangkan novel itu sendiri adalah cerita bentuk prosa dalam ukuran yang luas. 

Dalam arti luas novel adalah suatu cerita prosa fiksi dengan panjang tertentu, yang 

melukiskan para tokoh, gerak serta adegan kehidupan nyata yang representative 

dalam suatu keadaan yang agak kacau atau kusut (Tarigan, 1986:164). Selain itu 

Abrams (dalam Nurgiantoro, 2010:9) menjelaskan novel sebagai sebuah karya 

prosa fiksi yang panjang oleh karena itu novel dapat mengemukakan sesuatu 

secara bebas yaitu lebih rinci, lebih detail, lebih banyak melibatkan berbagai 

permasalahan yang komplek. 

 Membaca sebuah novel untuk sebagian (besar) orang hanya ingin menikati 

cerita yang disuguhkan. Mereka hanya akan mendapatkan kesan secara umum dan 

sama tentang plot serta bagian cerita tertentu yang dianggap menarik bagi 

pembaca. Membaca novel yang panjang ceritanya baru dapat diselesaikan 

pembaca setelah berkali-kali membaca dan setiap kali membaca hanya selesai 
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beberapa episode. Hal itu akan memaksa pembaca untuk senantiasa mengingat 

kembali cerita yang pernah dibaca. 

 

2.2  Penokohan 

 Pembicaraan penokohan berarti pembicaraan mengenai cara-cara 

pengarang menampilkan pelaku melalui sifat, sikap, dan tingkah lakunya. 

Pengarang menampilkan tokoh atau pelaku Aminudin (2014:79). Atau seperti 

yang dikatakan oleh Jones (dalam Nurgiyantoro 2013:247) penokohan adalah 

pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah 

cerita. Abrams (2001:37) penokohan adalah penghadiran tokoh dalam cerita fiksi 

atau drama dengan cara langsung atau tidak langsung dan mengundang pembaca 

untuk menafsirkan kualitas dirinya lewat kata dan tindakannya. 

 Berdasarkan hal tersebut juga dapat diketahui bahwa antara seorang tokoh 

dengan kualitas pribadinya erat berkaitan dalam penerimaan pembaca. Dalam hal 

ini, khususnya dalam pandangan teori resepsi, pembacalah sebenarnya yang 

memberi arti dilakukan berdasarkan dengan kata-kata dan tingkah laku lain. 

Pembedaan atara tokoh yang satu dengan yang lain lebih ditentukan oleh kualitas 

pribadi daripada yang dilihat secara fisik. Jadi, tokoh dalam sebuah karya sastra 

merupakan gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, pembaca bisa 

menafsirkan peran-peran tokoh yang tergambar pada novel. 

2.3 Psikologi dan Sastra 

 Menurut Roekhan (dalam Aminudin, 1990:93), psikologi dan karya sastra 

memiliki hubungan fungsional, yakni sama-sama berguna untuk sarana 

memperlajari keadaan kejiwaan orang lain. Hanya perbedaanya gejala kejiwaan 
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yang ada dalam karya karya sastra adalah gejala-gejala kejiwaan manusia imajiner 

sedangkan dalam psikologi adalah manusia-manusia riil. Psikologi dan karya 

sastra dapat saling melengkapi dan mengisi untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam terhadap kejiwaan manusia karena terdapat kemungkinan apa 

yang tertangkap kejiwaan manusia karena terdapat kemungkinan apa yang 

tertangkap oleh sang pengarang tak mampu di mampu di amati oleh psikologi atau 

sebaliknya. 

 Manusia dijadikan oleh sastrawan sebab manusia merupakan gambaran 

tingkah laku yang dapat dilihat dari segi kehidupan. Tingkah laku merupakan 

bagian dari gejolak jiwa sebab dari tingkah laku manusia dapat dilihat dari gejala-

gejala kejiwaan yang pastinya berbeda satu dengan yang lain. Pada diri manusia 

dapat dikaji dengan ilmu pengetahuan yakni psikologi yang membahas tentang 

kejiwaan. Karya sastra dipandang sebagai fenomena psikologis, yang 

menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokohnya (Endraswara, 

2011:96). 

