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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab I dipaparkan pendahuluan yang memberi wawasan umum arah 

penelitian yang dilakukaan. Pendahuluan ini menguraikan (1) latar belakang 

penelitian, (2) masalah penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) kegunaan penelitian, 

dan (5) definisi operasional. 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra pada umumnya tidak pernah melepaskan diri dalam 

hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Karya sastra menampilkan 

permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kehidupan manusia yang 

berkaitan dengan makna (tata nilai) dari situasi sosial dan historis yang terdapat 

dalam kehidupan manusia. Menurut jenisnya sastra dibedakan atas prosa (novel), 

puisi, dan drama. 

Novel memberikan gambaran kehidupan yang manusia yang luar biasa. 

Sebuah kehidupan yang dapat dijadikan sebagai cerminan bagi pembaca dalam 

mengambil pelajaran akan sikap hidup yang dikandungnya.  Dalam novel muncul 

kejadian-kejadian  yang membuat tokoh dalam cerita bisa bersikap bijaksana atau 

bisa mengambil sikap yang sesuai dalam menghadapi pertikaian yang akan 

merubah nasib mereka. Novel sebagai bagian dari karya sastra dan sebagai produk 

budaya menampilkan kahasanah budaya yang ada dalam masyarakat. Pengarang 

atau sastrawan tidak hanya menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

masyarakat, melainkan juga kearifan-kearifan yang dihadirkan dari hasil 

perenungan yang mendalam.  
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Gambaran kehidupan dalam karya sastra (novel) hadir dari  wujud  

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh  pengarang dan juga imajinasi 

pengarang saja.  Pelibatan  pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

pengarang membuat karya sastra yang diciptakannya tidak dapat dipisahkan dari 

konteks sosial budaya yang melatarabelakangi terciptanya karya tersebut. 

Sastrawan adalah anggota masyarakat, ia terikat oleh status sosial tertentu. Sastra 

ciptaan sastrawan menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan sendiri 

adalah suatu kenyataan sosial. Kehidupan mencakup hubungan antar masyarakat, 

antara masyarakat dengan orang-seorang, antarmanusia, dan antar peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang (Damono, 1978:1). Konteks 

kehidupan masyarakat yang mewarnai karya sastra juga mencerminkan sikap 

hidup tertentu. Suatu sikap yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari realitas 

kehidupan sosial-masyarakat.  

Sastra memang bukan kenyataan sosial tetapi sastra hadir berdasarkan 

kenyataan sosial. Untuk mempelajari sastra yang berkaitan dengan gejala sosial 

perlu digunakan ilmu lain yaitu sosiologi. Pendekatan terhadap sastra yang 

mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan ini disebut sosiologi sastra 

(Damono, 1978:2). Hubungan sastra dan masyarakat dapat dilihat dari tiga 

klasifikasi menurut Wellek dan Warren (1995), yaitu: (1) sosiologi pengarang 

yang mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi politik, dan lain-lain yang 

menyangkut diri pengarang, (2) sosiologi karya yang mempermasalahkan tentang 

apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa tujuan atau amanat yang 

hendak disampaikan, (3) sosiologi pembaca yang mempermasalahkan tentang 

pembaca dan pengaruh sosialnya terhadap masyarakat. 
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Dalam penelitian ini, kajian sosiologi difokuskan pada klasifikasi masalah 

yang kedua, yaitu sosiologi karya yang mempermasalahkan karya itu sendiri yang 

diterapkan pada novel karya Ahmad Tohari. Novel Orang-Orang Proyek tersebut 

dijadikan peneliti untuk mempelajari sastra melalui pendekatan sosiologi sastra 

karena novel tersebut mengandung realitas kehidupan masyarakat khusunya 

masyarakat Jawa yang memiliki tuntunan akan sikap hidup yang dianggap masih 

relevan apabila diterapkan dalam  kehidupan masyarakat saat ini maupun yang 

akan datang. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sikap hidup orang Jawa 

adalah skripsi Puji Astuti dengan judul Ideologi Jawa Dalam Kumpulan Sketsa 

Mangan Ora Mangan Kumpul Karya Umar Kayam karya tersebut meneliti 

tentang karya sastra yang dilihat melalui sosiologi sastra. 

Dipilihnya novel Orang-Orang Proyek (yang selanjutnya disingkat OOP) 

karya Ahmad Tohari sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah karena dua 

hal. Pertama, karena muatan isi yang terkandung dalam OOP sebagai karya sastra 

yang imajinatif memaparkan sikap hidup khususnya orang Jawa yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia. Sikap hidup orang Jawa dalam novel tersebut dapat 

dilihat dari aspek kehidupan beragama, diri sendiri, dan bermasyarakat. Sikap 

hidup orang Jawa yang diangkat dan dipermasalahkan dalam OOP di atas 

mencerminkan latar sosial masyarakat Indonesia khususnya Jawa pada tahun 

1990. Masa mulai berubahnya pemerintahan dari Orde baru menuju Reformasi. 

Kedua, keeksisan Ahmad Tohari dalam dunia sastra. Karya sastra yang 

diciptakaanya selalu banyak mendapat perhatian terbukti dari karya 

monumentalnya trilogi Ronggeng Dukuh Paruk telah dialihbahasakan ke dalam 6 

bahasa asing dan bahasa Banyumasan tempat yang melatarbelakangi 
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kehadirannya. Semua novel karya Ahmad Tohari bertutur tentang kehidupan 

orang-orang kecil. Sebuah ruang yang memberi kesempatan kepada orang-orang 

kecil tersebut untuk menyuarakan banyak hal yang tak pernah bisa disuarakannya. 

Ahmad Tohari pernah mendapat penghargaan "Southeast Asian Writers Award 

dan Fellowship International Writers Program" di Iowa. Pada awal tahun 2001, ia 

berkesempatan ke Amerika Serikat dalam rangka penerjemahan buku ke bahasa 

Inggris bersama Rene Lysloff dari University California of Riverside (UCR) yang 

diterbitkan Hawaii University Press bekerja sama dengan Yayasan Lontar 

Indonesia (Pikiran Rakyat, 2007).  

 Berangkat dari uraian di atas, peneliti menganggap bahwa Orang-Orang 

Proyek  merupakan salah satu produk sastra yang masih relevan dijadikan sebagai 

media untuk mengambil makna kehidupan tertentu sekaligus untuk memotret 

permasalahan kehidupan yang dapat diatasi dengan sikap hidup yang dimiliki oleh 

orang Jawa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

1.2 Masalah penelitian 

1.2.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Studi aspek ekstrinsik karya sastra antara lain psikologi, filsafat dalam 

sastra dan sosiologi sastra. Novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari 

adalah novel yang potensial mengandung unsur sosiologis atau berhubungan 

dengan kemasyarakatan, karenanya dalam penelitian ini lebih tepat menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra, 

 Unsur sosiologis yang terdapat dalam novel tersebut secara tidak langsung 

menunjukkan interaksi manusia dalam masyarakat. Dalam penelitian ini kajian 
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sosiologi sastra dikaitkan dengan permasalahan sosiologi yang terdapat dalam 

karya sastra. Permasalahan sosiologi yang terdapat dalam novel Orang-Orang 

Proyek karya Ahmad Tohari disebut juga dengan kajian sosiologi sastra. 

 
1.2.2 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosiologi sastra yaitu  

pendekatan terhadap karya sastra yang mempertimbangkan segi-segi 

kemasyarakatan yang mempermasalahkan sosiologi pengarang, sosiologi karya, 

dan sosiologi pembaca. Penelitian ini difokuskan pada sikap hidup orang Jawa. 

Sikap hidup orang Jawa dalam hubungannya dengan kehidupan beragama, 

bermasyarakat, dan diri sendiri. Objek penelitian adalah novel Orang-Orang 

Proyek karya Ahmad Tohari. Untuk memperoleh hasil yang akurat serta 

kedalaman kajian, maka penelitian ini tidak dimaksudkan mengkaji semua aspek 

sosiologi sastra melainkan hanya terbatas pada pada aspek sosiologi sastra yang 

mempermasalahkan karya. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini 

difokuskan pada sosiologi karya pada novel Orang-Orang Proyek yang meliputi 

sikap hidup orang Jawa dalam (1) kehidupan beragama, (2) diri sendiri/pribadi, 

dan  (3) kehidupan bermasyarakat. 

 

1.2.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dalam Orang-Orang Proyek 

karya Ahmad Tohari, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana deskripsi sikap orang Jawa dalam kehidupan bergama dalam 

novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari? 
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2) Bagaimana deskripsi sikap orang Jawa dengan diri sendiri dalam novel 

Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari? 

3) Bagaimana deskripsi sikap orang Jawa dalam kehidupan bermasyarakat 

dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi 

tentang sikap hidup orang Jawa yang terdapat dalam Novel Orang-Orang Proyek 

karya Ahmad Tohari dalam hubungannya dengan aspek kehidupan beragama, diri 

sendiri, dan bermasyarakat.  

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi 

tentang hal-hal berikut. 

1)   Sikap hidup orang Jawa dalam kehidupan beragama dalam novel Orang-

Orang Proyek karya Ahmad Tohari. 

2)   Sikap hidup  orang Jawa dengan diri sendiri dalam novel Orang-Orang 

Proyek karya Ahmad Tohari. 

3)   Sikap hidup orang Jawa dalam bermasyarakat dalam novel Orang-Orang 

Proyek karya Ahmad Tohari. 

 
1.4  Kegunaan Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat 

bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini 

diharapkan bermanfaat untuk memperluas wawasan dalam bidang studi sastra 

Indonesia serta memperkaya pemanfaatan teori sosiologi khususnya tentang sikap 

hidup dalam sebuah karya sastra.  
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Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

berikut: 

1) Hasil penelitian ini digunakan peneliti sebagai wahana untuk menerapkan 

teori sastra, khususnya teori sosiologi sastra yang dapat digunakan untuk 

memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman terhadap karya-

karya Ahmad Tohari. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembaca sebagai wahana untuk 

memahami dan mengapresiasikan karya sastra khususnya karya-karya 

Ahmad Tohari.  

