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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Novel 

 Novel ialahsuatu bentuk dari fiksi, selain puisi, cerpen, dan drama. 

Sebagai salah satu bentuk fiksi, novel memiliki kompleksitas yang tinggi, baik 

ditinjau dari segi isi dan struktur. Novel menceritakan kehidupan manusia dan 

problematikanya secara lengkap, sehingga terdiri dari bermacam-macam alur. 

Latar yang dimiliki novel pun lebih beragam daripada cerpen yang hanya 

memiliki satu alur. Jika dilihat dari banyaknya isi, novel minimal harus terdiri dari 

100 halaman (Tarigan, 1984: 165). Novel sebagai totalitas bersifat artistik yang 

berkaitan satu samalain dan mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik 

(Nurgiantoro, 2010: 22-23). Sebuah karya sastra tertama novel, tentunya dibangun 

oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik.  

 

2.1.1 Unsur Pembangun Novel 

Secara garis besar unsur dalam karya sastra dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik merupakan unsur pembangun dari 

dalam sebuah karya sastra, pada penelitian ini yaitu novel itu sendiri. Selain itu, 

pada unsur ekstrinsik yang dimaksudkan berkaitan dengan struktur dalam novel 

dan hanya beberapa pakar menyebut sebagian saja. Struktur itu berupa tokoh, 

penokohan, alur, tema, dan lain sebagainya.  
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2.1.1.1  Unsur Intrinsik (Intrinsic) 

  Unsur intrinsik ialah suatu unsur pembangun sebuah karya sastra dari 

dalam, serta menimbulkan teks sastra, dan secara faktual pembaca akan 

menjumpai pada saat membaca karya sastra salah satunya naskah drama. 

Beberapa unsur yang dimaksud misalnya, tokoh, latar, sudut pandang, dan lain 

sebagainya. Pembagian unsur intrinsik tersebut secara struktural karya sastra yang 

tergolong tradisional yang bersifat teoritis yaitu merupakan pembagian dari unsur 

bentuk dan isi (Nurgiyantoro, 2013: 30-31). 

  Unsur intrinsik dalam naskah drama ada beberapa macam, meliputi tema, 

tokoh, alur, penokohan, dan sebagainya (Rokhmansyah, 2014: 40-42). Lalu ada 

lagi unsur intrinsik drama berdasarkan menarik tidaknya sebuah naskah 

dipentaskan. Unsur intrinsik ialah sebagai berikut. 

 

1) Tokoh 

Tokoh ialahorang-orang dalam suatu karya sastra yang dimunculkan oleh 

pengarang dan sebuah kecenderungan yang lebih mengarah pada kualitas moral. 

Menurut Aminuddin (dalam Wicaksono 2014: 185) menyebutkan bahwa jenis- 

jenis tokoh berdasarkan wataknya di dalam sebuah cerita dan dibedakan menjadi 

tiga, yaitu tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. 

 

2) Penokohan 

Penokohan yaitu merupakan suatu gambaran seseorang secara jelas yang 

dimunculkan pada sebuah cerita karya sastra (Nurgiyantoro, 2013: 247). Dalam 

hal ini, pelaku yang menjalankan peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga mampu 
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menjadikan peristiwa yang padu dalam suatu cerita yaitu tokoh. Sehubungan 

dengan hal ini, bahwa pelaku atau tokoh yang dimunculkan dengan cara 

pengarang dalam karya sastra dinamakan dengan penokohan (Aminuddin, 1990: 

79). 

 

3) Plot (Alur) 

Alur merupakan suatu cerita karya sastra yang berisi runtutan kejadian, 

yang dapat dilihat dari adanya akibat yang ditimbulkan dan sebab yang menjadi 

alasan peristiwa itu terjadi (Nurgiyanto, 2013: 167). Sehubungan dengan hal 

tersebut, peristiwa yang terjadi pada sebuah alur bersifat terbatas dan terhubung 

dengan kejadian kausal. Kausal ialah suatu kejadian yang berpengaruh dalam 

karya sastra secara keseluruhan (Staton, 2007: 26). Dalam hal ini, alur merupakan 

suatu yang menghubungan antara beberapa peristiwa dalam cerita.  

 

4) Latar 

 Menurut Abarams dalam Nurgiyantoro (2013: 302) latar disebut juga 

sebagai tempat kejadian suatu peristiwa yang hubungannya dengan waktu sejarah 

dalam sebuah cerita. Dalam hal ini, latar dibedakan menjadi tiga unsur pokok, 

yaitu sosial-budaya, tempat, dan waktu (Nurgiantoro, 2013: 314). Latar dalam 

karya sastra berkaitan dengan gambaran sebuah ruangan, lokasi geografis, 

maupun kesibukan dalam keseharian, ajaran intelektual, moral serta lingkungan 

yang agamis yang mempengaruhi sifat sosial dan emosional yang dilakukan para 

tokoh (Sugiarti, 2002: 55). 
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5) Gaya Bahasa 

Gaya bahasa merupakan bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam 

menuangkan ide-ide cerita dalam sebuah drama. Dalam hal ini, pengarang juga 

sengaja memfokuskan sebagai suatu sarana yang komunikatif. Komunikatif 

sebuah bahasa juga berhubungan dengan adanya gaya bahasa yang membuat agar 

para pembaca tidak bosan dalam mengikuti alur ceritanya. Sehubungan dengan 

hal tersebut, bahwa pengarang dalam menuangkan ide ceritanya dalam bentuk 

bahasa mempunyai gaya tersendiri dalam memadupadankan kosa kata, sehingga 

menjadi suatu kalimat dan cerita dengan alur yang menarik (Rokhmansyah, 2014: 

41). 