 Jatman (dalam Endraswara, 2011:97) berpendapat bahwa karya sastra dan 

psikologi memang memiliki pertautan yang erat, secara tidak langsung dan 

fungsional. Baik sastra maupun psikologi memiliki objek yang sama yaitu 

kehidupan manusia. Psikologi dan sastra memilkik hubungan fungsional karena 

sama-sama untuk mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Memahami teks satra 

membutuhkan ilmu bantu psikologi karena karya sastra menyangkut aspek 

kejiwaan manusia. Karya sastra merupakan cerminan psikologis pengarang dan 

sekaligus memiliki daya psikologi terhadap pembaca, bedanya dalam psikologi 

gejala tersebut nyata, sedangkan dalam sastra berfifat imajinatif Jatman (dalam 
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Endraswara, 2011:97). Psikologi dan karya sastra dapat saling melengkapi dan 

mengisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap kejiwaan 

manusia karena terdapat kemungkinan apa yang tertangkap oleh sang pengarang 

tak mampu di amati oleh psikologi atau sebalikny. Psikologi sastra menjadikan 

tek sebagai tumpuan dalam menganalisis karena manusia sebagai “Tokoh” berada 

di dalam teks yang dibuat oleh pengarang. 

 Psikologi karya sastra mengkaji aspek psikologi tokoh dalam sebuah karya 

sastra, tokoh-tokohnya berdiri sebagai individu yang utuh, mempunyai tubuh dan 

jiwa layaknya manusia. Psikologi sastra ini tidak terlepas dari psikologi karena 

saat menciptakan karya sastra pengarang menerapkan hukum psikologi pada karya 

sastra (tokoh-tokoh dalam karya sastra). Sastra sebagai gejala kejiwaan yang di 

dalamnya terkandung fenomena-fenomena kejiwaan imajiner yang tampak dari 

perilaku tokoh-tokohnya. Dengan demikian, karya sastra dapat didekati dengan 

menggunakan pendekatan psikologi. 

 Psikologi dan sastra saling melengkapi dan saling berhubungan sebab hal 

tersebut dapat digunakan untuk menemukan proses penciptaan sebuah karya 

sastra. Psikologi digunakan untuk menghidupkan karakter para tokoh yang tidak 

secara sadar diciptakan oleh pengarang. Tiga cara yang dapat dilakukan untuk 

memahami hungungan antara psikologi dengan sastra, yaitu (1) memahami unsur-

unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis, (2) memahami unsur-unsur kejiwaan 

tokoh-tokoh fungsional dalam karya sastra, (3) memahami unsur-unsur kejiwaan 

pembaca (Ratna, 2011:342).  
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 Menurut Endraswara (2011:96) psikologi sastra adalah kajian sastra yang 

memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang menggunakan cipta, 

rasa, dan karya dalam berkarya. Pembaca menanggapi karya tidak lepas dari 

kejiwaan masing-masing. Psikologi sastra juga mengenal karya sastra sebagai 

pantulan kejiwaan. Pengarang akan menangkap gejala jiwa, kemudian diolah ke 

dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. Proyeksi pengalaman sendiri dan 

pengalaman hidup di sekitar pengarang akan terproyeksi secara imajiner ke dalam 

teks sastra. 

 Penelitian psikologi sastra memang memiliki landasan pijak sebab baik 

sastra maupun psikologi sama-sama mempelajari hidup manusia. Bedanya, sastra 

mempelajari manusia sebagai ciptaan imajinasi pengarang. Sedangkan psikologi 

mempelajari manusia sebagai ciptaan ilahi secara riil, namun sifat-sifat manusia 

dalam psikologi maupun sastra sering menunjukkan kemiripan. Karya sastra 

bersifat kreatif atau imajiner, pencipta tetap sering memanfaatkan hukum-hukum 

psikologi untuk menghidupakan karakter tokoh-tokohnya. 

 Saraswati (2012:7) mengatakan bahwa psikologi sastra adalah kajian 

sastra yang menelaah aspek kejiwaan dalam karya sastra. Telaah psikologi sastra 

muncul karena disadrai bahwa sastra memiliki hubungan dengan masalah 

psikologi. Telaah psikologi ini menyangkut kejiwaan pengarang sebagai tipe 

manusia tertentu dan sewaktu menciptakan karya, tipe-tipe hukum psikologi yang 

diterapkan pada karya sastra serta proses kejiwaan tokoh-tokoh di dalam karya 

serta itu sendiri atau proses kejiawaan pembaca sewaktu membaca karya serta 

dampak karya sastra kepada pembaca. 
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 Ratna (2011:342) berpendapat bahwa psikologi sastra tidak bermaksud 

untuk memecahakan masalah psikologi praktis. Secara definitif tujuan psikologi 

sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu 

karya. Meskipun demikian bukan berarti bahwa analisis psikologi sastra sama 

sekali terlepas dengan kebutuhan masyarakat. Sesuatu dengan hakikatnya, karya 

sastra memberikan pemahaman terhadap tokoh-tokohnya, masyarakat dapat 

memahami perubahan, kontradiksi dan penyimpangan-penyimpangan lain yang 

terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam kaitanya dengan psikes. 