3) Hasil penelitian ini bagi peneliti yang lain dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu acuan untuk mengkaji lebih lanjut karya-karya Ahmad Tohari, 

khusunya novel Orang-Orang Proyek dengan mengembangkan masalah. 

 
1.5 Defini Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian dan makna terhadap 

beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya 

batasan-batasan istilah secara teknis.  

1) Sikap Hidup orang Jawa adalah implementasi dari cara berpikir orang 

Jawa dalam memahami dan menginterpretasikan gejala-gejala dan 

pengalamannya (Mardimin, 1994:70). 

2) Novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang menampilkan gambaran 

kehidupan masyarakat yang memiliki unsur pembangun berupa unsur 

intrinsik dan ekstrinsik. 

3) Sosiologi sastra adalah pendekatan terhadap sastra yang 

mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan (Damono, 1978:2) 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

 Dalam kajian pustaka ini akan diuaraikan beberapa teori yang mendukung 

penelitian antara lain: (1) sastra dan sosiologi, (2) sosiologi sastra, (3) sikap hidup 

orang Jawa, (4) sikap dalam beragama, (5) sikap dengan diri sendiri, dan (6) sikap 

dalam bermasyarakat. 

 
2.1 Sastra dan Sosiologi 

2.1.1 Pengertian Sastra 

Sastra sebagai bentuk karya tulis memiliki keindahan bila dibanding 

dengan jenis tulisan lain. Dalam Wikipedia (2007), dijelaskan bahwa sastra 

merupakan kata serapan dari bahasa Sansekerta śāstra (shastra), yang berarti "teks 

yang mengandung instruksi" atau "pedoman", dari kata dasar śās- yang berarti 

"instruksi" atau "ajaran". Dalam bahasa Indonesia kata ini biasa digunakan untuk 

merujuk kepada "kesusastraan" atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau 

keindahan tertentu. Selain itu dalam arti kesusastraan, sastra bisa dibagi menjadi 

sastra tertulis dan sastra lisan (sastra oral). Kategori Sastra ada novel, cerpen, 

syair, pantun, dan drama.  

Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni (Wellek dan 

Warren, 1990:3). Seorang pengarang mengekspresikan dan mengkreasikan 

imajinasi serta pengalaman hidup yang dimilikinya menjadi sebuah karya yang 

memiliki keindahan dan manfaat bagi orang lain. hasil karya tersebut disampaikan 

oleh seorang pengarang dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Sastra 
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yang ditulis oleh seorang pengarang mengandung khayalan atau rekaan tetapi 

memiliki kemiripan dengan kenyataan.  

 
2.1.2 Novel   

Novel merupakan salah satu bentuk sastra yang berbentuk prosa. Kejadian 

yang terdapat dalam novel merupakan khayalan atau rekaan yang diceritakan oleh 

pengarang. Novel memiliki unsur-unsur pembangun cerita. Unsur tersebut berupa 

intrinsik dan ekstrinsik. Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah 

dunia, dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang 

dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh (dan 

penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain yang kesemuanya tentu saja, 

bersifat imajinatif (Nurgiantoro, 2005:4).  

Unsur ekstrinsik sebuah novel dapat mencerminkan kehidupan masyarakat 

yang melatarbelakangi hadirnya novel tersebut. Pengarang mengekspresikan 

gagasan secara individual tapi bukan untuk kepentingan sendiri melainkan dengan 

memotret kehidupan masyarakat, karena pengarang bagian dari masyarakat. 

Kehidupan masyarakat tertentu yang hadir sebagai latar belakang sosial novel 

dapat didukung oleh penggunaan bahasa daerah, penamaan tokoh, status sosial 

tokoh dan sikap-sikap tokoh dalam bertindak.  

Novel sebagai cermin sosial masyarakat memiliki arti novel merefleksikan 

cara berpikir masyarakat dalam mengadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam khasanah sastra Indonesia, fenomena sosial dan tema sosial 

budaya dalam karya sastra banyak dijumpai. Fenomena dan tema sosial tersebut 

dapat teramati melalui sikap hidup tokoh-tokoh dalam menghadapi permasalahan 

kehidupan.  
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Dari penjelasan di atas, novel sebagai salah satu bentuk karya sastra yang 

diciptakan pengarang mengungkapkan kehidupan manusia dalam waktu yang 

lebih lama dibanding dengan cerpen. Di dalam suatu novel muncul peristiwa-

peristiwa yang akan merubah jalan hidup para pelakunya. Dalam novel terjadi 

gerakan perubahan perilaku, watak tokoh, maupun alur cerita, serta sikap dalam 

menghadapi konflik kehidupan.  

 
2.1.3 Kajian Sosiologi 

Sosiologi adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam 

masyarakat; telaah tentang lembaga dan proses sosial (Damono, 2002:8). 

Sosiologi mempelajari manusia dalam hubungannya dengan masyarakat. Manusia 

menyesuaikan diri dengan lembaga sosial dan aspek kehidupan dalam 

bermasyarakat. Manusia bersosialisasi dan melakukan proses pembudayaan yang 

bertujuan menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing. 

Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat secara menyeluruh. 

Eropa dianggap sebagai pusat munculnya peradapan, maka dari itu sosiologi 

muncul untuk mempelajari kondisi dan perubahan sosial. Dalam Wikipedia 

(2007) dijelaskan bahwa sejarah mencatat bahwa Émile Durkheim ilmuwan sosial 

Perancis yang kemudian berhasil melembagakan Sosiologi sebagai disiplin 

akademis. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan 

kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat di 

kontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama 

dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut 

mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya 
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mempengaruhi sistem tersebut (Jhonson dalam Wikipedia, 2007). Sosiologi 

memberikan gambaran tentang manusia dalam hubungannya dengan masyarakat. 

Manusia terikat dengan sistem yang berlaku di dalam masyarakat tetapi manusia 

juga mampu memberi pengaruh dan merubah sistem yang ada di dalam 

masyarakat sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman.  

 
2.2 Sosiologi Sastra 

Karya sastra dapat ditelaah melalui unsur intrinsik maupun ekstrinsik. 

Telaah  ini dimaksudkan untuk memahami dan mempelajari makna yang 

terkandung dalam suatu karya. Dalam penelitian ini karya sastra diteliti melalui 

unsur ekstrinsik dan telaah sastra dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra. Pendekatan sosiologis terhadap sastra didasarkan bahwa ada 

kaitan antara sastra dengan masyarakat. Sosiologi dan sastra berurusan dengan hal 

yang sama yaitu manusia dalam masyarakat. Sosiologi adalah suatu telaah objektif 

dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat dan tentang sosial dan proses 

sosial. Sedangkan sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai 

mediumnya; bahasa itu merupakan ciptaan sosial yang menampilkan gambaran 

kehidupan (Semi, 1984:52).  

Sastra memberikan gambaran kehidupan manusia dalam interaksinya 

dengan lingkungan. Kehidupan mencakup hubungan antarmasyarakat, antar 

masyarakat dengan orang-seorang, antarmanusia, antarperistiwa yang terjadi 

dalam batin seseorang (Damono, 1978:1). Gambaran kehidupan yang dihadirkan 

dalam sastra dapat memberikan kesan tertentu yang bermanfaat. Sastra dapat 

menimbulkan terjadinya peristiwa dan sikap sosial tertentu dalam masyarakat. 
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Menurut Wellek dan Warren (1990:11), hubungan antara sastra dan masyarakat 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut.  

Pertama adalah sosiologi pengarang, profesi pengarang, dan institusi sastra. Masalah yang 
berkaitan di sini adalah dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosioal, status 
pengarang dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar 
karya sastra. Yang kedua adalah isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat 
dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang terakhir 
adalah permasalahan pembaca dan dampak soial karya sastra. Sejauh mana sastra 
ditentukan atau tergantung dari latar sosial, perubahan dan perkembangan sosial, adalah 
pertanyaan yang termasuk dalam ketiga jenis permasalahan di atas: sosiologi pengarang, 
isi karya sastra yang bersifat sosial, dan dampak sastra terhadap masyarakat 
 
 
Klasifikasi yang hubungan sastra dan masyarakat yang dikemukakan 

Wellek dan Warren tidak banyak berbeda dengan  bagan yang dibuat oleh Ian 

Watt (dalam Damono, 1978:3). Hubungan timbal-balik antara sastrawan, sastra, 

dan masyarakat yang secara keseluruhan seperti berikut ini. 

(1) konteks sosial pengarang yang menyangkut posisi sosial masyarakat dan kaitannya 
dengan masyarakat pembaca termasuk didalamnya faktor-faktor sosial yang bisa 
mempengaruhi pengarang sebagai perseorangan disamping mempengaruhi isi sastranya, 
(2) sastra sebagai cermin masyarakat yang ditelaah adalah sampai sejauh mana sastra 
dianggap sebagai pencerminan keadaan masyarakat, dan (3) fungsi sosial sastra, seberapa 
jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial, seberapa jauh nilai sastra dipengaruhi oleh 
nilai sosial, seberapa jauh sastra dapat berfungsi sebagai penghibur, dan sebagai 
pendidikan bagi masyarakat pembaca.  
 
 
Karya sastra sebagai produk masyarakat memang tidak dapat dilepaskan 

dari masyarakat, karena sastra berada di antara masyarakat yang dibentuk oleh 

bagian masyarakat, yaitu pengarang yang berdasarkan kenyataan dalam 

masyarakat yang diwujudkan dalam cerita dan tokoh rekaan.  

