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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah karya sastra terbentuk adanya dasar tiruan suatu kenyataan 

hidupdan dialami oleh manusia. Hal ini, adanya berbagai permasalahan yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat, dapat menjadikan suatu acuan imajinasi 

untuk menciptakan karya sastra. Sehubungan dengan itu, karya sastra juga dapat 

dilihat dari suatu peristiwa atau yang erat hubungannya dan berkaitan dari suatu 

yang sudah biasa dilakukan, dilihat, dan diketahui oleh masyarakat dalam 

kehidupan nyata. Lebih lanjut, seorang pengarang dalam menciptakan sebuah 

karya sastra tertentu, dapat memperhatikan unsur-unsur pembangun karya sastra 

itu sendiri, yang meliputi unsur intrinsik dan unsur eksterinsik. Dengan demikian, 

dari penjelasan karya sastra diatas bahwa sebuah karya sastra itu bersifat mimetik 

yang berarti tiruan kehidupan manusia. Namun dalam suatu hasil karya 

kesusastraan, keikutsertaan pengarang paling berpengaruh. Kenyataan yang 

menjadi tiruan dalam karya sastra berasal dari ide kreatif pengarangnya (Semi, 

1989: 54). Dalam hal ini, suatu tiruan kehidupan manusia terdapat pada aspek 

yang ada dalam kehidupan yang diceritakan kembali dalam bentuk fisik, yaitu 

novel, cerpen, puisi, dan karya sastra lainnya untuk dapat lebih diapresiasikan. 

Subjek kajian penelitian ini berupa karya prosa fiksi, yaitu novel. Dalam 

hal ini, novel mempunyai pengertian suatu cerita yang berbentuk prosa dalam 

ukuran yang luas. Mengenai hal ini, ukuran luas yang dimaksud ialah dapat 

memperhatikan dari segi unsur intrinsik dan ekstrinsiknya ialah berupa alur dan 
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tema yang signifikan, watak tokoh yang beragam, suasana, dan tempat cerita yang 

bervariasi. Lebih lanjut, novel yang menjadi objek kajian penelitian, yaitu novel 

yang berjudul Pasar karya Kuntowijoyo. 

Novel Pasar, karya Kuntowijoyo ini merupakan salah satu karya sastra 

yang menarik untuk dijadikan objek penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, 

karangan ini mengandung ajaran moral yang sangat bermanfaat. Buku ini 

diterbitkan pertama kali pada bulan Februari tahun 2017 dan yang peneliti 

gunakan yaitu cetakan ke-1 (pertama). 

Novel Pasar karya Kuntowijoyo ini menggali tentang sikap beretika 

dalam kebudayaan Jawa. Pada novel Pasar lebih menyoroti pada sikap setiap 

tokoh dalam beretika di kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, novel Pasar 

bercerita tentang seorang Pak Mantri pasar yang sangat menjunjung budaya asli 

Jawa dalam setiap kegiatan sehari-hari. Hal tersebut mengarah pada wujud 

berbicara, beretika, dan cara berpikirpun tidak lepas dari mengutamakan 

kebudayaan Jawa tidak terkecuali. Sehubungan dengan hal tersebut, Pak Mantri 

pasar memiliki anak buah yang ikut bekerja dengannya yaitu bernama Paijo. Ia 

seorang pemuda yang tidak berpendidikan. Peran Pak Mantri pasar sangatlah 

berpengaruh terhadap pola berpikir Paijo yang tidak jauh berbeda dengan beliau. 

Hal tersebut juga disebabkan adanya kedekatannya dengan Pak Mantri setiap 

harinya. Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan betapa berpengaruhnya sifat 

dan perilaku Pak Mantri pasar dalam kehidupan yang ada di pasar, terutama 

kepada Paijo. 

Konflik klimaks terjadi bermula dari kegiatan mengelola pasar berjalan 

dengan lancar dan tenang. Pada akhirnya, para pedagang protes agar tidak lagi 
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membayar karcis. Hal ini disebabkan mereka merasa sangat dirugikan oleh ribuan 

burung dara yaitu milik Pak Mantri yang hampir setiap hari mengganggu para 

pedagang. Paijo sebagai orang yang bertugas menariki uang karcis, tidak lagi 

menjalankan tugasnya, karena Paijo tidak ingin kehilangan pedagang pasar yang 

baik. Burung-burung beterbangan kesana kemari untuk memakan barang 

dagangan dan yang lebih membuat para pedagang kesal yaitu burung dara buang 

kotoran dimana-mana. Oleh sebab itu, para pedagang memberikan ancaman akan 

membunuh semua burung-burung tersebut.  