 

2.1.1.2 Unsur Ekstrinsik (Extrinsic) 

  Unsur ekstrinsik ialah suatu unsur-unsur yang secara tidak langsung 

mempengaruhi struktur dalam cerita, unsur tersebut berada di luar sebuah teks 

cerita sastra. Dalam hal ini, pada unsur ekstrinsik terdiri dari beberapa unsur, salah 

satunya seperti menurut Wellek dan Werren (dalam Nurgiyantoro 2013: 30) 

bahwa unsur-unsur tersebutialah suatu keadaan subjektivitas yang memunculkan 

sebuah keyakinan pengarang dan pola pikiran yang mempengaruhi hasil karyanya. 

 

2.2 Antropologi Sastra 

Dalam sebuah objek kajian, secara historis antropologi dikaitkan dengan 

masyarakat sederhana (Koentjaraningrat, 1974: 27). Objek yang dimaksud berada 

diluar masyarakat Eropa untuk kepentingan ilmuwan Eropa. Hal ini, antropologi 

seperti etnografi yang pada dasarnya merupakan penelitian yang dilakukan oleh 
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kelompok orientalis (penelitian untuk bangsa-bangsa timur) untuk mengetahui 

lebih jauh tingkat kehidupan dan peradaban bangsa tersebut secara keseluruhan 

(Said, 1994: 74). Sehubungan dengan teori kontemporer, seperti postkolonialisme 

mempunyai tujuan yang dimaksudkan pada dasarnya sudah dikondisikan oleh 

maksud-maksud tersembunyi seperti penjajahan dan bentuk-bentuk kekuasaan 

lain dalam kaitannya dengan ekonomi (Loomba, 2003: 75).  

Berdasarkan isu yang diketahui tentang kaitannya dengan sastra dan 

antropologi awal mulanya terdapat dalam kongres ‘Folklore and Literary 

Anthropology’ (Poyatos, 1988: xi-xv). Sehubungan dengan antropologi pertama 

kali muncul, hakikat antropologi sastra yaitu berkaitan dengan kebudayaan, serta 

adanya suatu pemahaman dan analisis pada karya sastra (Ratna, 2011: 31). Dalam 

definisi tersebut dilanjutkan dengan pemahaman perspektif kebudayaan yang 

lebih luas. Sehubungan dengan hal tersebut, antropologi khususnya dari segi objek 

dapat disebutkan bersifat sangat luas. Dalam hal ini, yang paling luas disebabkan 

karena menyangkut manusia dengan kebudayaannya. Lain halnya dengan 

kebudayaan itu sendiri, secara luas didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas 

manusia. Menurut Ratna (2011: 52) penjelasan antropologi di atas berkaitan 

dengan teori etika Jawa yang juga menyangkut manusia dan kebudayaannya dan 

lebih menekankan pada cara manusia beretika dalam kebudayaan, terutama 

kebudayaan Jawa. Selain itu, ada beberapa faktor dalam antropologi yang 

berhubungan dengan etika Jawa, antara lain ialah (1) masa lampau; (2) kearifan 

lokal; dan (3) mitos.  
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2.2.1 Masa Lampau  

Salah satu gejala yang dapat menghubungkan antropologi dengan sastra 

sekaligus menghantarkannya ke pemahaman antropologi sastra ialah masa lampau. 

Masa lampau dan keseluruhan pengalaman, termasuk yang paling menyakitkan 

sekalipun berguna untuk membentuk pribadi manusia. Sehubungan dengan hal 

tersebut, seperti peribahasa yang mengatakan bahwa pengalaman termasuk 

pengalaman pahit adalah guru yang paling baik (Ratna, 2011: 81-82).  

Berdasarkan psikologis masa lampau dibicarakan oleh Freud yang disebut 

sebagai lapis ketidaksadaran. Sehubungan dengan itu, masa lampau tidak hilang, 

melainkan terekam, tersimpan dalam ketidaksadaran manusia, pada umumnya 

disebut sebagai memori. Freud memberikan perhatian yang sangat penting 

terhadap memori-memori yang muncul pada saat individu sedang tidur yang 

disebut dengan mimpi (Ratna, 2011: 82). Bahkan menurut Freud (Milner, 1980: 

32-33) mengatakan bahwa suatu proses kreatif disamakan dengan mimpi sebab 

sama-sama memberikan kepuasan terhadap hasrat secara biologis. Dalam 

antropologi dan sastra dengan demikian antropologi sastra masa lampau tetap 

hidup dan justru dihidupkan kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, masa 

lampau inilah dianggap sebagai energi bagi kehidupan manusia pada saat ini, dan 

juga kehidupan kedepannya. Dalam pengertian lain, kehidupan masa kini ialah 

akumulasi kehidupan masa lampau sebagai pengalaman terdahulu (Ratna, 2011: 

84).  