2.4 Psikologi dan Kepribadian 

 Hubungan antara psikologi dan kepribadian adalah hubungan yang sangat 

dekat dan terikat. Perintis hubungan tersebut adalah Sigmud Freud. Teori 

psikoanalisis ditemukan dan dikembangkan pertama kali oleh Sigmund Freud. 

Banyak pakar yang kemudian ikut memakai paradigma psikoanalisis untuk 

mengembangkan teori psikologi kepribadian. Pelopor psikologi kepribadian 

menerima gagasan-gagasan sosok pribadi sekaligus memperkaya gagasan tersebut 

melalui pendekatan psikologi yang dikembangkan berdasarkan konsep-konsep 

kepribadian. Allport (dalam Prawira, 2013:262) didefinisikan sebagai suatu 

organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psychophysis yang menentukan 

caranya yang khas dalam menyesuaikan dirinya terhadap sekitar. Jadi, kepribadian 

adalah sesuatu yang memiliki peranan pada individu untuk bisa beradaptasi pada 

lingkungan. Dengan demikian, defisinisi kepribadian yang dikemukakan oleh 

Allport bersifat universal dalam arti mencakup fisik dan mental yang ada pada 

individu.   
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 Psikologi kepribadian yang merupakan salah satu cabang dari ilmu 

psikologi yang mengalami kemajuan pesat, dalam psikologi kepribadian yang 

disoroti atau dikaji yaitu segala sesuatu yang berkaitan tentang tingkah laku 

manusia sebagai individu. Pengkajian psikologi kepribadian harus mengetahui 

seluk beluk tingkah laku manusia meliputi pikiran, perasaan, dan kegiatan-

kegiatan yang dilakukannya. Kepribadian merupakan bagian dari jiwa yang 

menjadikan manusia bersifat utuh atau satu kesatuan, tidak terpecah-pecah dalam 

fungsinya. Dengan demikian, memahami kepribadian individu haruslah dalam 

keadaan seutuhnya.  

2.5 Teori Gordon Allport 

 Teori kepribadian Gordon Allport menekankan pada manusia normal, 

sebab manusia normal adalah makhluk yang rasional yang diatur terutama oleh 

tujuan kesadaran yang berakar di masa kini dan masa yang akan datang, bukan di 

masa lalu. Prinsip dasar tingkah laku adalah terus menerus bergerak dan mengalir. 

Konsep utama teori kepribadian Gordon Allport menyangkut motivasi yang 

membuat orang bergeraksehingga arus aktivitas itu memiliki unsur yang tetap 

(trait). 

 Teori Allport memberi definisi yang positif terhadap manusia, teori 

Allport itu telah membantu manusia untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk 

yang baik dan penuh harapan. Hal tersebut terlihat dari teorinya, yaitu “gambaran 

kodrat manusia adalah positif, penuh harapan dan menyanjung-nyanjungi”. 

Memandang satu pribadi positif dan apa adanya merupakan salah satu definisi 

pribadi sehat, inilah kelebihan dan kekuasaan dari teori Allport. 
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 Mengenai kepribadian ini Allport (dalam Alwisol, 2004:273) menegaskan 

bahwa: 

“kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu 

yang menentukan penyesuaiannya yang unik dengan lingkunganya. Suatu 

fenomena dinamik yang memiliki elemen psikologik dan fisiologik, yang 

berkembang dan berubah, yang memainkan peran aktif dalam 

berfungsinya individu”. 

 Psikologi mulai memperhatikan maslah-masalah tingkah laku, dan 

mencapai puncak pada psikologi sifat. Dan psikologi juga menarik perhatian pada 

psikologi kepribadian. Adanya pelatihan-pelatihan para psikologi dalam bidang 

psikologi makin mendekatkan hubungan kedua ilmu tersebut. Penghargaan 

terhadap penemuan-penemuan proses-proses kognitif dan pengembangan teori 

psikologi memberikan suatu orentasi dan wawasan-wawasan tentang sang pribadi 

yang telah terdapat dalam latar belakang pendidikan psikologi umum. 

 Menurut Allport (dalam Prawira, 2013:261) struktur kepribadian individu 

dinyatakan dalam sifat-sifatnya (traits) yang dimiliki oleh setiap individu dan 

adanya traits tersebut akan mendorong setiap individu untuk bertingkah laku. 