Pendeketan sosiologi sastra dapat dilakukan pada karya-karya yang 

berkaitan dengan realitas sosial. Adapun batasan yang diberikan Grebstein (dalam 

Damono, 1978:5), yaitu (1) karya sastra tidak dapat dipahami secara selengkap-

lengkapnya apabila dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan atau peradaban 

yang telah menghasilkannya, (2) gagasan yang ada dalam karya sastra sama 
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pentingnya dengan bentuk dan teknik penulisannya, (3) setiap karya sastra yang 

bisa bertahan lama pada hakikatnya adalah suatu moral, (4) masyarakat dapat 

mendekati sastra dari dua arah, yaitu sebagai suatu kekuatan atau faktor material 

istimewa dan sebagai tradisi.  

Dari pernyataan Grebstein tersebut dapat dijelaskan bahwa dari bentuk dan 

isi sastra dapat mencerminkan perkembangan yang terjadi dalam suatu 

masyarakat. Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa sosiologi sastra sebagai 

bentuk penelaahan terhadap sastra mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan 

yang menyangkut tentang pengarang, karya serta pembacanya. 

Hubungan sastra dan masyarakat dapat dipahami melalui karya yang 

ditulis oleh seorang pengarang dengan menampilkan latar belakang sosial-budaya 

yang melatarinya, sehingga mempelajari masyarakat tidak harus terjun ke dalam 

masyarakat yang bersangkutan tetapi dapat melakukan dengan cara menggali 

gambaran kehidupan masyarakat melalui suatu karya. 

Dalam pelaksanaan telaahannya memang tidak harus ketiga pendekatan 

sosiologi di atas dilaksanakan secara sekaligus. Tetapi bisa diambil satu atau dua 

saja sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian yang 

ingin memaparkan sikap hidup orang Jawa dalam novel Ahmad Tohari, maka 

sosiologi sastra yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada sosiologi 

karya sastra yang menjadi pokok penelaahan adalah apa yang tersirat dalam karya 

sastra dan apa yang menjadi tujuannya serta kaitannya dengan lingkungan sosial 

budaya yang telah menghasilkannya.  
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2.2.1 Sosiologi Pengarang 

Pengarang adalah seorang warga masyarakat yang tentunya mempunyai 

pendapat tentang masalah-masalah politik dan sosial yang penting, serta isu-isu 

zamannya (Wellek dan Warren, 1990:114). Dengan demikian pengarang sebagai 

bagian kehidupan yang menghasilkan karya sastra tidak hanya terdorong oleh 

keinginan semata emosi, melainkan juga menyampaikan perasaan, cita-citanya 

bahkan keprihatinanya terhadap suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. 

Pengarang melalui karyanya memberikan makna kehidupan kepada pembaca 

sehingga pembaca bisa melihat, merasakan, dan menghayati makna kehidupan. 

Pengarang ingin agar pembaca dapat memandang suatu permasalahan 

sebagaimana pengarang memandangnya. Sastrawan dipengaruhi dan 

mempengaruhi masyarakat; seni tidak hanya meniru kehidupan tetapi juga 

membentuknya (Wellek dan Warren, 1990:120).  

Adapun faktor-faktor sosial yang dapat berpengaruh pada diri seorang 

pengarang dan berpengaruh terhadap isi karya yang diciptakannya. Menurut Watt 

(dalam Damono, 1978:3), yang harus diteliti dari seorang pengarang sebagai 

berikut.  

 (a) bagaimana si pengarang mendapatkan mata pencahariannya; apakah ia menerima 
bantuan dari pengayoman atau dari masyarakat secara langsung, atau dari kerja rangkap, 
(b) profesionalisme dalam kepengarangan; sejauh mana pengarang itu menganggap 
pekerjaannya sebagai suatu profesi, dan (c) masyarakat apa yang dituju oleh pengarang; 
hubungan antara pengarang dan masyarakat dalam hal ini penting, sebab sering didapati 
bahwa masyarakat yang dituju menentukan bentuk dan isi karya sastra.  

 
 

Ahmad Tohari (lahir di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, 

13 Juni 1948) adalah sastrawan Indonesia. Ia menamatkan SMA di Purwokerto. 

Namun demikian, ia pernah mengenyam bangku kuliah, yakni Fakultas Ilmu 

Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta (1967-1970), Fakultas Ekonomi Universitas 
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Sudirman, Purwokerto (1974-1975), dan Fakultas Sosial Politik Universitas 

Sudirman (1975-1976). Ia pernah bekerja di majalah terbitan BNI 46, Keluarga, 

dan Amanah. Ia mengikuti International Writing Program di Iowa City, Amerika 

Serikat (1990) dan menerima Hadiah Sastra ASEAN (1995). Karya-karyanya  

Kubah (novel, 1980), Ronggeng Dukuh Paruk (novel, 1982), Lintang Kemukus 

Dini Hari (novel, 1985), Jantera Bianglala (novel, 1986), Di Kaki Bukit Cibalak 

(novel, 1986), Senyum Karyamin (kumpulan cerpen, 1989), Bekisar Merah 

(novel, 1993), Lingkar Tanah Lingkar Air (novel, 1995), Nyanyian Malam 

(kumpulan cerpen, 2000), Belantik (novel, 2001), Orang Orang Proyek (novel, 

2002), dan Rusmi Ingin Pulang (kumpulan cerpen, 2004), dalam Wikipedia 

(2007). 

Karya-karya Ahmad Tohari lebih banyak menyuarakan masalah-masalah 

sosial yang dihadapi orang kecil. Tema tersebut dipilih karena beliau beranggapan 

kalau kita mengupayakan kearifan-kearifan sosial atau pengabdian sosial maka 

etika sosial itu tidak kurang dari faktor pembumian terhadap agama atau 

pembudayaan terhadap agama (Pikiran Rakyat, 2007). Pemikiran-pemikiran 

Ahmad tohari memang cenderung mengarah pada pembelaannya terhadap orang-

orang yang tidak berdaya. Ketetapannya untuk senantiasa memunculkan kearifan 

lokal membuatnya merasa lebih bisa mewujudkan rasa cintanya terhadap budaya 

yang membesarkannya. Karakteristik karya-karya Ahmad tohari diantaranya 

menghadirkan kearifan lokal atau tradisi kejawen, baik melalui tembang-tembang 

Jawa maupun tradisi mistis, memberikan kritik sosial tentang kekejaman dan 

ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa, dan memberikan kritik terhadap 

kecenderungan masyarakat yang biasa menghukum “orang-orang salah” dengan 
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hukuman sosial melalui klaim-klaim dan mengisolasinya dalam pergaulan sehari-

hari (Roqib, 2007).  

Pemikiran yang mengarah pada pembelaan terhadap wong cilik dalam 

setiap karyanya dipadu dengan suasana pedesaaan yang sangat mempesona 

membuat karya-karya diminati dan dijadikan keteladanan akan makna yang 

disampaikan. Tohari lewat karyanya hendak memberikan pesan kepada pembaca 

tentang penyadaran sosial lewat sebuah cerita yang sarat dengan masalah 

kehidupan dan bagaimana masalah yang terkadang cerdas tetapi juga absurd 

dalam pandangan pembaca (Roqib, 2007:116) 

 
2.2.2 Sosiologi Karya Sastra 

 Sastra menampilkan kehidupan masyarakat dengan segala 

permasalahnnya. Sastra tidak sekedar imajinansi yang dihasilkan oleh seorang 

pengarang. Peristiwa kehidupan dalam sastra yang diciptakan oleh pengarang bisa 

dianggap sebagai rekaman dari zamannya atau sastra dianggap sebagai cerminan 

kehidupan masyarakat. Ian Watt (dalam Damono, 1978:4) memberikan batasan 

pada pengertian ‘cermin’ karena seringkali masih kabur. Batasan yang harus 

diperhatikan sebagai berikut. 

(a) sastra mungkin tidak dapat dikatakan mencerminkan masyarakat pada waktu ia tulis, 
sebab banyak cirri-ciri masyarakat yang ditampilkan dalam karya sastra sudah tidak 
berlaku lagi pada waktu ia ditulis, (b) sifat “lain dari yang lain” seorang pengarang sering 
mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta-fakta social dalam karyanya, (c) genre 
sastra sering merupakan sikap sosial suatu kelompok tertentu dan bukan sikap sosial 
seluruh masyarakat, (d) sastra berusaha untuk menampilkan keadaan masyarakat 
secermat-cermatnya mungkin saja tidak bisa dipercaya sebagai cermin masyarakat.  
 
 

 Karya sastra yang tanpa maksud menggambarkan keadaan masyarakat 

secara teliti juga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui keadaan 

masyarakat yang terjadi saat karya tersebut ditulis karena karya sastra dapat 
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dianggap mewakili zamannya. Karya sastra juga yang memuat aspek sosial yang 

pernah ada dalam kehidupan masyarakat dengan nilai yang ditaati. Novel Orang-

Orang Proyek karya Ahmad Tohari dalam penelitian ini dikaji melalui sosiologi 

karya yang mengutamakan teks sastra sebagai bahan penelaahan. Dengan 

menganalisis teks maka dapat diketahui strukturnya dan kemudian dipergunakan 

untuk memahami gejala sosial di luar sastra yakni berupa sikap hidup orang Jawa. 

Kehidupan masyarakat Jawa hadir melatarbelakangi gambaran realitas dalam 

karya tersebut. Sikap hidup yang pernah ada dan tetap ada dalam kehidupan 

masyarakat Jawa yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sastra bisa mengandung gagasan yang mungkin dimanfaatkan untuk 

menumbuhkan sikap sosial tertentu-atau bahkan untuk mencetuskan peristiwa 

sosial tertentu.  Dan dalam penelaahan sastra sebagai cermin masyarakat maka 

pandangan sosial harus diperhitungkan apabila menilai karya sastra sebagai 

cermin masyarakat (Damono, 1978:2-4). 

 
2.2.3 Hubungan Pembaca dan Dampak Sosial Sastra 

 Sastra dapat dijadikan sebagai media untuk membentuk pola pikir 

masyarakat dan mengarahkan pembaca untuk menghayati makna kehidupan. 

