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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Hakikat Cerpen 

Cerita pendek (cerpen) adalah cerita yang membatasi diri dalam 

membahas salah satu unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil. Kependekan 

sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya yang jauh lebih pendek dari novel, 

tetapi karena aspek masalahnya yang sangat dibatasi (Sumardjo, 1983: 69). Sesuai 

dengan namanya, cerita pendek dapat diartikan sebagai cerita berbentuk prosa 

yang pendek (Suyanto, 2012:46). Ukuran pendek di sini bersifat relatif.  

Menurut Edgar Allan Poe dalam (Suyanto, 2012:46), sastrawan kenamaan 

Amerika, ukuran pendek di sini adalah selesai dibaca dalam sekali duduk, yakni 

kira-kira kurang dari satu jam. Beberapa pengertian cerita pendek yang telah 

dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis berhasil meyimpulkan pengertian 

cerita pendek secara tersendiri. Cerita pendek (cerpen) adalah sebuah karangan 

berbentuk prosa fiksi yang tidak membutuhkan waktu yang berlama-lama untuk 

membacanya.  

Cerita pendek juga memiliki pemendekan unsur-unsur pembentuknya, jadi 

kaya akan pemadatan makna. Panjang atau pendek sebuah cerita pendek juga 

tidak bisa ditetapkan. Pada umumnya panjangnya sebuah cerita pendek itu habis 

sekali, dua kali atau tiga kali. Tetapi ini juga bukan pegangan. Dapatlah kita 

katakan antara 500-1.000 – 1.500-2.000 hingga 10.000, 20.000, atau 30.000 kata. 
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2.1.2 Unsur-Unsur Cerita Pendek 

Cerpen dapat terbentuk karena adanya unsur-unsur intrinsik cerpen, unsur 

intrinsik tersebut antara lain adalah: 

1) Plot atau alur, yakni rangkaian momen yang direka serta dijalin dengan 

seksama hingga menggerakkan jalur cerita melewati perjumpaan klimaks 

serta penyelesaian. 

2) Penokohan serta perwatakan yakni cerita pengarang menggambarkan serta 

mengembangkan watak beberapa pelaku yang ada didalam karyanya. 

3) Tema, yakni ide pokok menjadi basic pengembangan cerita pendek. Tema 

satu cerita mensegala masalah, baik itu berbentuk problem kemanusiaan, 

kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan dan seterusnya. Untuk tahu tema 

satu cerita, dibutuhkan apresiasi menyeluruh pada beragam unsur karangan 

itu. Mungkin temanya itu dititipkan pada unsur penokohan, alur, maupun 

pada latar. 

4) Seting atau latar yakni area serta waktu berlangsungnya cerita. Latar ini 

bermanfaat untuk memperkuat tema, menuntun watak tokoh, serta 

membangun situasi cerita. Latar terdiri atas latar area, waktu serta sosial. 

5) Sudut pandang yakni posisi pengarang saat membawakan cerita. 

6) Amanat, yakni pesan yang ingin disampaikan pengarang melewati 

karyanya pada pembaca atau pendengar. Pesan dapat berbentuk harapan, 

anjuran, kritik dan seterusnya. 
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2.1.3 Pengertian Nilai 

Nilai mengacu pada apa atau sesuatu yang oleh manusia dan masyarakat 

dipandang sebagai yang paling berharga. Dengan perkataan lain, nilai itu berasal 

dari pandangan hidup suatu masyarakat. Pandangan hidup itu berasal dari sikap 

manusia terhadap Tuhan, terhadap alam semesta, dan terhadap sesamanya. Namun 

tak boleh dilupakan bahwa manusia dan masyarakat mana pun umumnya 

memperjuangkan dan membela nilai-nilai dasar yang sama, seperti cinta, 

kebaikan, keindahan, keadilan, persaudaraan, persahabatan, persatuan, 

perdamaian, dan sebagainya. Nilai-nilai dasar inilah yang menyatukan manusia 

dari berbagai latar belakang kebudayaan. Perjuangan ini menunjukan bahwa 

manusia pada dasarnya memiliki martabat dan cita-cita yang sama. 