Untuk mengetahui dalam tentang kepribadian seseorang, Allport menggunakan 

beberapa istilah yang dianggap berperan penting yaitu kebiasaan (habit), sikap 

(athitude), sifat (trait). Dari ketiga komponen tersebut menentukan kepribadian 

pada seseorang. Allport berpendapat bahwa manusia normal adalah makhluk yang 

rasional yang diatur terutama oleh tujuan kesadaranya yang berakar dimasa kini 

dan masa yang akan datang, bukan dimasa lalu. Prinsip dasar tingkah laku adalah 

terus menerus bergerak-mengalir. Karena itu konsep utama teori kepribadianya 

menyangkut motivasi, yang membuat orang bergerak. Arus aktivitas itu memiliki 

unsur yang tetap (trait) dan unsur yang berubah-ubah. 
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2.5.1 Kebiasaan (habit) 

 Tingkat kebiasaan yang berisi semua hal yang dicermati pada saat tertentu. 

Menurut Allport (dalam Alwisol,2009:222) mengatakan bahwa kebiasaan 

merupakan kecenderungan yang bersifat khusus, hanya dipakai untuk merespon 

satu situasi atau stimulus dan pengulangan dari situasi atau stimulus itu. Jadi, 

kebiasaan dilakukan terhadap situasi tertentu yang memepelajari oleh seseorang 

individu dan yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Oleh karena 

itu, kebiasaan berbentuk tingkah laku yang tetap dari usaha menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan yang mengandung unsur afektif prasaan. Setiap individu 

tentu memiliki perilaku-perilaku tertentu yang menyenangkan sehingga diakukan 

setiap hari. Perilaku-perilaku tersebut dapat sama atau dapat juga berbeda dengan 

orang lain.  

 Kebiasaan direspon secara fleksibel dan spesifik terhadap suatu stimulus, 

bisa bergabung/dikombinasikan dengan trait lain. Kecendrungan habit bersifat 

khusus, hanya dipakai untuk merespon satu situasi atau stimulus dan pengulangan 

dari situasi atau stimulus itu. Allport (dalam Sardjonoprijo, 1982:121) 

menegaskan kebiasaan, bahwa:“manusia mempunyai organ-organ untuk berbagai 

berfungsi, jadi organ itu memberi kemungkinan untuk melaksanakan fungsi-

fungsi (makan, tidur, mandi, minum, berjalan dan sebagainya). Dengan demikian 

terlahirlah kebiasaan”. 

 Penerapan kepribadian Allport dengan cara beroprasi dalam subjektivitas 

yang disadari sepanjang usia. Kebiasaan berhubungan erat dengan prosa fiksi 

untuk bertingkah laku seperti mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk 
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mengoprasikan sistem dari struktur kepribadian lainya. Kebiasaan berorentasi 

berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan 

menghindari rasa sakit. Bagi kebiasaan, kenikmatan adalah keadaan yang 

menambah kepuasan, dan rasa sakit adalah tegangan atau peningkatan energi yang 

rendah. Apabila ada stimuli yang memicu untuk makna- timbul tegangan energi- 

Kebiasaan beroperasi dengan prinsip kenikmatan. Kebiasaan hanya mampu 

melakukan sesuatu, seperti halnya hubungan tokoh dengan diri sendiri dan 

hubungan toko dengan Tuhan 

2.5.1.1 Pandangan Jawa yang Berhubungan dengan Tuhan 

 Manusia pada umumnya menganggap segala sesuatu sudah digariskan 

ketentuannya oleh Sang Maha Pencipta, karena itu setiap manusia pada umumnya 

dan orang Jawa khususnya memiliki pandangan bahwa manusia harus patuh dan 

tunduk dalam menjalankan segala perintah yang sudah ditetapkan. Kehidupan 

adalah suatu keseluruahan yang teratur dan terkoordinasi yang harus diterima dan 

setiap orang dituntut untuk mampu memposisikan diri terhadap segala sesuatu itu. 

Konsepsi itu disebut takdir, sesuatu yang sudah ditetapkan Sang Pencipta dan 

tidak mungkin dapat diubah.  

 Manusia Jawa percaya garis hidupnya sudah ada yang mengatur (takdir), 

dan dengan itu mereka menerima (nrima) apa yang menjadi bagiannya dan 

melaksanakan apa yang menjadi bagiannya itu. Hal inilah yang menjadi dasar 

orang Jawa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya (darma). 

Darma berarti kewajiban atau tugas hidup. Darma berhubungan dengan anggapan 

bahwa setiap manusia entah kecil atau besar, banyak atau sedikit mempunyai 
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tugasnya yang khas dalam keseluruhan dan masing-masing berperan dalam 

penciptaan kerukunan, keselarasan, perdamaian serta kemakmuran masyarakat.  