Masyarakat yang terus berkembang dan berubah dapat menempatkan sastra 

sebagai guru yang menjalankan fungsinya untuk mendidik tetapi tanpa melupakan 

keindahan dalam sastra. Ian Watt (dalam Damono, 1978:4) mengemukakan fungsi 

sosial sastra dalam hubungannya antara sastra dan pembaca. Hubungan sastra dan 

pembaca dapat dilihat dari seberapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial, 

dan sampai seberapa jauh nilai sastra dipengaruhhi oleh nilai sosial, serta sampai 

seberapa jauh pula sastra dapat berfungsi sebagai alat penghibur dan sekaligus 
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pendidikan bagi masyarakat. Novel Orang-Orang Proyek memberikan gambaran 

kehidupan yang dapat ditangkap oleh pembaca melalui keterpaduan antara nilai 

estetis sastra yang dipadu dengan budaya Jawa, nilai estetis sastra yang 

dilatarbelakangi oleh budaya Jawa, dan karya tersebut memiliki pesan yang dapat 

dijadikan pedoman oleh pembaca.  

 
2.3  Sikap Hidup Orang Jawa 

2.3.1 Orang Jawa 

Masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dan terdiri ribuan pulau 

menyimpan beragam budaya yang dihasilkan oleh suku-suku yang tinggal di 

Indonesia. Pulau Jawa dengan penduduknya yang disebut orang Jawa. Orang Jawa 

adalah orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Jawa yang sebenarnya itu. Orang 

Jawa adalah penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa yang berbahasa 

Jawa (Suseno, 2001:11). Selain asli menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa 

ibunya, orang-orang Jawa juga memiliki seni budaya yang tinggi dengan 

pandangan-pandangan hidup yang dimiliki. Senada dengan hal tersebut menurut 

Roqib (2007:33), masyarakat Jawa merupakan orang-orang yang bertempat 

tinggal, bergaul, dan berkembang di pulau Jawa yang kemudian mengembangkan 

tradisi dan kebudayaan yang khas dan berkharakteristik Jawa. Orang Jawa 

mengembangkan nilai budayanya tidak hanya terbatas pada atau karena berada 

dalam letak geografis, yakni propinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Jawa 

Timur tetapi juga orang Jawa yang berada di luar letak geografis tersebut. Orang-

orang Jawa ini tetap  mempertahankan kepribadian yang telah dibentuk oleh 

budaya Jawa yang tertanam dalam dirinya. 
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2.3.2 Sikap Hidup  

 Ciri khas yang dimiliki oleh orang Jawa akan tercermin dalam sikap 

mereka saat menghadapi dan menganggapi persoalan kehidupan. Sikap hidup 

yang dimiliki oleh orang Jawa dilakukan sebagai wujud dari pemikiran atau 

penghayatan terhadap lingkungan. Cara berpikir orang Jawa dapat dilihat dalam 

orang Jawa memahami dan menginterpretasikan gejala-gejala dan 

pengalamannya, yang pada gilirannya terimplementasi dalam sikap hidup 

(Mardimin, 1994:70). Sikap hidup orang Jawa diterapkan sebagai hasil dari 

kombinasi antara pikiran dan kemantapan hati yang bebas dari kekhawatiran 

tentang diri sendiri serta mampu mengendalikan diri terhadap peran di dunia yang 

telah ditentukan. Suatu sikap yang dimiliki oleh orang Jawa tidak terbentuk secara 

tiba-tiba melainkan melalui suatu proses dan pembinaan. Sikap yang dimiliki oleh 

orang Jawa ini selain untuk menghadapi persoalan hidup juga dapat dijadikan 

sebagai perkembangan bagi pribadi dan masyarakat.  

 Persoalan kehidupan yang dihadapi oleh manusia dapat dibedakan menjadi 

tiga macam, yakni manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lain 

dalam lingkup sosial, dan manusia dengan Tuhannya (Nurgiantoro, 2005:323). 

Persoalan kehidupan yang dihadapi oleh manusia tersebut dalam kehidupan orang 

Jawa diatasi dengan cara memiliki sikap batin yang tepat. Orang Jawa 

memandang bahwa manusia merupakan bagian kecil dari alam. Orang Jawa 

menganggap bahwa alam akan berjalan secara teratur apabila manusia sebagai 

bagian terkecil mampu mengendalikan batinnya untuk tenang. Batin tidak 

dikuasai oleh nafsu dan pamrih. Untuk mengupayakan keteraturan dan 
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keharmonisan alam, sikap hidup orang Jawa selalu berusaha menganut sikap “sepi 

ing pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawana” (Mardimin, 1994:71).  

 Sikap sepi ing pamrih berarti orang tidak boleh mengejar kepentingan dan 

kenginan pribadi, membatasi diri agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan 

alam. Sikap rame ing gawe berarti bekerja keras untuk diri sendiri dan untuk 

senantiasa berbuat baik terhadap orang lain. Memayu hayuning bawono berarti 

menghiasi dunia dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak merugikan atau 

menjaga keselamatan dunia. Dengan sikap sepi ing pamrih, reme ing gawe, 

memayu hayuning bawana orang Jawa bisa menjalankan peranannya dalam dunia 

dengan memenuhi kewajiban-kewajiban didalamnya. Orang Jawa mampu 

menguasai nafsunya dan mengendalikan egoisnya serta bisa memenuhi 

kewajiban-kewajibannya sebagai sumbangan terhadap keselarasan masyarakat 

dan alam semesta (Suseno, 2001:149).  

 Penelitian sikap hidup orang Jawa dalam novel Orang-Orang Proyek 

digali melalui tiga aspek, aspek hubungan antara manusia dengan Tuhan, 

hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dan hubungan antara manusia 

dengan orang lain atau bermasyarakat.  

 
2.4 Sikap Orang Jawa dalam Beragama 

Sikap dasar yang dalam paham Jawa menandai watak yang luhur adalah 

kebebasan dari pamrih, sepi ing pamrih (Suseno, 2001:141). Manusia yang bisa 

mengendalikan diri untuk tidak bersikap pamrih membuatnya tidak gelisah dan 

tegar dalam menghadi kehidupan. Sikap sepi ing pamrih oleh orang Jawa 

dikembangkan melalui sikap yang lebih terperinci. Sikap sepi ing pamrih 

dilakukan oleh orang Jawa dalam menghadapi persolan kehidupannya dengan 
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selalu bergantung kepada Tuhan. Ketergantungan manusia terhadap Tuhan, 

membuat manusia memiliki keyakinan terhadap agama yang diturunkan oleh 

Tuhan melalui utusannya.  

Kesadaran bahwa manusia bergantung kepada Yang Illahi menjadi latar 

belakang kesadaran orang Jawa dalam setiap tindakan yang dilakukan. 

Masyarakat Jawa hendaknya ingat (eling) akan Allah dan sesuai dengan itu 

bersikap mawas diri (waspada). Orang hendaknya mempercayakan diri pada 

bimbingan Yang Ilahi (pracaya) dan percaya kepadaNya (mituhu) (Suseno, 

2001:141). Sikap sepi ing pamrih rame ing gawe erat hubungannya dengan sikap 

eling dan waspada. Sikap eling yang berarti ingat akan asal usulnya bergantung 

pada Tuhan membuat orang Jawa selalu waspada dalam menjalankan kehidupan. 

Sikap eling dan waspada memiliki makna, manusia tak peduli besar ataupun kecil 

hendaknya selalu ingat, bahwa dirinya berasal dari Dzat Yang Maha Menjadikan, 

Tuhan Maha Besar (Sastroadmodjo, 2006:79).  

Sikap percaya manusia terhadap Tuhan dalam masyarakat Jawa juga 

banyak dikenal melalui aliran kebatinan diantaranya aliran kebatinan Pangestu. 

Aliran ini dipimpin oleh R. Sunarto dengan mengajarkan sikap yang harus 

dimiliki oleh pengikutnya. Sikap tersebut terdapat dalam Serat Sasangka Jati yang 

terdapat delapan sikap dasar, yang terdiri dari tri-sila dan panca-sila. Tri-sila 

merupakan pedoman pokok yang harus dilaksanakan setiap hari manusia, dan 

merupakan tiga hal yang harus dituju oleh budi dan cipta manusia di dalam 

menyembah Tuhan, yaitu eling atau sadar, pracaya atau percaya, dan mituhu atau 

setia melaksanakan perintah, R.Sunarto (1966:12) (dalam Herusatoto, 2008:126). 
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Sikap hidup yang diajarkan oleh aliran Pangestu tidak hanya dilakukan oleh 

pengikutnya saja tetapi juga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa.  

 
2.4.1 Sikap Eling (ingat) 

  Eling atau sadar ialah sadar untuk selalu berbakti kepada Tuhan Yang 

Maha Tunggal. Dengan selalu sadar terhadap Yang Maha Tunggal maka manusia 

akan dapat bersifat hati-hati hingga dapat memisah-misahkan yang benar dan 

yang salah, yang nyata dan yang bukan, yang berubah dan yang tidak berubah 

(Herusatoto, 2008:126).  

Sikap eling yang dimiliki oleh orang Jawa membuatnya selalu sadar akan 

siapa dirinya, bahwa semua yang terdapat dalam dunia ini ada yang menciptakan. 

Oleh karena itu orang Jawa dalam menjalani kehidupannya dituntun agar selalu 

ingat kepada Tuhan agar bisa membedakan yang baik dan buruk.  

 
2.4.2 Sikap Pracaya (percaya) 

 Pracaya atau percaya ialah percaya terhadap Sukma Sejati atau utusan-

Nya, yang disebut Guru Sejati. Dengan percaya kepada utusan-Nya berarti pun 

percaya kepada Jiwa Pribadinya sendiri serta kepada Allah (Herusatoto, 

2008:126).  