 

2.1.4 Ciri-Ciri Nilai 

Pembahasan mengenai ciri-ciri nilai mencakup pertimbangan-pertimbangan 

nilai, pembenaran nilai, pilihan nilai dan konflik nilai. Mempertimbangkan nilai 

adalah kebiasaan bagi kebanyakan orang dan dilakukan secara terus menerus. 

Dalam kehidupanya manusia terpaksa melakukan pilihan, mengukur benda dari 

segi yang lebih baik atau yang lebih jelek dan memberikan formulasi tentang 

ukuran nilai (Sugiarti,1999:64). 

Bidang yang berhubungan dengan nilai adalah etika (penyelidikan nilai dalam 

tingkah laku manusia) dan estetika (penyelidikan tentang nilai dalam seni). Nilai 

dalam masyarakat tercakup dalam adat kebiasaan dan tradisi yang secara tidak sadar 

diterima dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Dalam kajian filsafat pada 

umumnya terdapat prinsip-prinsip untuk memilih nilai sebagai berikut: 
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1) Nilai intrinsik harus mendapat prioritas pertama daripada nilai ekstrinsik. 

2) Nilai produktif dan secara relatif bersifat permanen didahulukan dari pada 

nilai yang kurang produktif dan kurang permanen. 

Sedangkan menurut Bertenz  nilai memiliki tiga ciri berikut ini: 

1) Nilai berkaitan dengan subjek 

2) Nilai tampil dalam suatu konteks praktis, dimana subjek ingin membuat 

sesuatu. 

3) Nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-

sifat yang dimiliki oleh objek. 

 

2.1.5 Pengertian Nilai Budaya 

Nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam 

alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang 

mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat 

berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada 

kehidupan para warga masyarakat  (Koentjaraningrat, 1979:190). Walaupun nilai 

budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi 

sebagi konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum. Namun dengan 

sifatnya yang umum, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada 

dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dari 

kebudayaan bersangkutan.  

Menurut Maran, Rafael Raga (2007:40) nilai-nilai budaya dalam suatu 

kebudayaan tak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu 

yang singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional. Namun tidak boleh 
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dilupakan bahwa manusia dan masyarakat mana pun umumnya memperjuangkan 

dan membela nilai-nilai dasar yang sama, seperti cinta, kebaikan, keindahan, 

keadilan, persaudaraan, persahabatan, persatuan, perdamaian, dan sebagainya. 

Nilai-nilai budaya merupakan inti dari kebudayaan, dan perubahan pada nilai akan 

menyebabkan kebudayaan akan berubah. Kebudayaan merupakan keniscayaan 

dan menjadi faktor yang menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai budaya merupakan 

ciri khas individu dan konsep-konsep hidup yang hidup dalam suatu pikiran manusia 

mengenai hal-hal yang diinginkan dimana setiap orang memiliki nilai-nilai yang sama 

dengan derajat yang berbeda. Nilai dasar inilah yang menyatukan manusia dari 

berbagai latar belakang kebudayaan. Perjuangan ini menunjukkan bahwa manusia pada 

dasarnya memiliki martabat dan cita-cita yang sama. 

 

2.1.6 Sistem Nilai Budaya 

Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepi, yang hidup dalam 

alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus 

mereka anggap amat bernilai dalam hidup (Koentjaraningrat, 1984:25). Sistem-

sistem tata kelaukan manusia lain yang tingkatanya lebih konkret, seperti aturan-

aturan khusus, hukum dan norma-norma, semuanya juga berpedoman kepada 

sistem nilai budaya itu. 

Sebagai bagian dari adat-istiadat dan wujud ideel dari kebudayaan, sistem nilai 

budaya seolah-olah berada di luar dan di atas diri para individu yang menjadi warga 

masyarakat yang bersangkutan. Para individu itu sejak kecil telah diserapi dengan 
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nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsepsi-konsepsi itu 

sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya 

tadi sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat. 

Konsep sistem nilai budaya bermacam-macam, merupakan alternatif yang 

menunjukan bahwa macam-macam nilai dapat mengandung suatu model menyeluruh 

untuk diskripsi dan studi perbandingan. Menurut Williams, sistem nilai tidak tersebar 

secara sembarangan, tetapi menunjukan serangkaian hubungan yang bersifat timbal 

balik, yang menjelaskan adanya  tata tertib di dalam suatu masyarakat. 