Berdasarkan penjelasan masa lampau yaitu keseluruhan pengalaman, 

termasuk yang paling menyakitkan sekalipun berguna untuk membentuk pribadi 

manusia. Dalam hal ini, sama halnya dengan etika Jawa bahwa kebudayaan Jawa 
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yang menjadi adat kebiasaan orang Jawa yang diturunkan kepada generasi muda 

sekarang ini dapat membentuk karakter pribadi manusia dalam memperbaiki 

dirinya sendiri agar lebih baik, serta untuk berinteraksi dengan orang lain. 

 

2.2.2 Kearifan Lokal 

Kearifan lokal merupakan suatu gejala kebudayaan, sama halnya dengan 

pengetahuan lokal yang keduanya secara evolusionis terbentuk dengan jangka 

waktu lama (Ratna, 2011: 91). Dalam hal ini, kearifan lokal menjadi isu utama 

dalam teori kontemporer. Isu utama tersebut ialah dilihat dari pengertian lokal 

sendiri tidak harus diartikan sebagai bermakna sederhana, sempit, rendah, dan 

nilai-nilai peyoratif yang lain. Sebaliknya lokal ialah berbagai bentuk 

kebijaksanaan lokal, pengetahuan tradisional, dan berbagai bentuk kebudayaan 

setempat yang lain, serta sebagai sesuatu yang pernah dipinggirkan, 

dimarginalisasikan sebagai ‘perempuan’ yang diangkat kembali ke permukaan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penduduk dengan jumlah sekitar seperempat 

milyar. Kondisi sosiogeografis dengan keberagaman suku, ras, agama, adat 

istiadat, dan kebiasaan jelas merupakan indikator utama munculnya kearifan lokal. 

Meskipun demikian, keberagaman dan perbedaan bagi bangsa Indonesia tidak 

dianggap sebagai unsur-unsur pemecah belah, melainkan sebaliknya menjadi 

perekat bagi keberlanjutan kehidupan bangsa (Ratna, 2011: 90).  

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kearifan lokal merupakan semen 

pengikat berbagai bentuk kebudayaan yang sudah ada, sehingga disadari 

keberadaannya. Oleh karena itu, kearifan lokal lahir dan hidup di dalam semestaan 

yang bersangkutan, maka kearifan lokal diharapkan dapat diperlihara dan 
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dikembangkan secara optimal. Berdasarkan jumlah kearifan lokal yang 

terkandung hampir tak terhitung dalam khazanah budaya Nusantara. Dalam hal ini, 

kearifan lokal juga memiliki ciri-ciriyang bersifat universal dalam artian bahwa 

gejala tersebut hadir di berbagai komunitas, meskipun dikemukakan dengan 

bahasa yang berbeda-beda. Kearifan lokal ialah sebagai warisan budaya, sehingga 

perlu dilestarikan (Ratna, 2011: 92).  

Kearifan lokal dalam pembahasan kali ini mempunyai fungsi untuk 

mengantisipasi dan menyaring berbagai bentuk pengaruh budaya luar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kearifan lokal sesuai dengan ciri-ciri mayarakat 

lokal. Makin kuat daya tahan kearifan lokalnya, maka masyarakat yang 

bersangkutan makin stabil. Dengan demikian, kearifan lokal berfungsi untuk 

memberikan sumbangan terhadap kebudayaan yang lebih luas, baik nasional 

maupun internasional (Ratna, 2011: 94-95). Berdasarkan penjelasan kearifan lokal 

ialah sebagai suatu warisan budaya, sehingga perlu dilestarikan untuk 

keberlanjutan kehidupan bangsa, sama halnya dengan etika Jawa yang berkaitan 

dengan pewarisan-pewarisan tentang nilai-nilai kebudayaan Jawa dalam 

kehidupan.  

 

2.2.3 Mitos 

Menurut Shipley (dalam Ratna 2011: 110) mitos merupakan salah satu istilah 

yang sangat sulit didefinisikan, sebab istilah tersebut digunakan dalam berbagai 

bidang ilmu. Dalam hal ini, dikarenakan mitos dijelaskan dengan menggunakan 

berbagai konsep yang berbeda-beda. Mitos juga telah digunakan oleh para filsuf 

sejak zaman Yunani Kuno. Sehubungan dengan hal tersebut mitos dibedakan 
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menjadi dua jenis sesuai dengan akar katanya. Dikarenakan untuk mempermudah 

permasalahan yang datang, yaitu mite (myth) dan mitos (mythos). Mitos 

mempunyai pengertian sebagai prinsip, struktur dasar dalam sastra yang 

memungkinkan hubungan antara cerita dengan makna. Berdasarkan hal tersebut, 

baik mitos maupun mite ialah sebagai ilmu pengetahuan juga sering disebut 

mitologi (Ratna, 2011: 110). 