 Sikap percaya terhadap utusan yang dikirim oleh Tuhan dalam 

menyampaikan agama membuat orang Jawa semakin mantap dalam menjalani 

agama kerena mereka memiliki seseorang yang dijadikan teladan. Sikap percaya 

terhadap Tuhan, utusan-Nya, dan roh yang ada dalam diri sendiri oleh orang Jawa 

dijadikan sebagai bimbingan agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.  
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2.4.3 Sikap Mituhu (taat) 

  Mituhu ialah setia kepada dan selalu melaksanakan segala perintah-Nya 

yang disampaikan melalui utusan-Nya (Herusatoto, 2008:127). Orang Jawa 

meyakini bahwa dengan memiliki kepercayaan terhadap Tuhan berarti terdapat 

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan kewajiban dilakukan 

sebagai wujud dari ketaatan terhadap apa yang disampaikan oleh utusan-Nya. 

Menjalankan tuntunan dari utusan-Nya berarti juga menjalankan perintah Tuhan.  

  
2.5 Sikap Orang Jawa dengan Diri Sendiri 

 Kepercayaan dan ketergantuangan orang Jawa terhadap Tuhan membuat 

orang Jawa mempercayai adanya takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan 

terhadap dirinya. Takdir yang dipercayai oleh orang Jawa membuatnya bijak 

dalam menjalankan roda kehidupan sesuai dengan apa yang dimilikinya dan 

kedudukan yang disandangnya. Orang Jawa mengambangkan sikap-sikap yang 

bisa dijadikan agar dalam menjalankan kehidupannya orang Jawa tidak berlebihan 

dan berangan-angan tinggi. Sikap-sikap rila, nrima, dan sabar oleh orang Jawa 

dinilai begitu tinggi karena sikap-sikap tersebut membuat orang Jawa sadar akan 

garis kehidupannya dan menerima apa adanya sesuatu yang sudah dimilikinya. 

Sikap rila, nrima dan sabar membuat orang Jawa menemukan dirinya sendiri dan 

tidak terlalu terlena oleh kehidupan dunia. Sikap nrima, rila, dan sabar akan 

orang Jawa memiliki kematangan moral yang tinggi.  

 
2.5. 1. Sikap Rila (rela) 

  Sikap rila oleh orang Jawa dianggap sebagai sikap yang menyerah dalam 

arti yang positif. Rila terhadap segala suatu yang terjadi pada dirinya dan 
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menyerahkan segala keputusan kepada Tuhan. R.Soenarto (dalam Herusatoto, 

2008:127), rila itu keikhlasan hati sewaktu menyerahkan segala miliknya, 

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

dengan mengingat bahwa semua itu ada di dalam kekuasaan Tuhan, dan oleh 

karena itu harus tidak ada sedikit pun yang membekas di hatinya.  

 Rila berarti rela melepaskan segala apa yang dimiliki. Jabatan, harta, dan 

keluarga dianggap sebagai titipan Tuhan yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh-

Nya. Adapun hal yang membuat orang Jawa agar bisa bersikap rila yaitu saat 

menghadapi kesusahan, kekecewaan, dan kesulitan yang selalu datang. Sikap rila 

membuat orang Jawa tidak putus asa terhadap musibah yang terjadi padanya. 

Sikap rila akan mengantarkan orang Jawa untuk optimis terhadap sesuatu yang 

lebih baik yang sudah menatinya. Sikap rila membuat orang Jawa merasa bahwa 

dirinya tidak sendiri dalam mengtasi cobaan hidup karena masih Tuhan sehingga 

kesusahan yang dihadpi bisa hilang. Rila selalu menuntut suatu tekad yang dapat 

kita adakan karena mengharap sesuatu yang lebih baik sebagai penggantinya (De 

jong, 1976:18).  

 
2.5.2 Sikap Nrima  

 Kesedihan dan kekecewaan yang dihadapi oleh seseorang dapat membuat 

putus asa dan menyerah terhadap keadaan yang menimpa dirinya. Orang Jawa 

mengajarkan agar dalam menghadapi masalah kehidupan manusia nrima terhadap 

kejadian yang menimpa dirinya. Nrima berarti bahwa orang dalam keadaan 

kecewa dan dalam kesulitan pun bereaksi dengan rasional, dengan tidak ambruk 

dan juga dengan tidak menentang secara percuma (Suseno, 2001:143). Sikap 

nrima yang dimiliki oleh orang Jawa dapat membuat seseorang tetap tegar dan 
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tidak bersikap masa bodoh terhadap peristiwa yang terjadi. Selain nrima terhadap 

kesusahan yang ada. Sikap nrima juga diajarkan agar seseorang menerima apa 

yang dimilikinya, tidak iri terhadap kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dan 

tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bermalas-malasan. 

 Narima berarti tidak menginginkan milik orang lain, serta tidak iri hati 

terhadap kebahagiaan orang lain, maka dari itu orang yang narima dapat dikatakan 

sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan (R.Soenarto dalam Herusatoto, 

2008:128). Sikap nrima yang diajarkan oleh orang Jawa membuat seseorang puas 

terhadap apa yang dimiliki dan tidak berbangga diri. Menurut De Jong (1976:19), 

sikap narima menekankan ‘apa yang ada’ faktualitas hidup kita, menerima segala 

sesuatu yang masuk dalam hidup kita, baik sesuatu yang bersifat materiil, maupun 

suatu kewajiban atau beban yang diletakkan atas bahu kita oleh sesama manusia. 

Dalam keadaan apa pun orang Jawa menerima kenyataan hidup yang ada serta 

melaksanakan semua beban yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap nrima yang 

dimiliki oleh orang Jawa akan membuat dirinya bahagia karena kebahagiaan tidak 

diukur dengan harta yang dimiki dan tidak diukur dengan beban hidup yang harus 

ditanggung melainkan kebahagiaan di dapat dengan menikmati apa yang dimiliki. 

Narima berarti ketenangan afektif dalam menerima segala sesuatu dari dunia luar, 

harta benda, kedudukan sosial, nasib malang atau untung (De Jong, 1976:19). 

   
2.5.3 Sikap Sabar  

 Seseorang yang rela hati menyerahkan menyerahkan diri dan yang 

menerima dengan senang hati sudah bersikap sabar. Ia akan maju dengan berhati-

hati, karena sudah menjadi bijaksana karena pengalaman (De Jong, 1976:20). 

Sikap sabar yang dilakukan oleh orang Jawa membuatnya berhati-hati dalam 
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setiap tindakan yang dilakukan. Sikap sabar membuat orang Jawa tidak tergesa-

gesa untuk mendapatkan keberhasilan. Sikap sabar juga menjadikan orang Jawa 

kuat terhadap ujian hidup. Menurut R.Soenarto (dalam Herusatoto, 2008:128) 

sabar itu berarti momot, kuat terhadap segala cobaan, tetapi bukan berati putus 

asa, melainkan orang yang kuat imannya, luas pengetahuannya, tidak sempit 

pandangannya.  

 Sikap sabar yang dimiliki oleh orang Jawa menunjukkan suatu sikap yang 

sangat berharga. Orang yang bersikap sabar berarti orang yang memiliki 

kepercayaan kepada Tuhan dengan berkeyakinan bahwa semua cobaan dari 

Tuhan, dan orang yang bersikap sabar berati orang yang memilki pengetahuan 

bahwa semua masalah dapat diselesaikan secara perlahan serta orang yang 

bersikap sabar berarti orang yang memiliki pandangan bahwa hidup bukan untuk 

berputus asa melainkan tetap optimis dalam keadaan apa pun.  

  
2.6 Sikap Orang Jawa dalam Bermasyarakat   

 Dalam kehidupan bermasyarakat orang Jawa memiliki aturan saat 

berinteraksi dengan orang lain. Orang Jawa diajarkan agar bisa membawa dalam 

situasi tertentu agar tidak menimbulkan konflik dan ketika berbicara dengan orang 

yang dianggap memilki derajat (jabatan) yang lebih tinggi, orang jawa dituntut 

untuk hormat. Menurut Greetz  (1985:151-152), ada dua kaidah yang paling 

menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa. Kaidah pertama mengatakan, 

bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga 

hingga tidak sampai menimbulkan konflik. Kaidah  kedua menuntut, agar manusia 

dalam cara bicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap 

orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Kaidah pertama disebut 
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prinsip kerukunan yang bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam 

keadaan yang harmonis. Keadaan semcam itu disebut rukun. Rukun berarti berada 

dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, 

bersatu dalam maksud untuk saling membantu (Suseno, 2001:39).  

Kerukunan bagi orang Jawa dianggap sebagai sesuatu yang penting. 

Dengan adanya kerukunan maka jalinan komunikasi akan lancar, hubungan akan 

semakin akrab. Kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya 

diwujudkan dengan tindakan, misalnya gotong royong. Tetapi juga dilakukan 

dengan menunjukkan sikap yang tepat saat bersama orang lain. Sikap tersebut 

berupa sikap ethok-ethok. Sikap ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman 

terlebih dengan orang yang belum dikenal atau orang diluar keluarga inti. Selain 

kaidah kerukunan yang ditekankan, kaidah lain yaitu hormat. Menurut Greetz 

(1985:152), kumpulan sikap yang berpusat pada hormat itu merupakan sebuah 

pedoman bagi tindak-tanduk sosial dalam berbagai konteks yang berlain-lainan. 

Hormat bagi pengertian orang Jawa hanya berarti pengakuan terhadap jajaran 

atasan yang ditunjukkan dengan melalui bentuk yang sesuai.   

Kumpulan sikap hormat yang dilakukan dalam kehidupan sosial Jawa 

adalah wedi, isin, dan sungkan. Sikap-sikap tersebut sebagai wujud dari sikap 

hormat yang ditunjukkan oleh orang Jawa saat bersama dengan orang lain 

digunakan untuk tujuan mengendalikan diri, agar setiap individu mengerti akan 

posisinya dan siapa dirinya serta menghindari timbulnya konflik yang tidak 

diinginkan. Menurut Suseno (2001:60), prinsip hormat menekankan setiap 

manusia dalam cara berbicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap 

hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Setiap 
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individu diharapkan dapat menilai diri sendiri dengan bisa membawa diri sesuai 

dengan kedudukannya. Hal tersebut dilakukan agar dalam pergaulan tidak terjadi 

sikap yang sembarangan. 