 Jika darma tidak dijalankan dengan baik, orang Jawa percaya pada konsep 

karma sebagai sanksi yang memayungi segala tindak tanduk manusia. Suatu 

pembalasan setimpal yang diberikan di dunia terhadap perbuatan kurang pantas di 

masa lalu yang tidak sesuai dengan kewajiban-kewajibanya. Istilah karma lebih 

menunjuk pada hukum Ilahi terhadap segala tingkah laku di dunia. Pikiran akan 

karma adalah motif kuat untuk mencegah tindakan-tindakan yang kurang pantas. 

Namun anggapan tentang karma juga merupakan rangsangan untuk melaksanakan 

apa yang menjadi darma melalui kewajiban-kewajibannya. 

 Hal inilah yang melahirkan tiga prinsip dasar orang Jawa dalam 

menjalankan kehidupan dan menjadi ciri khas yang akan tercermin dalam sikap 

mereka saat menghadapi dan menanggapi persoalan kehidupan. Sikap hidup yang 

dimiliki oleh orang Jawa dilakukan sebagai wujud dari pemikiran atau 

penghayatan terhadap lingkungan (Mardimin, 1994:70). Sikap hidup orang Jawa 

diterapkan sebagai hasil dari kombinasi antara pemikiran dan kemantapan hati 

yang bebas dari kekhawatiran. Berkaitan dengan pandangan atau sikap hidup 

orang Jawa yang berhubungan dengan Tuhan meliputi sikap  eling (ingat), 

pracaya (percaya), mituhu (taat). Adapun pandangan tersebut yang dibawa oleh 

tokoh Dini dalam menjalani kehidupan rumah tangga di dunia Barat. 

2.5.2 (Athitude) Sikap 

 Allport (dalam Prawira, 2013:266) mengemukakan argumentasinya bahwa 

sikap khas melekat pada individu dan berfungsi sebagai penyebab dimulainya 
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tingkah laku pada individu. Sikap sangat berperan penting dalam membimbing 

dan mendorong tingkah laku pada individu. Menurut Sardjonoprijo (1982:147) 

sikap adalah disposisi perasaan yang setuju kepada objek tertentu. Manusia 

bersikap perasaan terhadap manusia-manusia lainya atau kelompok-kelompok. 

 Suatu sikap yang dimiliki individu yang satu dengan yang lainya dapat 

berbeda-beda. Hal ini disebabkan sikap adalah khas pada individu. Sikap berperan 

memberikan penilaian yaitu menerima atau menolak terhadap objek yang 

dihadapi. Sikap lebih umum dibandig kebiasaan tetapi kurang umum dibanding 

sifat. Sikap terentang dari yang sangat spesifik sampai sangat umum, sikap 

berbeda habit dan trait dalam sifatnya yang evaluatif Allport (dalam Alwisol, 

2004:222). 

 Jumlah sikap perasaan yang ada pada manusia tidak terhitung jumblahnya. 

Menurut Allport (dalam Sardjonoprijo, 1982:148-154) untuk mempelajari sikap-

sikap ini, dapat memperhatikan pada: 

a) Objeknya. Tindaklah ada gunanya disini mendalami berbagai macam 

objek, yang penting ialah: jangan memandang objek itu pada sendirinya, 

melainkan harus memperhatikan arti objek itu bagi manusia.  

Apabial sikap terhadap objek lebih kuat daripada arti objek itu sendiri bagi 

kebanyakan orang, maka mungkin ada sebab-sebanya yang lebih 

mendalam. Seubjek yang bersangkutan sendiri tidak menyadari hal itu. 

Objek itu dapat merupakan simbol sesuatu yang lebih penting. Objek sikap 

prasaan mempunyai arti lebih dalam dan lebih luas daripada yang 

dinyatakan dalam sifat objek itu sendiri. Inilah sebab utamnya, mengapa 
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banyak sikap pendirian begitu irrasiaonal dan terlalu subjektif. Objek 

hanyalah merupak perwujudan yang kebetulan saja. 

b) Segi lain dari sikap ialah: jenis perasan yang disebabkan oleh objek; cinta,

kebencian, sukarelawan, rasa takut, kekaguman, rasa menghina, iri hati.