Dalam kajian sosiologi yang dimaksud dengan sistem nilai adalah nilai inti 

(score value) dari masyarakat. Nilai inti ini diikuti oleh setiap individu atau 

kelompok yang jumlahnya cukup besar. Kelompok masyarakat pendukung nilai, 

benar-benar menjunjung tinggi keberadaan nilai tersebut sehingga menjadi salah 

satu faktor penentu dalam berperilaku.  

Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku 

manusia. Sistem nilai budaya di masyarakat menyangkut masalah-masalah pokok 

bagi kehidupan manusia. Sistem nilai budaya berupa abstraksi yang tidak 

mungkin ditemukan seratus persen telah dihayati atau menjiwai nilai-nilai 

dominan yang sama persis dengan apa yang ada dalam masyarakat tertentu 

(Sugiarti,1999:66). Dari pendapat tersebut telah dijelaskan mengenai fungsi 

sistem budaya yang menyangkut masalah pokok bagi kehidupan. Sistem budaya 

tersebut tentunya sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. 

C. Kluckhohn dalam teorinya menyampaikan bahwa tiap sistem nilai budaya 

dalam tiap kebudayaan itu mengenal lima masalah dasar dalam kehidupan manusia. 

Atas dasar konsepsi itu, bersama dengan istrinya, F. Kluckhohn, ia menyatakan bahwa 

tiap sistem nilai budaya dalam tiap kebudayaan itu mengenai lima masalah dasar dalam 

kehidupan.  
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Atas dasar konsepsi itu, ia mengembangkan suatu kerangka untuk 

menganalisa secara universal tiap variasi dalam sistem nilai budaya dalam semua 

macam kebudayaan yang terdapat didunia. Kelima dasar masalah pokok dalam 

kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem nilai 

budaya adalah sebagai berikut:   

1) Masalah mengenai hakikat dari hidup manusia (MH). 

2) Masalah mengenai hakikat dari karya manusia (MK).  

3) Masalah mengenai hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu (MW). 

4) Masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (MA).  

5) Masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM). 

Berdasarkan penjelasan dari Teori C Kluckhon tersebut diketahui bahwa dalam 

suatu sistem nilai budaya mempunyai lima masalah dasar. Masalah-maslaah dasar 

tersebut sudah mencakup mengenai bagaimana sistem nilai budaya itu berperan penting 

dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu disebabkan karena kelima masalah dasar 

tersebut menjelaskan bagaimana hubunganya manusia dengan apa yang ada di dalam 

kehidupan ini.  

 

2.2 Tinjauan Tentang Kebudayaan dan Masyarakat Jawa 

2.2.1 Pengertian Kebudayaan 

Konsep kebudayaan untuk pertama kalinya dikembangkan oleh para ahli antropologi 

menjelang akhir abad kesembilan belas. Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1986:180). Hal itu berarti 

bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah “kebudayaan”. 
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Menurut Maran (2007:22), menjelaskan bahwa kebudayaan adalah suatu cara 

hidup bersama, cara khas manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan alam, 

dan merupakan  startegi manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

Dengan demikian kebudayan dipakai untuk menunjuk seorang pribadi terpelajar, 

individu yang berbudaya atau beradab, yang berbudi bahasa halus serta akrab dengan 

hal-hal yang indah dalam kehidupan masyarakat yang beradab. 

Antropolog Inggris, Sir Edwards B. Taylor dalam (Margan, 2007:26) 

berpendapat bahwa kebudayaan untuk menunjuk keseluruhan kompleks dari ide 

dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historisnya. 

Rumusan yang sama juga dikemukakan oleh Robert H. Lowie, ia berpendapat 

bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari 

masyarakat, mencakup kepercayaan, adat-istiadat, norma-norma astistik, 

kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri 

melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan 

formal atau informal. 

Berdasarkan  beberapa pengertian mengenai kebudayaan menurut para ahli 

seperti yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa kebudayaan merupakan cara berperilaku dan beradaptasi yang dipelajari, 

sebagai lawan dari pola-pola perilaku atau insting-insting yang diwariskan dari 

nenek moyang kita. 