Mitos lebih sering dibicarakan dalam bidang religi. Tetapi dibedakan dari 

masalah-masalah yang bukan dalam bentuk tindakan. Berdasarkan dengan hal 

tersebut, mitos dalam bidang religi sebagai gejala dasar kebudayaan, perubahan 

pandangannya cukup mendasar. Pada zaman sekarang ini mitos dianggap sebagai 

cerita yang sesungguhnya, cerita yang memiliki nilai-nilai sakral, patut dicontoh, 

dan mengandung makna. Dalam hal ini, mitos merupakan suatu model untuk 

bertindak yang selanjutnya berfungsi untuk memberikan makna dan nilai bagi 

kehidupan (Ratna, 2011: 110-111). Dengan demikian, mitos selalu berada dalam 

kaitannya dengan mitos lain, gejala lain dalam masyarakat. Meskipun demikian, 

mitos tetap mempertahankan identitasnya masing-masing. Dalam hal ini, mitos 

juga sebagai sistem bahasa, baik sebagai kualitas individual maupun 

transindividual. Selain itu, mitos juga mengatasi kualitas linguistik dan mitos 

sebagai wacana (Ratna, 2011: 113). 

Berdasarkan penjelasan mitos yaitu suatu model untuk bertindak yang 

selanjutnya berfungsi untuk memberikan makna dan nilai bagi kehidupan untuk 

mempertahankan identitas. Dalam hal ini, sama halnya dengan etika Jawa bahwa 

kebudayaan Jawa yang menjadi adat kebiasaan orang Jawa yang diturunkan 

kepada generasi muda sekarang ini untuk dapat mempertahankan identitas sebagai 
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orang Jawa yaitu dengan menunjukkan sikap kejawen yang lebih bermakna bagi 

kehidupannya, serta untuk memperbaiki dirinya sendiri agar lebih baik, serta 

untuk berinteraksi dengan orang lain. 

 

2.3 Etika Jawa 

Etika merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu 

ethos. Kata ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, di antaranya 

seperti kebiasaan, akhlak, adat, watak, dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda 

jika dalam bentuk jamak (ta etha) yang mempunyai arti adat kebiasaan (Bertens, 

1993: 4). Dalam hal ini, etika juga memiliki arti yang sebenarnya yaitu filsafat 

mengenai bidang moral. Dalam kata lain, etika merupakan suatu ilmu atau refleksi 

sistematik mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral. 

Suhubungan  dengan hal tersebut, etika termasuk kelompok filsafat praktis serta 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus (Sugiarti, 2006: 

73).  

Etika khusus mempunyai masalah yang mendasar yaitu bagaimana seseorang 

harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata 

agar mampu mencapai kebaikan hidup manusia. Menurut Suseno dalam Sugiarti 

(2006: 73-74) bahwa etika khusus dibagi menjadi dua yaitu etika individual dan 

etika sosial. Berdasarkan keduanya tidak dapat dipisahkan, dan saling berkaitan 

dengan tingkah laku manusia sebagai warga masyarakat. Sehubungan dengan hal 

tersebut, etika individual membahas tentang kewajiban manusia terhadap diri 

sendiri dan memperhatikan dengan kedudukan manusia sebagai anggota 

masyarakat. Berbeda dengan etika sosial yang membahas tentang kewajiban 
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manusia sebagai anggota masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan fungsi etika 

sosial ialah membuat manusia menjadi sadar akan tanggungjawab sebagai anggota 

masyarakat menurut semua dimensinya. Dengan demikian, etika dalam arti yang 

lebih luas, yaitu sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh 

masyarakat bersangkutan untuk mengetahui bagaimana seharusnya manusia 

menjalankan kehidupannya (Suseno, 1993: 6). Dalam menjalankan kehidupannya, 

setiap orang dalam etika harus lebih bisa menghargai orang lain untuk 

berlangsungnya interaksi yang lebih baik dan nyaman. 

Berdasarkan penjelasan etika di atas, sekarang perlu diketahui bahwa orang 

Jawa mempunyai pengertian yaitu orang yang sebenarnya bahasa ibunya ialah 

bahasa Jawa. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa orang Jawa ialah penduduk 

asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa (Suseno, 1993: 11). 

Dalam hal ini, etika Jawa dapat disimpulkan yaitu merupakan salah satu pedoman 

untuk memahami masyarakat Jawa dalam sesuatu dari pola seseorang itu bersikap. 

Lain halnya etika Jawa bukanlah cerminan dari ciri-ciri moral masyarakat Jawa 

yang nyata (Suseno, 1993: 5). Menurut Suseno (1993: 38) etika dalam kaidah 

dasar kehidupan masyarakat Jawa dibagi menjadi dua prinsip, yaitu (1) prinsip 

kerukunan yang meliputi: (a) rukun; (b) berlaku rukun; dan (c) sikap hati; (2) 

prinsip hormat yang meliputi: (a) hierarki dan (b) istilah dalam bahasa keluarga. 

 

2.3.1 Kaidah Dasar Kehidupan Masyarakat Jawa 

Menurut Suseno (1993: 38) dalam kehidupan masyarakat Jawa ada dua 

kaidah dasar yang menjadikan fokus utama dalam penelitian ini dan yang paling 

menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa. Kedua prinsip berikut ini 
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merupakan suatu kerangka normatif yang berfunsi untuk menentukan bentu-

bentuk kongkret semua interaksi, serta selalu disadari oleh orang Jawa. Kedua 

prinsip tersebut yaitu (1) prinsip kerukunan dan (2) prinsip hormat. 