Prasaan yang lebih mendalam, terkadang berbeda dengan apa yang

nampak dari luar. Sikap menghina kerap kali merupakan pencetusan rasa

takut atau iri hati yang tersembunyi.

c) Orang dapat membedakan adanya arah dan pada sikap. Apabila orang

menyelidiki sikap berbagai orang terdapat objek yang sama dan

memperbandingkanya, maka akan didapatkanlah sebuah skala, yang

“bergerak” dari positif kuat melalui netral kenegatif kuat.

Jadi, sikap negatif terutama terdapat pada orang-orang yang merasa

kecewa. Tetapi dapat pula kecenderungan negatif merupakan sifat

karakter, yang berkembang sedikit demi sedikit.

Jadi, sikap perasaan banyak kesamaanya, dengan demikian, ada yang

sikap-perasaanya sangat dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Menurut 

Sardjonoprijo (1982:147) sikap (athitude) merupakan cara khas untuk merespon, 

dapat memulai atau membimbing tingkah laku dan hasil dari faktor ginetik dan 

belajar. Namun ada juga perbedaanya diantara sikap dan sifat yaitu:  

Sikap (athitude) itu berhungan dengan sesuatu objek, sedangkan sifat 

(trait) tidak. Jadi, sifat lebih umum daripada sikap ialah bahwa sifat itu hampir 

selalu lebih besar/luas daripada sikap: dalam kenyataanya makin besar objek yang 

dikenai sikap itu, maka makin mirip dengan sifat. Sikap dapat berbeda-beda dari 

yang lebih usus kelebih umum, tetapi kalau sifat selalu umum. Sikap biasanya 
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memberikan penilaian (menerima atau menolak) terhadap objek yang 

dihadapinya, sedangkan sifat tidak. Penerapan sikap (athitude) kepribadian 

Gordon Allport yaitu dengan cara bertingkah laku yang berhubungan dengan 

sesuatu objek, seperti memiliki perasaan bahagia maka tingkah laku yang dimiliki 

dengan cara menunjukan sikap tersenyu (ekspresi wajah) atau dengan 

melakukanya dengan anggota tubuh seperti berloncat-loncat (bergerak).  

 

2.5.2.1 Pandangan Jawa yang Berhubungan dengan Sesama 

 Hubungan manusia dengan sesamanya tidak dapat dipisahkan dari hakikat 

keberadaan manusia di dunia dalam hubungannya dengan penciptanya. Hubungan 

manusia dengan sesamanya disebut hubungan horizontal antarmanusia, yang 

terwujud dalam suasan hormat-menghormati, saling menghargai, saling tolong 

menolong, masyarakat jawa yang sudah meiliki kematangan moral akan meiliki 

sikap batin ethok-ethok, wedi, isin. Sikap batin tersebut dibuthkan dalam 

bermasyarakat atau bersosialisasi. 

a. Sikap Ethok-Ethok (pura-pura) 

 Sikap ethok-ethok bagi orang Jawa dianggap sebagai sikap yang positif 

karena tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita, terutama 

yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak diperkenankan untuk diketahui 

orang lain. Menurut Greetz (dalam Suseno, 2001:43) usaha ethok-ethok ini adalah 

untuk menjaga tingkat keakraban tetap sedang-sedang saja dalam hubungan antar 

orang, suatu kehangatan ethok-ethok, di mana semua perasaan yang sebenarnya 

dapat disembunyikan dengan efektif di belakangnya. 
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b. Sikap Wedi (takut) 

 Sikap hormat dalam masyarakat Jawa terwujud dalam sikap yang telah 

terbentuk semenjak anak-anak. Wedi berarti takut baik dalam jasmaniah maupun 

dalam arti sosial terhadap kecemasan atas akibat-akibat dari suatu tindakan Greetz 

(dalam Suseno, 1985:116). Sikap wedi bagi orang Jawa akan muncul saat berada 

pada situasi tertentu. Sikap wedi orang Jawa muncul saat bertemu atau bersapa 

dengan orang yang harus dihormati melakukan atau berusaha untuk tidak 

melakukan suatu tindakan yang dianggap tidak enak atau melanggar sopan. Sikap 

wedi juga akan muncul terhadap sesuatu yang dianggap gaib serta wedi akan 

beban moral yang akan ditanggung jika melakukan kesalahan. 

c. Sikap Isin (malu) 

 Sikap isin atau malu merupakan salah satu motivasi terkuat bagi orang 

Jawa untuk menyesuaikan kelakuannya dengan norma-norma masyarakat 

(Suseno, 2001:65). Isin jika melakukan tindakan yang tidak benar dan melanggar 

aturan membuat norma yang ada tetap terjaga dan bisa bertahan. Tahu isin berarti 

hanya tahu kesopanan sosial yang hakiki akan pengendalian diri dan menghindari 

celaan. 