Koentjaraningrat (1986:186), menyatakan bahwa kebudayaan dibagi 

menjadi tiga wujudnya, yaitu: 

1) Wujud kebudayaan  sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 
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2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. 

3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Kebudayaan juga memiliki unsur-unsurnya, unsur-unsur kebudayaan 

tersebut bersifat universal. Istilah universal itu menunjukan bahwa unsur-unsur 

tadi ada dan bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan dari semua bangsa di 

manapun di dunia. Ketujuh unsur yang dapat disebut sebagai isi pokok dari tiap 

kebudayaan di dunia itu adalah: 

1) Bahasa 

2) Sistem pengetahuan 

3) Organisasi sosial 

4) Sistem peralatan hidup dan teknologi 

5) Sistem mata pencaharian hidup 

6) Sistem religi 

7) Kesenian  

Banyak kebudayaan mempunyai suatu unsur kebudayaan atau beberapa 

pranata tertentu yang merupakan suatu unsur pusat dalam kebudayaan, sehingga 

di gemari oleh sebagian besar dari warga masyarakat, dan dengan demikian 

mendominasi banyak aktivitas atau pranata lain dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

2.2.2 Pengertian Masyarakat Jawa 

Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan bahasa Jawa 

sebagai bahasa ibu dan yang masih menjalankan nilai-nilai budaya Jawa baik 

kebiasaan perilaku maupun seremonialnya. Sikap hidup dalam hal ini juga disebut 
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dengan falsafah hidup. Masyarakat Jawa tentunya harus dapat menerapkan nilai-

nilai luhur budaya Jawa dan melestarikanya agar dapat tetap terjaga sampai 

kapanpun. 

Menurut Mulder (1983:39) menginformasikan bahwa salah satu sikap hidup 

Jawa adalah sepi ing pamrih yang berarti bertindak tanpa ada maksud-maksud tertentu 

kecuali mendapatkan berkah. Hidup orang Jawa tergantung dari ungkapan “dalane 

waksitha saka niteni”, maksudnya adalah yang akan terjadi esok hari tergantung 

pengamatan yang tekun dan teliti. Ciri khas narima ing pangdum adalah salah satu 

konsep hidup yang dianut orang Jawa. Orang Jawa memang meyakini bahwa hidup ini 

telah ada yang mengatur dan tidak dapat ditentang begitu saja. Setiap hak yang terajadi 

dalam kehidupan ini adalah sesuai dengan kehendak sang pengatur hidup. Kita tidak 

dapat mengelak apalgi melawan kehendan itu. Orang Jawa memahami betul kondisi 

tersebut sehingga mereka yakin bahwa Tuhan telah mengatur segalanya. 

Hidup sudah mengalir sesuai dengan koridornya, orang Jawa mengatakanya 

dengan istilah aja ngaya, maksudnya adalah biarkan hidup membawamu sesuai 

dengan aliranya (Endraswara, 2015:136). Jangan membawa hidup dengan 

tenagamu, bagi orang Jawa hidup dan kehidupan itu sama dengan kendaraan. Dia 

akan membawa kita pada tujuan yang pasti. Orang Jawa memposisikan dirinya 

sebagai penumpang, kendaraan atau hiduplah yang membawa mereka menuju 

kehidupan yang lebih baik. 

Menurut Negoro (2000:1) yang menjelaskan bahwa orang Jawa penuh laku 

menghayati hidup sejati. Sikap hidup semacam ini yang melandasi pandangan 

orang Jawa terhadap dunia. Dengan pemahaman ini yang kemudian mendasari 

wujud nilai budaya Jawa sebagai berikut : 
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1) Orang Jawa sebagai individu. Pengertianya adalah konsep kesesuaian lahir 

dan batin bagi setiap individu mengandung pengertian bahwa karakter-

karakter yang dimiliki oleh seorang individu harus sesuai secara lahiriah 

maupun batiniah. Lahir harus memiliki karakter ‘rila, nrima, temen, sabar, 

budi lihur’. Oleh Harusatoto (2003:72) karakter lahir disebut dengan 

pancasila sedangkan karakter batin disebut dengan trisilia. Trisilia erat 

kaitanya dengan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena 

itu harus selalu eling (sadar) dengan selalu berbakti kepada Tuhan, pracay a 

(percaya) kepada Tuhan, dan mituhu (setia) melaksanakan perintah Tuhan. 