 

2.3.1.1 Prinsip Kerukunan 

Prinsip kerukunan merupakan salah satu bagian dari kaidah dasar dalam 

kehidupan masyarakat Jawa. Berdasarkan hakikat masyarakat melalui pengamatan 

antropolog ialah untuk membangun sebuah pola “ideal” yang tidak lebih dari 

salah satu kerangka acuan bagi anggota masyarakat Jawa. Sehubungan dengan hal 

tersebut, masyarakat Jawa dikonstruksikan sebagai salah satu dari struktur-

struktur teoritis yang berhadapan dengan anggota masyarakat Jawa dalam 

menentukan sikap dan kelakuannya (Suseno, 1993: 38). Dengan demikian, kaidah 

prinsip kerukunan ini menyatakan bahwa dalam situasi, manusia hendaknya 

bersikap sedemikian rupa hingga tidak menimbulkan konflik (Geertz, 1961: 146). 

Menurut Suseno (1993: 39) kaidah prinsip kerukunan dibagi menjadi beberapa 

unsur (1) rukun; (2) berlaku rukun; dan (3) sikap hati. 

1) Rukun 

Prinsip kerukunan mempunyai tujuan untuk mempertahankan masyarakat 

dalam keadaan yang harmonis dengan kata lain dalam keadaan selaras, tenang dan 

tentram, tanpa ada perselisihan dan pertentangan, serta bersatu dalam maksud 

untuk saling membantu (Mulder, 1978: 39). Keadaan semacam itu ialah yang 

disebut dengan rukun. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa keadaan rukun 

terdapat di mana semua pihak berada dalam keadaan yang damai satu sama lain, 

suka bekerja sama, saling menerima, serta dalam suasana yang tenang dan sepakat 
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(Suseno, 1993: 39). Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa 

disebut rukun ialah keadaan yang ideal, serta diharapkan dapat dipertahankan 

dalam semua hubungan sosial. Hubungan sosial antara lain ialah hubungan dalam 

keluarga, rukun tetangga di desa, setiap pengelompokan tetap. Selain itu, juga 

diharapkan suatu keadaan rukun apabila dalam suasana di masyarakat seharusnya 

bernapaskan atau berpola pikir semangat kerukunan (Suseno, 1993: 39). Hal 

tersebut, akan bisa berdampak pada kenyamanan dan ketentraman masyarakat itu 

sendiri, serta akan mencapai kesejahteraan dalam bermasyarakat. 

Rukun merujuk pada cara bertindak. Dalam hal ini, rukun mengandung arti 

sebuah usaha terus menerus yang dilakukan oleh individu untuk bersikap tenang 

satu sama lain dan untuk menyingkirkan unsur-unsur yang dapat menimbulkan 

perselisihan dan keresahan (Suseno, 1993: 39). Sehubungan dengan hal tersebut, 

bahwa rukun ialah suatu kaidah penata masyarakat yang bersifat menyeluruh. 

Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang mengganggu keadaan rukun dan 

suasana keselarasan dalam kehidupan masyarakat harus dicegah dengan tujuan 

untuk kenyamanaan bersama. Dalam perspektif Jawa ketenangan dan keselarasan 

sosial merupakan keadaan yang normal dan akan terdapat dengan sendirinya 

selama tidak diganggu.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, rukun berarti berusaha untuk menghindari 

pecahnya konflik-konflik. Oleh sebab itu, prinsip kerukunan tidak disebut dengan 

prinsip keselarasan, melainkan prinsip pencegahan konflik. Dengan demikian, 

prinsip kerukunan tidak menyangkut suatu batin atau keadaan jiwa, melainkan 

penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Dalam hal ini, yang diatur ialah 
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permukaan hubungan-hubungan sosial yang kentara dan yang dicegah ialah 

konflik-konflik yang bersifat terbuka (Suseno, 1993: 40). 

 

2) Berlaku Rukun 

Berlaku rukun merupakan suatu usaha dalam kehidupan bermasyarakat 

yang memerhatikan kepentingan-kepentingan bersama dan persetujuan dari 

masyarakat. Dalam berlaku rukun di masyarakat, menurut adat istiadat orang Jawa 

sangat bangga teradapat warisan yang ditinggalkan nenek moyang, yaitu selalu 

berusaha mengutamakan suatu kepentingan bersama atau kepentingan dalam 

masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi (Amin, 2000: 215). 

Sehubungan dengan hal tersebut, kepentingan pribadi menjadi prioritas kedua 

setelah kepentingan bersama. Seperti halnya menurut Suseno (1993: 40) 

mengatakan bahwa berlaku rukun menuntut individu agar bersedia untuk 

menomorduakan, atau kalau perlu melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi 

demi kesepakatan bersama. Suatu konflik timbul, dikarenakan kepentingan-

kepentingan yang bertentangan saling bertabrakan. Dengan demikian, cara 

berlaku rukun ialah menjadi saran dalam menyelesaikan masalah atau konflik 

tersebut. 