 Goldmann (dalam Faruk, 1994:12) bahwa karya sastra merupakan sebuah 

struktur yang tidak statis, melahirkan produk dari proses sejarah yang terus 

berlangsung dan dihayati oleh masyarakat. Analisis struktural tidak cukup 

dilakukan hanya sekedar mendata unsur-unsur tertentu dari karya fiksi, misal 

peristiwa, tokoh, alur, dan latar, saja. Akan tetapi, yang lebih penting adalah 

menunjukkan bagaimana hubungan antarunsur di setiap pristiwa yang terjadi 

sehingga akan terbentuk sebuah makna yang totalitas. Kemudian berdasarkan 
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aspek pengkajian strukturalisme genetik, yaitu pandangan dunia pengarang maka 

dapat diketahui cara pandang seorang pengarang dalam melihat dan menyikapi 

realitas sosial yang dihadapi. 

2.5.3 Sifat (trait) 

 Menurut Allport (dalam Prawira, 2013:265) sifat adalah sistem 

neurothysis (neurothyshic sistems) yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan 

kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam prangsang secara sama. Sifat 

berperan penting dalam memulai dan membimbing tingkah laku adaptif serta 

ekspresi secara sama. Sifat sebenarnya merupakan tendensi determinasi atau 

predisposisi. Hal penting yang perlu diketahui berkaiatan dengan sifat bahwa 

kecenderungan tidak hanya terikat kepada sejumblah kecil prangsang atau reaksi, 

tetapi oleh adanya kesesluruhan pribadi individu yang bersangkutan. Sementara 

yang dimaksud sistem neuperotis oleh Allport untuk mempertegas bahwa “traits” 

benar-benar ada pada diri setiap individu dan menentukan kepribadian. Sifat yang 

ada pada individu atau seseorang tidak hanya sekedar sebuah eksistensi nominal 

saja, tetapi juga sesuatu yang benar-benar ada atau melekat pada individu. Cattel 

(dalam Prawira, 2013:296) berpendapan bahwa sifat individu-individu hudup 

didunia ini adalah berbeda satu dengan yang lain. Setiap individu memilki 

kecenderungan untuk bisa mempertahankan sifat-sifat yang telah dimilikinya 

meskipun berbagai sifat tersebut dapat termodifikasi satu sama lain. 

 Sifat yang melekat pada individu tidak terlepas dari tingkah laku yang 

adaptif dan yang ekspresif. Allport (dalam Alwisol, 2009:220) mengatakan bahwa 

suatu struktur neuropsikik yang memilki kemampuan untk menjadikan banyak 



26 

 

setimuli berfungsi ekuivalan dan memulai serta membimbing bentuk-bentuk 

tingkah laku yang adaptif dan ekspresif. Jadi trait sebagai struktur neuropsikik 

membimbing orang untuk bertingkah laku yang konsisten lintas waktu dan 

tempat.  

 Mengenai sifat (trait) ini Allport (dalam Alwisol,2004:276) menegaskan 

bahwa: 

“trait adalah predisposisi (kecenderungan) untuk merespon secara sama 

kelompok stimulus yang mirip, suatu struktur neuropsikik (kejiwaan) yang 

memiliki keampuan untuk menjadikan banyak stimuli berfungsi ekuavalen, 

dan memulai serta membimbing bentuk-bentuk tingkah laku yang adaptif 

dan ekspresif”. 

 

 Jadi, trait sebagai struktur neuropsikik membimbing orang untuk 

bertingkah laku yang konsisten lintas waktu dan tempa, merespon secara sama 

kelompok stimulus yang mirip, Allport (dalam Alwisol, 2004:276) menjelaskan 

bahwa: 

Trait itu bukan konsep abstrak tetapi objek nyata, yakni struktur 

neuropsikis. Neuropsikis akan menjelaskan tentang trait takut, agresif, 

kejujuran, introversi, ekstraversi. 

 Jadi, trait individual merupakan menifestasi trait umum pada diri 

seseorang, sehingga selalu unik bagi orang itu, konstruk neuropsikik yang 

membimbing, mengarahkan, dan memotivasi tingkah laku penyesuaian yang khas. 

Sifat unik itu merupakan gambaran yang tepat dari struktur kepribadian 

seseorang. 

 Trait individu atau disposisi pribadi memiliki tingkat generlitas yang 

berbeda-beda, ada yang mempengaruhi tingkah laku seseorang secara umum, ada 
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pula yang mempengaruhi tingkah laku tertentu saja. Trait dimilki seseorang 

melalui kerja sama antar aspek-aspek keturunan dengan aspek lingkungan-belajar. 