Pancasila merupakan tingkah laku terpuji yang terdiri dari rila (ikhlas), 

narima (bersyukur), sabar dan berbudi luhur (mencontoh sifat-sifat 

keluhuran Tuhan). 

2) Orang Jawa sebagai anggota keluarga. Pengertianya adalah bagi orang Jawa, 

kewajiban utama orang tua adalah menjaga agar anak-anaknya menjadi orang 

(dadi wong), yaitu menjadi anggota yang terhormat di masyarakat. Kesadaran 

akan pentingnya kebudayaan dinyatakan dalam pandangan bahwa anak-anak 

durung Jawa, yaitu belum menjadi orang Jawa, belum mengenal aturan-aturan 

kehidupan dan masih dikuasai dorongan naluriah dan emosinya (Mulder: 

1983:37). Selanjutnya juga ditanamkan rasa malu (isin) kepada anak, karena 

perasaan ini membantu untuk melatih penguasaan diri, sekurang-kurangnya 

dalam ungkapan tingkah laku yang bisa dilihat. Disebutkan juga bahwa seorang 

guru, orang tua, dan terutama seorang ayah harus menjadi objek penghormatan 

(jimat pepundhen), dihormati dan dimuliakan karena pengayoman yang 

diberikan (Setiawan, 2015:8). Sebaliknya anak harus menghormati dan 
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mematuhi (ngajeni) orang tua mereka, mikul dhuwur mendem jero 

(menjunjung tinggi menanam dalam-dalam). Dapat diartikan bahwa anak harus 

menjunjung tiggi martabat orang tuanya, juga harus menyembunyikan 

kekurangan orang tuanya, termasuk peselisihandalam keluarga, hal ini 

tercermin dari ungkapan mangan ora mangan angger kumpul, artinya bahwa 

meskipun tidak makan yang penting bisa bersama-sama.  

3) Orang Jawa sebagai anggota masyarakat. Pengertianya adalah orang Jawa 

cenderung untuk mempunyai kesadaran tinggi terhadap keberadaan orang 

lain (Mulder: 1983: 47). Pertukaran sopan santun kecil hampir merupakan 

ritual wajib yang dapat membuka jalan ke arah percakapan lebih lanjut atau 

beberapa tanya jawab, namun demikian masalah pokoknya ialah saling 

mengakui keberadaan masing-masing. Masyarakat menetapkan aturan-

aturanya dan mengharapkan bersesuaian tertentu untuk melindungi nama 

baiknya dan kelancaran hubungan di antara anggotanya. Cita-cita kehidupan 

bermasyarakat adalah untuk mengalami masyarakat yang serasi, yaitu rukun 

(Setiawan, 2013:34). Hidup bermasyarakat berarti orang harus menghormati 

pandangan orang lain. Pandangan itu bersifat kritis terhadap semua bentuk 

gangguan, tingkah laku yang tidak biasa, dan sangat curiga terhadap 

penampilan ambisi pribadi. Kunci bagi hubungan-hubungan antarpribadi 

Jawa adalah wawasan bahwa tidak ada dua orang yang sederajat dan bahwa 

mereka berhubungan satu sama lain secara hierarkis. Selain itu masyarakat 

Jawa cenderung tidak menonjolkan diri dan selalu berusaha untuk 

merendahkan diri. 
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Cita-cita masyarakat Jawa terletak dalam tata-tertib masyarakat yang laras. Orang 

sebagai individu tidak sangat penting bersama-sama mereka mewujudkan masyarakat 

dan keselarasan masyarakat menjamin kehidupan yang baik bagi individu-individu. 

Dasar moral masyarakat Jawa terletak dalam hubungan dan kewajiban antara orang 

yang tidak sama rata. Siapa yang berpangkat harus memelihara bawahannya, orang 

yang sama pangkatnya harus bertindak sama, harus solider. 

Orang Jawa tidak bisa lepas dari masyarakat mereka (Mulder, 1984:37). 

Ketentraman dan keselarasan masyarakat merupakan hal penting dalam masyarakat 

mereka sendiri. Cita-cita dalam kehidupan kebudayaan masyarakat Jawa terdiri dari 

kekeluargaan yang hirarkis, tolong menolong, musyawarah, gotong royong. 