Sikap hormat terhadap orang lain dalam diri orang Jawa sudah tertanam 

semenjak kecil. Kefasihan dalam mempergunakan sikap-sikap hormat yang tepat 

dikembangkan pada orang Jawa sejak kecil melalui pendidikan dalam keluarga. 

Penanaman terhadap sikap-sikap hormat dalam keluarga Jawa sudah secara 

diajarkan secara mendalam termasuk di dalamnya penghormatan terhadap orang 

lain yang dianggap memiliki status yang lebih tinggi daripadanya, baik dalam 

lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, Suseno (2001:63). 

 
2.6.1 Sikap Ethok-ethok (pura-pura)  

Menurut Geertz (1985: 152), pada pelaksanaannya rukun sebenarnya tidak 

hanya menunjuk kepada adanya saling bantu dan kerja sama saja, tetapi juga 

penampilan sebagaimana mestinya, serta juga kepada tiadanya pertentangan 

antarpribadi secara terbuka. Oleh masyarakat Jawa rukun diharapkan sebagai 

sikap yang dapat mempersatukan. Dari rukun akan tercipta harmoni yang selaras 

dalam hubungan antara individu di dalam masyarakat. Wujud dari rukun tersebut 

dapat berupa tidak adanya perselisihan, perkelahian baik secara batin maupun 

fisik. Rukun bagi masyarakat Jawa tidak hanya berupa kerja sama saling bantu 

kerja untuk kepentingan bersama, tetapi juga pada perilaku yang mengarah pada 

sikap ethok-ethok. Sikap ini sebagai wujud dari sikap yang tidak sebenarnya saat 

bersama orang lain atau orang yang belum dikenal. Sikap ethok-ethok yang 

dilakukan oleh orang Jawa hanya berlaku saat melakukan hubungan dengan 

masyarakat. Dengan keluarga terdekat sikap ethok-ethok ini tidak diperkenankan 
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untuk dilakukan. Menurut Suseno (2001:43), sikap ethok-ethok ini dilakukan 

untuk menghindari perselisihan dalam pergaulan. Ethok-ethok berarti bahwa di 

luar keluarga inti orang tidak akan memperlihatkan perasaan-perasaannya yang 

sebenarnya. 

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

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

terutama yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak diperkenankan untuk 

diketahui oleh 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 dibelakangnya.  

Sikap ethtok-ethok juga ditujukan untuk menghindari keterusterangan saat 

bercakap-cakap dengan orang lain. Keterbukaan yang terlalu berlebihan tidaklah 

diperkenankan dalam masyarakat Jawa karena bisa dianggap melanggar 

kesopanan dan saru untuk dilakukan serta suatu kenyataan yang sudah diungkap 

akan berdampak tidak baik mengingat tidak semua orang memiliki pandangan 

yang sama. Kebiasaan ethok-ethok berarti bahwa kita tidak memberi informasi 

tentang suatu keadaan yang sebenarnya; dengan demikian kedua belah pihak lebih 

bebas untuk mengembangkan pembicaraan ke segala arah (Suseno, 2001:44) 

 
2.6.2 Sikap Wedi (takut)  

Sikap hormat dalam masyarakat Jawa terwujud dalam sikap yang telah 

terbentuk semenjak anak-anak. Wedi berarti ‘takut’ baik dalam arti jasmaniah 

maupun dalam arti sosial terhadap kecemasan atas akibat-akibat dari suatu 

tindakan (Greetz, 1985:116). 
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Sikap wedi bagi orang Jawa akan muncul saat berada pada situasi yang 

tertentu. Sikap wedi orang Jawa muncul saat bertemu atau bersapa dengan orang 

yang harus dihormati melakukan dan berusaha untuk tidak melakukan suatu 

tindakan yang dianggap tidak enak atau melanggar sopan. Selain itu sikap wedi 

akan muncul saat bersama dengan orang yang tidak dikenal. Sikap wedi terhadap 

sesuatu yang dianggap gaib serta wedi akan beban moral yang akan ditanggung 

jika melakukan kesalahan.  

Sikap hidup yang wedi yang berkenaan dengan kehidupan sosial tersebut 

akan terlihat saat orang Jawa bersama orang yang belum dikenal dan bersama 

orang yang dianggap harus dihormati. Sikap wedi akan membuat diri  dihargai dan 

tidak direndahkan, karena dengan hormat melalui wedi maka benih cinta kasih 

akan hadir dan mententramkan.  

 
2.6.3 Sikap Isin (malu)  

 Orang Jawa mengembangkan sikap isin dalam pergaulannya dengan 

masyarakat. Sikap isin dilakukan untuk menghindari sebutan ora ngerti isin yang 

berarti tidak tahu malu dalam tindakan yang dilakukan. Menurut Greetz 

(1985:116), isin bisa diterjemahkan sebagai ‘malu, enggan, canggung (keki, logat 

populer Jakarta), salah’. Sikap isin atau malu yang ditunjukkan oleh orang Jawa 

dalam kehidupan sosial masyarakatnya bisa memiliki arti adanya sikap tidak ingin 

berinteraksi dengan orang lain karena adanya suatu hal, misalnya karena belum 

kenal atau tidak mau diganggu. Sikap isin juga bisa menunjukkan karena 

kedudukan yang dimiliki dianggap rendah. Isin yang berarti telah melanggar 

norma dalam masyarakat, hal ini berhubungan dengan batin atau perasaan 

seseorang.  
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 Bagi orang Jawa sikap malu atau isin ini juga tidak boleh dilakukan 

terhadap anggota keluarga dan tetangga terdekat, walaupu dalam kenyataannya 

dalam hubungan bertetangga masih ada norma-norma yang harus dijaga. Isin yang 

sudah melekat pada diri orang Jawa juga sebagai akibat didikan orang tua. Hal 

tersebut dimaksudkan agar anak-anak selalu patuh terutama saat berada dalam 

situasi formal, yang tidak membolehkan seseorang untuk berbuat sesuatu yang 

tidak dikehendaki yang bisa mengakibatkan kekacauan.  

Sikap isin atau malu yang dimiliki oleh orang Jawa yang tetap 

dipertahankan ditujukan agar nilai-nilai sosial yang telah terbentuk dalam 

masyarakat tetap bisa dipertahankan. Sikap 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 berarti hanya tahu kesopanan sosial yang hakiki akan pengendalian diri 

dan menghindari celaan (Greetz, 1985:119) 

 
2.6.4 Sikap Sungkan  

Sikap sungkan bagi orang Jawa akan muncul saat sudah dewasa. Sungkan 

mengarah pada kepada perasaan basa-basi hormat di hadapan seseorang atasan 

atau orang yang sederajat yang belum akrab--tahu sungkan berarti mampu 

memainkan langgam sosial dengan indah (Greetz, 1985:119). Dengan sungkan 

tiap individu diharapkan bisa membuat sikap yang menarik saat berinteraksi 

dengan orang lain. Sungkan mengarahkan pada hal-hal yang positif, selain untuk 

membuat orang lain senang dapat memperert hubungan bermasyarakat.  
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Bentuk-bentuk sikap hormat dan rukun yang ditunjukkan orang Jawa 

terhadap hubungannya dengan orang lain, menuntut orang Jawa untuk ethok-ethok 

(pura-pura), wedi (takut), isin (malu), dan sungkan(segan). Semua sikap tersebut 

dilakukan demi menjaga keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan 

bermasyarakat.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 Pada bab tiga ini menguraikan langkah-langkah penelitian yang meliputi 

(1) metode penelitian, (2) instrumen penelitian, (3) sumber data, (4) prosedur 

pengumpulan data, (5) analisis data, (6) pengecekan keabsahan temuan, dan (7) 

tahap-tahap penelitian. 

 
3.1 Metode Penelitian 

 Metode dalam sebuah penelitian digunakan untuk mendapat hasil 

penelitian yang terarah dan sesuai dengan tujuan permasalahan, selain itu dengan 

adanya metode diharapkan agar hasil penelitian yang dilakukan berkualitas. 

Dalam  penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Suatu 

metode yang tidak mengadakan perhitungan dan bisa menyesuaikan dengan 

keadaan. Penerapan metode kualitatif ini bersifat deskriptif yang berarti data yang 

dihasilkan berupa kata-kata dalam bentuk kutipan-kutipan. Menurut Moleong 

(2000:6), metode kualitatif yang bersifat deskriptif dimaksudkan adalah bahwa 

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal 

senada juga dinyatakan oleh Semi (1993: 23), bahwa penelitian kualitatif 

dilakukan dengan tidak mengutamakan pada angka-angka, tetapi mengutamakan 

kedalaman penghayatan terhadap interaksi antarkonsep yang sedang dikaji secara 

empiris. Oleh karena itu untuk penyajian laporan dalam penelitian ini analisis 

disampaikan dengan menyertakan kutipan-kutipan data yang telah dikumpulkan.  

Penelitian novel karya Ahmad Tohari berjudul Orang-Orang Proyek ini, 

dapat dipahami dengan metode kualitatif deskriptif, karena peneliti 
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mendeskripsikan sikap hidup orang Jawa yang terdapat dalam novel tersebut. 

Sikap hidup orang Jawa tersebut dapat teramati dalam kehidupan beragama, 

bermasyarakat, dan pribadi. Sikap hidup tersebut tergambar dalam data yang 

berbentuk kutipan-kutipan kata-kata, baik dalam wujud dialog, monolog, ataupun 

narasi yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek. Dengan menggunakan 

metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian yang didapat berupa kata-kata. Hasil 

tersebut diperoleh dari  mengembangkan dan meningkatkan pemahaman terhadap 

teks, penafsiran serta kesimpulan yang disampaikan dalam bentuk kata-kata. Hasil 

dari penelitian ini bersifat terbuka bagi penelitian lanjutan.  