Perilaku yang dianggap kurang baik dalam hal ini, ialah mengusahakan 

suatu keuntungan pribadi tanpa memerdulikan dari persetujuan masyarakat. Selain 

itu, dengan cara mengupayakan untuk diri sendiri lebih maju tanpa 

mengikutsertakan atas nama kelompok. Hal tersebut merupakan tindakan yang 

dinilai kurang baik dan menimbulkan suatu konflik. Dalam hal ini, apabila terjadi 

kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, maka disarankan untuk 
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diperlunak dengan menggunakan teknik-teknik kompromi tradisional dan juga 

diintegrasikan kedalam tatanan kelompok yang ada, sehingga tidak sampai timbul 

konflik. Begitu pula dengan ambisi-ambisi pribadi yang jangan seharusnya tidak 

perlu untuk terlalu diperlihatkan, dikarenakan akan memancing sebuah konflik 

dan dianggap tidak pantas. 

Berdasarkan penjelasan di atas tentang berlaku rukun, masyarakat Jawa 

telah menerapkan dan mengembangkan adanya norma-norma dalam berperilaku. 

Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pertentangan dan emosi-emosi tidak 

terkendali. Dalam hal tersebut, disebabkan adanya kepentingan yang saling 

bertentangan, sehingga menimbulkan konflik atau sekurang-kurangnya jangan 

sampai emosi-emosi tersebut pecah (Suseno, 1993: 41). Sehubungan dengan hal 

tersebut, norma-norma yang telah diterapkan oleh masyarakat Jawa, diharapkan 

agar masyarakat lebih mawas diri dan lebih bisa menguasai emosi-emosi dalam 

menghadapi permasalahan yang ada. Hal yang berkaitan dengan sesuatu yang 

bersifat negatif salah satunya ialah membuka perasaan hati begitu saja. Dalam hal 

ini menjelaskan bahwa setiap orang harus dapat memilah-milah dan 

mengendalikan emosi dirinya agar tidak mudah mengutarakan perasaannya 

tentang hal apa saja yang sedang dialami atau yang dilihat pada saat itu. Lebih 

bisa dan pandai membaca situasi atau lebih baik menahan apa yang akan 

dikatakannya, demi menjaga perasaan orang lain.  

Menjaga perasaan orang lain, masyarakat Jawa sudah menerapkan dengan 

adanya perilaku sungkan. Dalam hal ini, sungkan berarti menjaga perilaku, 

menjaga perasaan orang lain demi kebaikan dan kenyamanan bersama. Berlaku 

secara mendadak dan spontan dalam etika Jawa dianggap sebagai tanda 
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kekurangdewasaan. Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat Jawa memilih 

lebih baik tidak berbuat apa-apa daripada bisa menimbulkan suasana yang tidak 

nyaman. Oleh karena itu, orang Jawa merasa tidak enak, apabila reaksi-reaksi 

yang memperlihatkan kekacauan batin dan kurang bisa mengontrol diri.  

 

3) Sikap Hati 

Seperti yang dijelaskan dari uraian di atas bahwa prinsip kerukunan 

merupakan suatu hal yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat Jawa.  Dilihat dari pengertian prinsip kerukunan ialah 

merupakan suatu tuntutan dalam mencegah timbulnya konflik. Sehubungan 

dengan hal tersebut, bahwa berkelakuan rukun mempunyai tujuan yaitu untuk 

mencapai keselarasan sosial dan keadaan yang rukun. Dalam hal ini, mencapai 

suatu keadaan yang rukun, ialah apabila dalam suatu kelompok atau masyarakat 

berdamai satu sama lain.  

Bertindak rukun mempunyai motivasi yang bersifat ganda dengan artian 

bahwa di satu pihak individu mendapatkan tekanan berat dari lingkungan 

sekitarnya dan mengharapkan sikap rukun, serta memberi sanksi atas kelakuan 

yang tidak sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam lain pihak individu 

membatinkan tuntutan kerukunan yang diberikan, sehingga merasa bersalah dan 

malu apabila kelakuannya mengganggu kerukunan dan kenyamanan bersama 

(Suseno, 1993: 41). Dengan demikian, bahwa seperti yang dijelaskan di atas, 

prinsip kerukunan merupakan suatu prinsip penata dalam bentuk pergaulan ialah 

antara anggota masyarakat, melainkan bukan suatu prinsip yang mengenai sikap-

sikap batin.  
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Etika dalam bertindak rukun ini, masyarakat menuntut untuk tidak boleh 

ada suatu kepentingan yang bertentangan antara dua pihak. Oleh karena itu, 

dituntut atau kalau perlu diberi tekanan atau sanksi-sanksi, serta hal yang 

dibantinkan oleh individu tersebut ialah sebagai tuntutan bertintak rukun agar 

jangan sampai adanya kepentingan yang bertentangan. Dalam hal ini, yang 

menjadi penilaian bagi masyarakat Jawa betapapun kepentingan dua pihak saling 

bertentangan, masyarakat Jawa menuntut agar setiap individu dapat mengontrol 

diri, tenang, rukun, sopan dan dewasa dalam membawa diri (Suseno, 1993: 43). 

Hal ini juga berkaitan dengan adaya suara hati nurani yang menjadikan nilai-nilai 

moral sebagai tuntutan yang lebih serius dan mendesak. Sehubungan dengan hal 

tersebut, mewujudkannya dengan adanya “imbauan” yang mucul dari hati nurani. 