Orang Jawa sadar sekali bahwa mereka merupakan satu masyarakat dan mereka 

juga harus saling tolong menolong. Sering diminta sokongan untuk kemapung, untuk 

pembangunan, untuk kematian dan jika ada kerja bakti mereka harus menolong. Orang 

Jawa harus menghormati orang lain, bahwa orang saling berbeda kepentinganya dan 

bahwa orang tidak boleh mementingkan diri atau bersaingan. 

 

2.2.3 Sistem Nilai Budaya Masyarakat Jawa pada Masalah Mengenai 

Hakikat dari Hidup Manusia 

Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrim, ada 

kebudayaan yang memandang hidup manusia itu pada hakikatnya suatu hal yang 

buruk dan menyedihkan dengan pola-pola kelakuan manusia yang mementingan 

segala usaha untuk menuju ke arah tujuan untuk bisa memadamkan hidup itu 

(nirvana = meniup habis). Adapun kebudayaan-kebudayaan lain memandang 

hidup manusia itu pada hakikatnya buruk, tetapi manusia itu dapat mengusahakan 

untuk menjadikan hidup suatu hal yang baik dan menggembirakan. 
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Dalam masalah mengenai hakikat dari hidup manusia, masyarakat Jawa 

tentunya mempunyai cara hidup agar kehidupanya dapat menjadi berguna dan 

menggembirakan. Menurut Mudler (1986:39) masyarakat Jawa menerapkan hidup 

dari ungkapan sepi ing pamrih, yang berarti bertindak tanpa ada maksud tertentu 

kecuali mendapatkan berkah. Selain itu, hidup masyarakat Jawa juga tergantung dari 

ungkapan madhang (memperoleh pepadhang), maksudnya adalah menurut Jatman 

(2006:137) bahwa konsep madhang berarti upaya untuk menghilangkan pepeteng 

hidup. Hidup orang Jawa adalah perjuangan untuk meraih ketentraman sejati.  

Ciri khas narima ing pangdum adalah salah satu cara hidup yang dianut 

orang Jawa (Endraswara, 2015:136). Masyarakat Jawa memang meyakini bahwa 

hidup ini telah ada yang mengatur dan tidak dapat ditentang begitu saja. Setiap 

hak yang terajadi dalam kehidupan ini adalah sesuai dengan kehendak sang 

pengatur hidup. Masyarakat Jawa dalam mengadapi hidup tidak terlalu berambisi, 

jalani saja segala yang harus dijalani. Tidak perlu terlalu berambisi untuk 

melakukan sesuatu yang nyata-nyata tidak dapat dilakukan.   

 

2.2.4 Sistem Nilai Budaya Masyarakat Jawa pada Masalah Mengenai 

Hakikat dari Karya Manusia 

Kebudayaan mengenai masalah hekikat dari karya manusia merupakan 

kebudayaan-kebudayaan yang memandang bahwa karya manusia pada hakikatnya 

bertujuan untuk memungkinkan hidup, kebudayaan lain lagi menganggap hakekat dari 

karya manusia itu untuk memberikannya suatu kedudukan yang penuh kehormatan 

dalam masyarakat, sedangkan kebudayaan lain lagi menganggap hakekat karya 

manusia itu sebagai gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. 
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Dalam masalah mengenai hakikat manusia dari karya pada masyarakat Jawa 

yaitu dengan bekerja. Bekerja akan memberikan manusia tersebut upah berupa 

uang. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang tekun dalam bekerja. Hal 

tersebut dilakukan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan demi kelangsungan 

hidupnya (Endraswara, 2015:121). Bagi orang Jawa, Tuhan telah mengatur jatah 

penghidupan bagi semua makhluk hidupnya, termasuk manusia.   