Suatu trait menjadi bagian dari kepribadian seseorang, maka trait itu akan menjadi 

penentu model respon terhadap stimulus yang mirip. Trait membuat tingkah laku 

orang menjadi konsisten, karena memiliki pola dengan trait yang dimilikinya. 

 Sifat karakter tidaklah mempunyai objek yang terpanjang jelas, karena 

sebenarnya hanyalah merupakan aspek-aspek dari sikap hidup pada umumnya, 

seperti: kerajianan, keberanian, rasa tanggung jawab. Sifat-sifat ini memainkaan 

peranan di dalam berbagai tindak-gerak, dengan demikian menentukan corak cara 

hidup umum. Sifat-sifat karakter menurut Gordon Allport dengan cara memilki 

prinsip dasar tingkah laku dan terus menerus bergerak dan mengalir. Teori ini 

yang menyebabkan seseorang dapat bertingkah laku adalah karena adanya sifat 

(trait). Trait sebagai struktur neuropisikik membimbing orang untuk bertingkah 

laku yang konsisten lantas waktu dan tepat, merespon secara sama kelompok 

stimuli yang mirip. Suatu sifat-sifat yang dimiliki trait, ada yang termasuk sifat 

“mengubah/menentukan tiingkah laku”, trait bukanya muncul kalau ada stimulus 

yang sesuai. Tenaga dorongan yang bervariasi, trat yang kuat memiliki kekuatan 

motif untuk menggerakkan ingkah laku, mendorong orang mencari stimulus yang 

sesuai sehingga dapat menampung ekspresi trait itu. Trait yang lemah hanya 

berperan membimbing tingkah laku yang sudah siap untuk bergerak. 

2.5.3.1 Pandangan Jawa yang Berhubungan dengan Diri Sendiri 

 Manusia menurut kodratnya selain sebagai makhluk sosial adalah sebagai 

makhluk individu. Sebagai makhluk inidividu manusia memiliki akal, rasa dan 
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kehendak sehingga mempunyai tujuan hidup yang berbeda masing-masing 

individunya. Tujuan hidup yang sama adalah untuk mencapai kebahagiaan 

bersama. Kebahagiaan hati bersama dapat tercapai apabila masing-masing 

individu sudah mendapatkan kebahagiaan pribadinya. Kebahagiaan pribadi 

terlaksana apabila manusia mampu menerpakan sikap rila (rela), nrima 

(menerima), sabar (sabar). 

a. Sikap Rila (rela) 

 Sikap rila oleh orang Jawa dianggap sebagai sikap menyerah dalam arti 

positif. Rila terhadap segala sesuatu yang terjadi pada dirinya dan menyerahkan 

segala keputusan terhadap Tuhan. R. Soenarto (dalam Herusantoto, 2008: 127), 

rila itu keikhlasan dari hati sewaktu menyerahkan segala milikinya, kekuasannya, 

dan seluruh hasil karyanya kepada Tuhan, dengan tulus dan ikhlas, dengan 

mengingat bahwa semua itu kekuasaan Tuhan. Rila berarti rela melepaskan segala 

apa yang dimiliki. Jabatan, harta, dan keluarga dianggap sebagai titipan Tuhan 

yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh-Nya.  

b. Sikap Nrima (menerima) 

 Sikap nrima berarti bahwa orang dalam keadaan kecewa dalam kesulitan 

pun bereaksi dengan rasional, dengan tidak ambruk dan juga dengan tidak 

menentang secara percuma (Suseno, 2001:143). Nrima berarti tidak menginginkan 

milik orang lain, serta tidak iri hati terhadap kebahagiaan orang lain, maka dari itu 

orang yang nrima dapat dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan R. 

Soenarto (dalam Herusantoto, 2008:128). Sikap nrima yang diajarkan oleh orang 
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Jawa membuat seseorang puas terhadap apa yang dimiliki dan tidak berbangga 

diri. 

c. Sikap Sabar (sabar) 

 Sikap sabar yang dilakukan orang Jawa membuatnya berhati-hati dalam 

setiap tindakan yang dilakukan. Sikap sabar membuat orang Jawa tidak tergesa-

gesa untuk mendapatkan kebehasilan. Sikap sabar juga menjadikan orang Jawa 

kuat terhadap ujian hidup. Orang yang bersikap sabar berarti orang yang memiliki 

kepercayan terhadap Tuhan dengan keyakinan bahwa semua cobaan dari Tuhan 

dan orang yang bersikap sabar berarti orang yang memiliki pengetahuan. 

 