Imbauan tersebut menimbulkan suatu “suara” dari hati nurani individu yaitu 

apabila kita menentang ataupun meremehkan suatu nilai-nilai dan begitupun 

sebaliknya, menjadi pujian apabila kita mewujudkan nilai-nilai moral (Bertens, 

1993: 144). 

 

2.3.1.2 Prinsip Hormat 

Menurut Suseno (1993: 60) prinsip hormat merupakan bagian kedua dari 

kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa. Dalam hal ini, prinsip hormat 

merupakan peranan besar dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat Jawa. 

Oleh sebab itu, ditunjukkan dengan setiap individu dalam cara berbicara harus 

bisa membawa diri, serta selalu menunjukkan sikap hormat sesuai dengan derajat 

dan kedudukannya. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa prinsip hormat dibagi 

menjadi dua yaitu hierarki dan istilah dalam bahasa keluarga. 



27 

 

 

 

1) Hierarki 

Hubungan dalam masyarakat menurut prinsip hormat semua sudah diatur 

dan teratur secara hierarkis dengan maksud bahwa keteraturan secara hierarkis 

bernilai pada setiap individu masing-masing atau pada dirinya sendiri. 

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap individu harus mempertahankan dan 

menyesuaikan dalam membawa dirinya. Hal ini bertujuan agar seluruh 

masyarakat mencapai suatu kesatuan yang selaras. Kesatuan tersebut disesuaikan 

dengan tuntutan tata krama atau adat kebiasaan di masyarakat, serta diakui oleh 

semua masyarakat dalam membawa dirinya. Dalam hal ini, secara hirarki 

mempunyai pengertian bahwa setiap individu atau orang harus bisa membawa 

dirinya dalam cara bicaranya dan tingkah lakunya, serta harus selalu menunjukkan 

sikap hormat terhadap sesama atau orang lain, sesuai dengan pangkat, derajat, 

status sosial, dan kedudukannya (Suseno, 1993: 60). Berdasarkan penjelasan 

tersebut, masyarakat Jawa membiasakan mereka yang berstatus sosial atau 

berkedudukan tinggi dalam masyarakat harus diberi hormat. Apabila mereka yang 

berkedudukan lebih rendah, maka sikap yang tepat yaitu sikap kebapakan dan 

keibuan, serta rasa tanggung jawab yang perlu dimiliki dan diterapkan oleh setiap 

individu. Dengan demikan, apabila mereka menerima kedudukannya masing-

masing, maka tatanan sosial dalam suatu masyarakat atau kelompok tersebut akan 

terjamin dan terhindar dari ketidakselarasan dan kontradisi. 

Ketidakselarasan dan kontradisi yang muncul dalam masyarakat harus 

dicegah. Sumber masalah hal tersebut ialah ketika setiap individu mempunyai 

sikap ambisi dan persaingan yang berlebihan, sehingga memunculkan suatu 

kelakuan yang kurang sopan dan ingin mecapai kepuasan dirinya sendiri. Hal 
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seperti itulah yang merupakan suatu pribadi dan kekuasaan sebagai sumber dari 

segala perpecahan dalam suatu tatanan sosial. Sehubungan dengan masalah 

ketidakselarasan, hal yang tepat agar tidak terjadi perpecahan, ialah bahwa setiap 

individu harus bisa menerima sesuai kedudukannya dan menjalankan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dilakukan tanpa mengembangkan dan 

memikirkan ambisi-ambisi dan persaingan satu sama lain. Kedudukan suatu 

individu dapat dilihat dari struktur dalam masyarakat. 

Struktur dalam masyarakat berdasarkan pendapat dari Burger yaitu dibagi 

menjadi empat tingkatan, diantaranya raja, kepala desa, bupati, dan rakyat jelata. 

Dalam hal ini, raja merupakan kedudukan paling tinggi, seperti halnya dalam 

Babad Tanah Jawa telah dijelaskan bahwa segala apa yang ada di bumi ialah 

milik raja (Burger, 1983: 11). Sehubungan dengan hal tersebut, raja merupakan 

wakil atau bisa disebut dengan penjelmaan Tuhan. Hal ini ditunjukkan dengan 

pustaka yang dimiliki untuk semua orang lebih menyakinkan kedudukannya 

sebagai raja yang sah dan salah sumber kesaktian agar terhindar dari ancaman. 

Pustaka tersebut juga memberikan suatu pandangan kewibawaan untuk 

pemerintahan yang dipimpin (Moeljanto, 1987: 123).  

Penjelasan tentang seorang raja dalam hal ini, raja dapat berkuasa karena 

telah dianugerahi dalam istilah Jawa wahyu kedaton yaitu suatu wahyu yang 

khusus diberikan oleh Tuhan kepada calon raja. Wahyu tersebut kata orang Jawa 

diberikan dalam bentuk sebuah cahaya. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa 

menurut mistik sufi menyatakan manusia mempunyai tujuan tertinggi yaitu untuk 

dapat bersatu dengan Tuhan atau dalam istilah Jawa manunggaling kawula gusti. 