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif lebih mengutamakan proses 

daripada hasil, analisis data cenderung induktif, dan makna merupakan hal yang 

esensial (Semi, 1993: 59). Proses dalam penelitian kualitatif lebih diutamakan 

karena hubungan antar bagian-bagian yang sedang diteliti jauh lebih jelas apabila 

diamati dalam proses. Dalam pelaksanaannya, metode deskriptif kualitatif  

menuntut peneliti untuk menangkap aspek penelitian secara akurat serta 

memperhatikan secara cermat apa saja yang menjadi fokus penelitian sehingga 

pemberian interpretasi dapat lebih mendalam.  

Dalam melakukan penelitian terhadap sastra suatu objek penelitian dapat 

dikaji dari unsur yang membangunnya. Unsur yang membangun tersebut dapat 

dilihat dari suatu sudut pandang tertentu atau pengetahuan tertentu. Hal tersebut 

dimaksudkan agar hasil penelitian yang diperoleh bisa lebih mendalam dan 

terarah. Cara memandang dan mendekati suatu objek disebut dengan pendekatan 

(Semi, 1993:63). Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa pendekatan adalah 

asumsi-asumsi dasar yang dijadikan pegangan dalam memandang suatu objek.  
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Pendekatan penelitian penting kehadirannya, karena dengan adanya 

pendekatan objek kajian penelitian menjadi lebih terfokus dan hasil yang 

diperoleh lebih maksimal dan tidak keluar dari jalur. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari ini adalah pendekatan 

sosiologi sastra. Pendekatan sosiologis bertolak dari asumsi bahwa sastra 

merupakan pencerminan kehidupan masyarakat (Semi,1993:73). Karya sastra 

menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh 

terhadap masyarakat. Pendekatan sosiologis ini memanfaatkan hal-hal yang 

berada di luar sastra. Ratna (2006:60), menyatakan adanya hubungan filosofis 

dalam pendekatan sosiologis. Menurutnya pendekatan sosiologis adalah 

hubungaan hakiki antara sastra dan masyarakat, hubungan yang dimaksudkan 

disebabkan oleh; a) karya sastra dihasilkan oleh pengarang, b) pengarang itu 

sendiri adalah anggota masyarakat, dan c) pengarang memanfaatkan kekayaan 

yang ada dalam masyarakat, dan d) hasil karya sastra itu dimanfaatkan kembali 

oleh masyarakat.  

 
3.2 Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari, 

instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri (human instrument). Peneliti 

bertindak sebagai pelaku dalam menafsirkan makna dari data-data yang telah 

diperoleh dalam teks novel. Menurut Moleong (2000: 121), penelitian yang 

menggunakan human instrumen berarti peneliti bertindak sebagai perencana, 

pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi 

pelapor hasil penelitiannya. Semi (1993:24), menambahkan dalam penelitian 

kualitatif peneliti langsung sebagai instrumen kunci, ia mengarahkan segala 
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kemampuan intelektual, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengumpulkan 

data dan mencatat segala fenomena yang diamatinya. 

Untuk mempermudah pengelompokan data dan analisis data dalam 

penelitian novel Orang-Orang Proyek, peneliti dibantu dengan instrumen berupa 

format panduan penelitian dalam bentuk tabel. Adapun model format panduan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Panduan Kodifikasi Data  

No. 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 

Aspek 
 
Beragama (A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pribadi  

Sub Aspek 
 

1. Eling  

 

 

 

 

 

2. Pracaya  

 
 
 
 
 
 
 
3. Mituhu  

 

 
 

 
 
 
 

1. Rila  

 
 
 
  
 
 
 
2. Nrima 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator 
 

Paparan tekstual  yang dapat 
berupa dialog, monolog, dan 
narasi pengarang yang 
mencerminkan sikap selalu 
ingat kepada Tuhan  
 
Paparan tekstual yang dapat 
berupa monolog, dialog, dan 
narasi pengarang yang 
menperlihatkan sikap percaya 
terhadap utusan Tuhan dan 
menjadikan utusan tersebut 
sebagai teladan 
 
Paparan tekstual yang dapat 
berupa monolog, narasi 
pengarang, dan dialog tokoh 
yang menggambarkan sikap 
taat menjalankan perintah 
Tuhan 
 
 
Paparan tekstual yang dapat 
berupa dialog, monolog, 
narasi yang  mencerminkan 
sikap rela terhadap segala 
sesuatu yang dimilikinya dan 
berharap pada sesuatu yang 
lebih baik 
 
Paparan tekstual yang dapat 
berupa narasi, dialog, 
monolog yang mencerminkan 
sikap menerima terhadap 
kesulitan dan keadaan pada 
dirinya 
 
 

Kode 
 
A/ELG/01.1 
 
 
 
 
 
A/PRC/01.1 
 
 
 
 
 
 
 
A/MTH/01.1 
 
 
 
 
 
 
 
B/RLA/01.1 
 
 
 
 
 
 
 
B/NRM/01.1 
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3.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bermasyarakat  
(C) 

 
3. Sabar  

 

 

 

 

 

 
 
1. Ethok-ethok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Wedi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.    Isin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sungkan  
 
 

 
Paparan tekstual yang dapat 
berupa dialog, monolog, atau 
narasi mencerminkan sikap 
hati-hati dalam segala 
tindakan, tetap kuat dalam 
menghadapi cobaan 
 
 
Paparan tekstual yang dapat 
berupa dialog tokoh, monolog 
dan deskripsi pengarang yang 
mencerminkan adanya sikap 
tidak sebenarmnya saat  
bersama orang yang belum 
dikenal sebagai upaya agar 
tercipta kerukunan. 
 
 
Paparan tekstual yang  dapat 
berupa tindakan, jalan pikiran, 
dialog, dan deskripsi 
pengarang yang 
mencerminkan adanya sikap 
kepatuhan terhadap orang 
yang harus dihormati  sebagai 
bentuk penghormatan terhadap 
orang lain. 
 
 
Paparan tekstual yang dapat 
berupa tingkah laku, 
percakapan, dan deskripsi 
pengarang yang 
mencerminkan sikap untuk 
merasa malu terhadap orang 
lain sebagai wujud untuk 
menyesuaiakan diri dengan 
norma-norma pada 
masyarakat. 
 
 
Paparan tekstual yang dapat 
berupa dialog, perbauatan, dan 
deskripsi pengarang yang 
mencerminkan sikap 
menghormati terhadap orang 
asing sebagai bentuk 
kesopanan. 
 

 
B/SBR/01.1 
 
 
 
 
 
 
 
C/ETK/01.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/WDI/01.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ISN/01.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/SKN/01.1 
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3.3 Data dan Sumber Data  

3.3.1 Data  

 Data dalam penelitian novel Orang-Orang Proyek ini berupa paparan 

bahasa (teks tertulis) yaitu kalimat-kalimat yang menjelaskan sikap para tokoh 

yang diungkapkan dalam bentuk monolog, dialog, dan narasi/deskripsi peristiwa. 

Kutipan-kutipan dari paparan teks tersebut tidak semua digunakan melainkan 

yang sesuai untuk menjadi objek penelitian.  

Data kebahasaaan yang tertulis dalam novel ini digunakan untuk 

memahami sikap hidup orang Jawa yang ditulis oleh Ahmad Tohari dalam 

kehidupan beragama, bermasyarakat, dan diri pribadi. 

3.3.2 Sumber Data  

 Sumber data dalam penelitian ini adalah Novel Orang-Orang Proyek 

karya Ahmad Tohari yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama 

tahun 2007 dengan tebal halaman 220 dan terdiri dari 5 bagian. Yang dimaksud 

dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2002;107). Untuk membantu penafsiran makna yang dilakukan peneliti 

menggunakan sumber lain diantaranya penelitian yang serupa, hasil wawancara 

yang di dapat dari internet, dan buku-buku penunjuang.  

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam 

penelitian tidak dianggap sebagai tahapan tersendiri, melainkan suatu proses yang 

berlangsung secara bersama antara pengidentifikasian dan penyelesaian.  

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1) peneliti berusaha memahami teks novel Orang-Orang Proyek secara 

mendalam  dan intensif untuk mendapat gambaran makna dari  novel tersebut 

dengan membaca berulang-ulang; 

2) peneliti mengumpulkan setiap data tentang sikap hidup orang Jawa dengan 

memberi kode. Setiap kode data dibuat dengan huruf dan angka sebagai 

penjelas data yang terkumpul, dan  

3) peneliti mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan, yaitu sikap 

hidup orang Jawa dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan diri sendiri 

untuk dicatat dalam tabel sebagai instrumen pembantu yang berbentuk tabel.  

 
3.5 Analisis Data  

 Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2000:103) adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. Analisi data dilakukan untuk mendapatkan deskripsi dikap 

hidup orang Jawa dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data sebagai berikut. 