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti menjelaskan adanya etika Jawa 

pada setiap tokoh dalam menghadapi permasalahan yang ada di novel Pasar karya 

Kuntowijoyo. Peneliti tertarik membahas etika Jawa dikarenakan terkesan dengan 

adanya karakter yang dibawakan oleh Pak Mantri, Paijo, dan tokoh-tokoh lainnya 

dalam novel Pasar yang masih mengangkat unggah-ungguh Jawa dalam beretika 

di  masyarakat. Dalam hal tersebut, penulis juga sering menemukan beberapa 

sikap anak muda berasal dari Jawa yangdtinggal diperkotaan yang sudah 

melupakan kebiasaan unggah-ungguh Jawa dalam bertutur maupun bersikap, serta 

dalam segi menghargai satu sama lain. Seperti halnya pendapat dari Bertens 

(2000: 4) bahwa etika merupakan suatu ilmu tentang adat kebiasaan yang biasa 

dilakukan. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, menjadi motivasi peneliti 

untuk berupaya mengkaji novel Pasar karya Kuntowijoyo yang mengandung 

unsur-unsur etika dalam kebudayaan Jawa. Dalam hal tersebut, etika kebudayaan 

Jawa yang diungkap tiap-tiap tokoh melalui gambaran masalah keadaan 

masyarakat yang ada di dalam Pasar, etika kebudayaan Jawa yang terkandung 

dalam novel tersebut dikaji dari segi keluarga, keakraban, dan hormat. 
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Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul Kajian Etika Jawa Pada 

Penokohan dalam Novel Pasar Karya Kuntowijoyo sebagai objek kajian 

penelitian. Melalui judul ini, peneliti menggunakan teori Etika Jawa menurut 

Franz Magnis Suseno. Teori tersebut dalam buku Etika Jawa dijelaskan, bahwa 

etika Jawa merupakan suatu paham dan sikap-sikap moral dalam masyarakat Jawa 

yang mengaitkan permasalahan dengan prinsip kerukunan dan prinsip hormat 

dalam beretika kebudayaan Jawa yang memosisikan individu berada di bawah 

tekanan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kedua prinsip tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut, tokoh Pak Mantri Pasar sangatlah 

mencerminkan suatu etika dalam kebudayaan Jawa. Bertempatkan di Pasar, 

setting serta cerita novel tersebut menjadi begitu menarik. Dikarenakan, peneliti 

bisa menuliskan banyak contoh etika kebudayaan Jawa Pak Mantri Pasar dalam 

menghadapi warga Pasar untuk bisa menjadi referensi bersikap dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pada penelitian terdahulu, sudah dibahas tentang etika Jawa, tetapi berbeda 

novel yang menjadi objek kajiandan aspek yang dikaji yaitu dalam penelitian 

tentang Kajian Etika Jawa dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki oleh 

Oktavia (2017). Penelitian ini menekankan pada prinsip kerukunan yang terdiri 

dari mawas diri, gotong-royong, musyawarah, dan lain sebagainya, serta prinsip 

hormat yang terdiri dari wedi (takut), isin (malu dalam arti positif), dan sungkan 

(merasa tidak enak hati). Penelitian yang mendekati dengan jenis penelitian di atas 

ialah membahas tentang psikologi yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa 

pernah dilakukan oleh Muluk (2011) dengan judul penelitiannya Konsep 

Kesehatan Mental Menurut Masyarakat Etnik Jawa dan Minangkabau. Penelitian 
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ini menekankan pada perbandingan dua pola kebudayaan, yaitu Jawa dan 

Minangkabau. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan persamaan bahwa 

dua pola kebudayaan ini berada dalam keadaan yang selaras. Dalam hal ini, 

memiliki perbedaan yaitu etnik Jawa lebih mengartikan keselaran yang harus 

dibatinkan, berbeda dengan etnik Minangkabau melihatnya sebagai keadaan 

selaras yang bersifat terbuka.  

Dalam penelitian tentang Kajian Etika Jawa dalam Novel Genduk Karya 

Sundari Mardjuki oleh Oktavia (2017) dan Konsep Kesehatan Mental Menurut 

Masyarakat Etnik Jawa dan Minangkabau oleh Muluk (2011), peneliti 

menemukan referensi penelitian tersebut di perpustakaan pusat kampus tiga oleh 

mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Fokus permasalahan yang 

dikaji berbeda, dan juga menggunakan teori yang berbeda pula. Berikut ini akan 

dijelaskan tentang permasalahan yang dikaji dalam novel Pasar karya 

Kuntowijoyo 

Penelitian ini memfokuskan pada etika Jawa terhadap penokohan yang 

meliputi dua aspek yaitu menjelaskan adanya prinsip kerukunan terdiri dari aspek 

rukun, berlaku rukun, dan sikap hati, serta prinsip hormat yangmeliputi aspek 

hierarki dan istilah dalam bahasa keluarga untuk menghadapi permasalahan yang 

ada di dalam novel Pasar karya Kuntowijoyo. Hal ini dikarenakan, pembahasan 

yang dirasa penting dan dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi pembaca 