 

2.2.5 Sistem Nilai Budaya Masyarakat Jawa pada Masalah Mengenai 

Hakikat dari Hubungan Manusia  

Kebudayaan mengenai masalah hakikat dari hubungan manusia merupakan 

kebudayaan yang sangat mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan 

sesamanya. Dalam tingkah-lakunya manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan 

serupa itu akan berpedoman pada tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang senior atau 

orang-orang atasan. Kebudayaan lain lebih mementingkan hubungan antara 

manusia dengan sesamanya. Orang dalam suatu kebudayaan serupa itu akan amat 

merasa tergantung kepada sesamanya, dan berusaha untuk memelihara hubungan 

baik dengan tetangga dan sesamanya merupakan suatu hal yang dianggap amat 

penting dalam hidup. Adapaun kebudayaan lain yang berpandangan 

individualisme (menilai tinggi kekuatan sendiri), menilai tinggi anggapan bahwa 

manusia itu harus berdiri sendiri dalam hidupnya. 

Dalam masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia pada masyarakat 

Jawa bahwa orang Jawa tidak bisa lepas dari masyarakat Jawa. Mereka akan 

berusaha menjaga keselarasan hidup dengan menjalankan kewajiban-kewajiban 

sosial. Kewajiban sosial tersebut menyangkut hubungan sosial, yaitu hubungan 
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antara sesama umat manusia. Menurut Mulder (1984:37), orang Jawa sadar sekali 

bahwa mereka merupakan satu masyarakat dan bahwa mereka harus saling 

menolong. Sering mereka diminta sumbangan untuk kampungnya, untuk 

pembangunan, untuk kematian. Terdapat juga hari kerja bakti dan mereka juga 

harus menolong dengan mengikuti kerja bakti tersebut. 

Menurut Endraswara (2015:119), orang Jawa memiliki dua kaidah yang 

menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa yaitu kerukunan dan rasa 

hormat. Rukun secara psikologis diterjemahkan di dalam keadaan di mana tidak 

terdapat perasaan-perasaan negatif atau perselisihan dengan menciptakan suatu 

keadaan yang aman dan tentram. Sedangkan rasa hormat adalah setiap orang 

dalam bersikap dan membawa diri dalam hal pola interaksi dalam masyarakat 

Jawa. Rasa hormat juga menjelaskan bahwa setiap orang dalam bersikap dan 

membawa diri serta dalam cara berbicara, hendaknya selalu harus memperlihatkan 

sikap hormat terhadap orang lain sesuai umur, derajat dan kedudukanya.  

 

2.3 Kaitan Sastra dan Budaya Jawa 

Sastra merupakan karya yang imajinatif yang bermediakan bahasa dan 

mempunyai nilai estetika yang dominan. Bahasa merupakan ciri khas dari media 

penyampaian sastra. Sementara itu sebagai ciptaan manusia, kebudayaan adalah 

dunia khas manusia. Kebudayaanlah yang membedakan manusia dengan hewan. 

Dalam ruang lingkup kebudayaan, menusia mengembangkan hidup individual dan 

sosialnya dalam rangka pemenuhan martabat manusia. 

 



28 
 

Dua hal yang terdapat dalam sastra adalah nilai dan keindahan. Aspek nilai 

inilah yang disebut dengan makna. Sastra selalu menyampaikan nilai atau makna 

kepada pembaca. Sastra juga sebagai hasil cipta berupa pikir dan rasa dalam 

bentuk artefak tulisan secara general yang merupakan perwujudan budaya 

(Kurniawan, 2012:2). Wujud budaya berupa sistem nilai, sistem pikiran dan 

sistem tindakan ada dalam sastra sebagai artefak budaya. Oleh karena itu sastra 

merupakan hasil budaya manusia secara umum diwujudkan melalui sistem bahasa 

, dan bahasa sendiri adalah unsur kebudayaan. 

Hubungan antara sastra dengan budaya yang dimediasi dengan bahasa 

menunjukan kekhasan sastra dibanding dengan seni-seni lainnya. Bahasa sebagai 

produk budaya relatif bersifat dinamis, sehingga ketika sastra dimediakan oleh 

bahasa menunjukan perkembangan dinamis, baik dalam diri bahasa atau 

pemikiranya itu sendiri. Hal itu dapat digambarkan, jika yang menulis sastra 

adalah orang berbudaya Jawa, maka karya sastra ciptaanya pasti 

mempresentasikan sistem sosial dan budaya Jawa. Karena sastra memiliki 

hubungan yang khas dengan sistem sosial dan budaya sebagai basis kehidupan 

penilisnya, maka sastra selalu hidup dan dihidupi oleh masyarakat.  

 