Dalam hal in, dijelaskan secara simbol sinkretisme bawa politik Jawa-Islam 
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sangat tampak menyolok yaitu pada gelar raja-raja seperti halnya gelar Sultan, 

Tetunggul Khalifatul Mu’minin, Kalifatullah Sayyidin Panatagama, dan 

sebagainya (Herusatoto, 1991: 216). Pada gelar seorang Ratu Tetunggul 

Khalifatullah pada zamannya dipakai oleh Sunan Giri, saat itu berkuasa pada 

transisi diantara kerajaan Islam Demak dengan kerajaan Majapahit. Beliau 

berkuasa pasca keruntuhan kerajaan Majapahit (Saksono, 1995: 220).  Dengan 

demikian, alasan penyebab orang Jawa memilih seorang pemimpin ialah bukan 

atas dasar memilih secara rasional, melainkan secara emosinal. Oleh sebab itu, 

seseorang terlihat kharismatik lebih penting daripada kemampuan memimpin 

suatu masyarakat (Amin, 2000: 214). 

 

2) Istilah dalam Bahasa Keluarga 

Kesadaran dalam mempunyai atau menghargai akan kedudukan sosial dalam 

kehidupan bermasyarakat terutama seluruh kehidupan masyarakat Jawa, hal 

tersebut sangatlah penting (Suseno, 1993: 61). Sehubungan dengan hal itu, bahwa 

kehidupan manusia dipengaruhi juga oleh kebudayaannya (Sujanto, 2001: 43). 

Menurut pendapat para ahli analis sosial dan filsafat bahwa suatu masyarakat ialah 

struktur yang terdiri dari adanya keluarga, serta adanya keanehan dalam suatu 

masyarakat dapat dijelaskan melalui suatu hubungan kekeluargaan yang sedang 

berlangsung dalam msyarakat. Berdasarkan suatu karya moral dan etika bahwa 

suatu masyarakat dinyatakan tidak berhasil dalam menjalankan tanggung jawab 

keluarganya, apabila kehilangan kekuatannya (Suadah, 2003: 31). Disebabkan 

dalam tatanan bahasa Jawa apabila akan menyapa seseorang ataupun sekedar 

berbincang-bincang, seseorang tidak ada kemungkinan tidak memperlihatkan atau 
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menaksirkan kedudukan sosial lawan bicara. Hal ini, dalam bahasa Jawa pun 

ditafsirkan sangat hirarkis dengan tingkatan hingga mencapai delapan tingkatan 

(undakan) dan untuk tidak mengatakan tingkatan tersebut termasuk suatu 

diskriminatif. Masyarakat Jawa tidak mempermasalahkan diskriminasi, selama itu 

masih menciptakan sebuah ketentraman. Semua hal tersebut dianggap sebagai 

budaya Jawa yang disebut dengan budaya adiluhung. Dalam hal ini, kata “adil” 

bukan berasal dari bahasa Jawa, melainkan istilah yang berasal dari Al-Qur’an. 

Sehubungan dengan tingkatan-tingkatan tersebut, mampu menimbulkan sikap 

kesopanan, meskipun sering hanya menjadi pembungkus sebuah kemunafikan 

(Mulkhan, 1984: 216). Sehubungan dengan hal tersebut, sudah dijelaskan dalam 

prinsip kerukunan bahwa masyarakat Jawa dalam menyapa seseorang harus 

memperhatikan status sosial seseorang dalam masyarakat ialah menggunakan 

istilah-istilah dalam bahasa dari keluarga. Istilah-istilah tersebut telah digunakan 

sejak orang-orang terdahulu, sehingga menjadi kebiasaan, serta mempunyai 

keistimewaan. Sama halnya dengan sebutan senior dan junior disetiap kali 

menerapkannya.  

Perbedaan jenis dalam bahasa Jawa sering tidak terungkap. Lain halnya 

dalam sebutan yang memuat kata pak danbu atau mbok. Apabila hal tersebut 

diungkapakan, maka perlu ditambahkan kata sifat perempuan atau dalam bahasa 

Jawa disebut wadon atau laki-laki (lanang). Sehubungan dengan hal tersebut, 

semua dilihat dari pangkat sosial yang dimiliki. Apabila memiliki pangkat yang 

lebih tinggi, maka ketika berbicara dipergunakan istilah junior dan begitu pula 

sebaliknya. Berdasarkan bahasa Jawa menyapa dalam istilah dalam keluarga ialah 

sebagai berikut. Seorang laki-laki yang lebih tua bisa disebut mbah (kakek) atau 
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pak, sedangkan laki-laki yang lebih muda atau seumuran disebut kakak atau kang, 

yang jauh lebih muda disebut dhik. Lain halnya dengan wanita yang lebih tua 

disebut mbah atau mbok, sedangkan wanita yang lebih muda atau seumuran 

disebut mbakyu (kakak perempuan), yang jauh lebih muda disebut dhik (Suseno, 

1993: 61). Istilah-istilah dan bahasa tersebut ialah sesuai dengan hubungan 

generasi dan bergeser sesuai dengan kedudukan sosial, makin tinggi 

kedudukannya maka semakin tua dalam sebutan dan begitu juga sebaliknya, serta 

yang paling penting apabila masih dalam ikatan keluarga, tanpa memperhatikan 

bandingan umur yang sebenarnya harus dipergunakan istilah sesuai hubungan 

generasi.
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