tentang etika Jawa dan juga dapat dijadikan referensi oleh pembaca. Alasan 

peneliti mengambil fokus penelitian mengenai etika Jawa terhadap penokohan 

dalam novel Pasar, dikarenakan pentingnya pewarisan tentang nilai-nilai 

kebudayaan Jawa dalam kehidupan, serta adanya suatu perubahan sosial. Etika 
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Jawa juga dapat menjadi pedoman atau acuan dalam bersikap di kehidupan sehari-

hari. Dalam hal ini, terkait dengan etika Jawa ada dua unsur ialah yang pertama 

prinsip kerukunan bahwa setiap orang harus mawas diri, bisa menghargai satu 

sama lain, kehidupan di masyarakat dalam keadaan damai, tenang, selaras, dan 

sepakat, serta dapat menguai emosi dalam dirinya. Kedua, adanya prinsip hormat 

yang ditandai dengan setiap orang harus menunjukkan sikap sebagai orang Jawa 

kepada orang lain yaitu sesuai dengan kedudukan dan derajatnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Agar pokok permasalahan dalam penelitian terarah berikut rumusan 

masalahnya. 

1) Bagaimana prinsip kerukunan yang dimunculkan pengarang dalam novel Pasar 

karya Kuntowijoyo? 

2) Bagaimana prinsip hormat yang dimunculkan pengarang dalam novel Pasar 

karya Kuntowijoyo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Menjelaskan prinsip kerukunan yang dimunculkan pengarang dalam novel 

Pasar karya Kuntowijoyo. 

2) Mendeskripsikan prinsip hormat yang dimunculkan pengarang dalam novel 

Pasar karya Kuntowijoyo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Terdapat dua hal manfaat yang terdapat dalam sebuah penelitian sebagai 

berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sumbangan terhadap 

pengembangan teori sastra khususnya novel dan dapat digunakan untuk 

apresiasi sastra, khususnya dalam kajian etika Jawa.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Pertama, pada hasil penelitian pembaca dapat memperoleh wawasan, 

khususnya mengenai etika Jawa dalam karya sastra. Kedua, dapat dijadikan bahan 

perbandingan terhadap hal-hal yang mengungkap fakta-fakta tentang etika Jawa 

pada masa sekarang. Ketiga, penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi 

penelitian berikutnyaagar dapat menggali lebih terperinci, serta bagi pengajar 

dapat dijadikan sebagai bahan ajar terutama untuk apresiasi sastra khususnya 

mengenai kajian etika Jawa dalam karya sastra . 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan batasan pengertianpada 

penelitian ini, ialah sebagai berikut. 

1) Etika Jawa 

  Etika Jawa ialah suatu paham ilmu yang mempelajari pola pemikiran kritis 

tentang ajaran adat istiadat dan pandangan moral yang berlangsung di masyarakat 

Jawa (Suseno, 1993: 6). 
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2) Prinsip Kerukunan 

  Prinsip kerukunan ialah setiap individu dituntut dalam berperilaku untuk 

mengendalikan dirinya menghadapi permasalahan, sehingga tidak sampai 

menimbulkan suatu konflik (Suseno, 1993: 38). 

3) Rukun 

  Rukun ialah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa semua pihak dalam 

keadaan damai dan sepaham (Suseno, 1993: 39). 

4) Berlaku Rukun 

  Berlaku rukun ialah suatu sikap individu yang dituntut agar bersedia untuk 

mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi demi mencapai 

kesepakatan bersama (Suseno, 1993: 40). 

5) Sikap Hati 

Sikap hati ialah suatu usaha yang dilakukan masyarakat Jawa dan dituntut agar 

selalu bisa membawa dirinya secara dewasa, mengontrol diri, dan berperilaku 

sopan (Suseno, 1993: 53). 

6) Prinsip Hormat 

 Prinsip hormat ialah perilaku individu dalam berkomunikasi yang harus 

memperhatikan suatu kedudukan seseorang di masyarakat (Suseno, 1993: 60). 

7) Hierarki  

Hierarki ialahsuatu sikap yang dimilikioleh setiap orang yang dapat dilihat 

daricara berbicara dan berperilaku sesuai dengan tingkatan atau jenjang jabatan 

(pangkat kedudukan) (Suseno, 1993: 60). 
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8) Istilah dalam Bahasa Keluarga 

Istilah dalam bahasa keluarga ialah suatu sebutan yang dimiliki oleh setiap 

orang Jawa dalam hal bertegur sapa dengan orang lain menggunakan sebutan 

dalam istilah bahasa keluarga. Berdasarkan istilah-istilah itu memiliki 

keistimewaan bahwa di dalamnya hampir selalu terungkap segi junior (kedudukan 

rendah) dan senior (kedudukan tinggi) (Suseno, 1993: 61). 

9) Penokohan 

  Penokohan ialahsuatu tiruan karakter seseorang yang dimunculkan pada 

sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2013: 247).
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