1) identifikasi data sesuai dengan rumusan masalah; 

2) data diklasifikasikan sesuai dengan kelompok yang sejenis berdasarkan 

indikator permasalahan dan tujuan penelitian; 

3) data yang sudah siap diinterpretasikan dengan memberikan makna; 

4) mendeskripsikan hasil analisis, dan 

5) menarik kesimpulan dan mengujinya. 
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3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Pengecekan keabsahan temuan dilakukan sebagai tahapan terakhir dalam 

proses penelitian. Pengecekan keabsahan temuan/data bertujuan untuk agar 

penafsiran dan analisis data dapat dipertanggungjawabkan dan memeriksa apakah 

data yang diolah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah. Untuk 

mengecek keabsahan temuan dilakukan langkah berikut: 

1) ketekunan pengamatan untuk memperdalam pemahaman dengan membaca, 

meneliti, mencermati, dan mengevaluasi kembali hasil analisis yang sudah 

dilakukan secara berulang-ulang; 

2) pemeriksaan keabsahan data dengan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data, yakni menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan pendiskusian dengan ahli (dosen 

pembimbing) dengan tujuan untuk membantu mengurangi kemencengan 

dalam pengumpulan data. Kemudian melakukan diskusi dengan teman 

sejawat yang peneliti anggap tahu akan masalah yang diangkat, dan  

 
3.7 Tahap-tahap penelitian 

 Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti 

membuat pembagian kerja dalam tiga tahap sebagai berikut: 

1) Tahap persiapan  

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah: 

� Melakukan pemilihan dan pemantapan judul;  

� Melakukan studi pustaka yang sesuai dengan objek yang dikaji; 

� Membuat kerangka teori; 

� Menentukan rumusan masalah dan tujuan masalah; 
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� Menetapkan rancangan penelitian, dan  

� Menyusun instrumen penelitian. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

�  Membaca secara berulang novel yang dikaji; 

� Mengumpulkan data sesuai dengan aspek masalah dan memberikan 

kode;  

� Menyeleksi data dengan melakukan klasifikasi data sesuai dengan 

kelompok;  

� Melakukan interpretasi data, yaitu memberi makna terhadap data yang 

telah dikumpulkan sesuai aspek data secara deskripsi; 

� Menyimpulkan hasil analisis data, dan  

� Melakukan diskusi dengan dosen pembimbing tentang interpretasi. 

3)   Tahap Penyelesaian 

� Menyusun kesimpulan; 

� Menyusun laporan penelitian; 

� Konsultasi dengan dosen pembimbing; 

� Merevisi laporan penelitian, dan menggandakan laporan penelitian.  
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BAB IV 

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Pada bab ini dipaparkan mengenai analisis data dan hasil penelitian Sikap 

Hidup Orang Jawa dalam Novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. 

Hasil analisis mencakup (1) sikap orang Jawa dalam kehidupan beragama, (2) 

sikap orang Jawa dalam kehidupan pribadi dan (3) sikap orang Jawa dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

 
4.1 Deskripsi Sikap Orang Jawa dalam Novel Orang-Orang Proyek karya 

Ahmad Tohari 

 Aspek kehidupan yang melingkupi manusia menuntun agar seorang 

manusia bisa bersikap sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada dirinya. 

Lingkungan tempat manusia hidup mengajarkan pengalaman-pengalaman yang 

bermanfaat bagi dirinya. Kehidupan Jawa yang memiliki aspek-aspek yang 

beragam mengajarkan pada semua anggota masyarakatnya untuk tahu adat istiadat 

dan mencintai adat istiadat yang membesarkannya. Sikap yang tidak sesuai akan 

membuat seseorang dianggap sebagai wong Jawa lali jawane. Penerapan sikap 

yang sesuai dapat dilakukan pada semua aspek kehidupan, antara lain dalam 

beragama, diri sendiri, dan bermasyarakat. Berikut akan dipaparkan sikap hidup 

yang diterapkan oleh orang Jawa dalam kehidupannya. 
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4.2 Deskripsi Sikap Orang Jawa dalam kehidupan Beragama 

 Dalam kehidupan orang Jawa percaya terhadap Tuhan dianggap sebagai 

sesuatu yang penting. Orang Jawa percaya bahwa alam semesta ini diciptakan 

oleh Tuhan. Orang Jawa juga menyakini bahwa dirinya adalah bagian terkecil dari 

alam semesta ini, oleh karena itu orang Jawa mengajarkan agar manusia selalu 

ingat siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan akan kembali pada siapa. Dalam 

kehidupan masyarakat Jawa terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam hidup. Ketiga hal tersebut berupa sikap-sikap yang bisa menuntun 

manusia dalam menjalani kehidupannya. Sikap-sikap tersebut berupa eling yang 

berarti selalu ingat pada Tuhan, pracaya yang berarti percaya dan mengikuti 

utusan yang Tuhan, dan mituhu yang berarti mentaati atau setia terhadap perintah 

dan larangan yang terdapat dalam agama. Dalam novel Orang-Orang Proyek 

karya Ahmad Tohari sikap-sikap tersebut diuraikan dalam pembahasan berikut.  

 
4.2.1 Deskripsi Sikap Eling (ingat) 

  Sikap eling yang dimiliki oleh orang Jawa mengajarkan agar senantiasa 

ingat kepada Tuhan. Dengan eling kepada Tuhan, manusia diharapkan bisa 

membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang bukan miliknya dan 

milikinya, serta segala sesuatu yang bisa membawa pada kerusakan dapat 

dihindarkan dengan selalu ingat kepada Tuhan. Dalam novel Orang-Orang 

Proyek sikap eling kepada Tuhan ditunjukkan melalui tingkah laku tokoh-tokoh 

dalam cerita dalam menghadapi persoalan kehidupannya.  

“Penyimpangan itu sudah menggejala dimana-mana,” ujarnya dengan wajah 
menunduk seperti orang kecewa. “Iya, kan? Ritus-ritus agama, ya manifestasi 
penekanan pada syariah itu, kelihatan semarak. Kajian agama, dari tablig akbar 
sampai siraman rohani melalui siaran radio dan televisi diselenggarakan pagi dan 
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sore. Namun ramainya penyelenggaraan ritus, ya tampaknya hanya berbuah 
kesalehan ritual.” (A/ELG/01.43) 
 
Data A/ELG/01.43 menggambarkan keadaan masyarakat yang 

menganggap kegiatan-kegiatan keagamaan hanyalah sebagai ritual belaka. 

Kepentingan suatu golongan banyak memanfaatkan kegiatan agama yang 

berujung pada penyimpangan. Dalam dialog tersebut tmapak kekecewaan akibat 

agama yang disalahgunakan oleh penguasa dan gejala tersebut tampak semakin 

sering dilakukan. Hanya dengan selalu sadar dan ingat kepada Tuhan manusia 

tidak akan terjerumus dalam kesesatan. Sikap eling dalam dalam data tersebut 

ditunjukkan dengan tidak ikut-ikutan terhadap penyimpangan keagamaan. Sikap 

eling yang dimiliki oleh tokoh dalam novel sesuai dengan apa yang diungkap 

Herusatoto (2008) bahwa kesadaran manusia terhadap Tuhan dapat membuatnya 

bisa berhati-hati dalam bertindak dan dapat membedakan yang baik dan yang 

benar.  

Sikap eling yang diajarkan orang Jawa membuat orang Jawa dapat berhati-

hati dalam setiap tindakan yang dilakukan. Eling kepada Tuhan membuat orang 

Jawa tidak semena-mena terhadap orang lain karena menganggap bahwa semua 

makhluk ciptaan Tuhan adalah sama. Seperti tampak pada data berikut. 

 
“Jangan anggap enteng orang-orang yang tertindas tapi hanya bisa diam. Sebab 
yang ngomong, Gusti Allah, ada di belakang mereka…” (A/ELG/03.136) 

  

Data A/ELG/03.136 tersebut menngingatkan agar berbuat baik terhadap orang 

lain. Jika kita melukai oleh orang lain maka akan mendapat balasan yang setimpal 

dari Allah. Dalam data tersebut diperlihatkan bahwa orang-orang yang tertindas 

hanya bisa diam tanpa bisa melawan kehendak penguasa. Orang yang tertindas 

tersebut sadar sepenuhnya bahwa hidup yang dijalaninya sebagai suratan takdir 
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dari Allah. Tapi melalui data tersebut sikap eling kepada Tuhan ditekankan karena 

segala keburukan akan mendapat balasan.  

Sikap eling yang dimiliki oleh orang Jawa membuatnya selalu berhati-hati 

dalam mengambil keputusan yang menyangkut urusan agama. Seperti dalam data 

berikut sikap eling tampak pada keteguhan hati untuk tidak menggunakan sesuatu 

yang buruk untuk kebaikan. Dalam hal ini pembangunan masjid untuk tujuan 

beribadah kepada Tuhan tidak diperkenankan menggunakan material hasil 

rampasan atau korupsi.  

“Sar, eh, Saudara Kades, situ sudah dengar kami ingin jembatan ini selesai 
dengan mutu baik. Artinya bahan-bahan bangunan tidak bisa dikurangi untuk 
tujuan lain…” 
“Untuk sebuah masjid sekalipun? Begitu?” sodok Baldun 
“Ya!” jawab Kabul lugas. “Masjid adalah bangunan suci dan sebagai orang Islam 
saya merasa wajib menyumbangnya…” 
“Nah!” 
“Tapi nanti dulu, karena kesuaciannya, pembangunan sebuah masjid harus tertib 
dan pakai tata krma. Semua material di sini kan, di beli untuk membangun 
jembatan, bukan lainnya. Jadi kalau ingin tertib, semua material di sini tidak 
boleh dipakai untuk tujuan lain, kecuali sisanya.” (A/ELG/04.136) 

  

Data A/ELG/04.136 tersebut menunjukkan sikap eling kepada Tuhan yang 

berbuah niat suci untuk tidak mengotori pembangunan masjid. Bahan material 

pembangunan yang ditangani oleh tokoh Kabul tidak diizinkan untuk diminta 

serta merta karena bahan material tersebut dibuat untuk pembangunan jembatan. 

Walaupun masjid adalah tempat untuk beribadah namun dimanfaatkan untuk 

kepentingan politik maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. 

Gambaran kehidupan dalam novel Orang-Orang Proyek menunjukkan 

adanya sikap eling yang dapat membuat seseorang bisa membedakan mana yang 

benar dan mana yang salah, selain itu sikap eling terhadap Tuhan menjadikan 

seseorang memiliki keteguhan hati untuk mempertahankan kebenaran. Sikap eling 
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dalam novel karya Ahmad Tohari tersebut juga memberikan makna bahwa dengan 

eling kepada Tuhan kita tidak boleh membeda-bedakan orang karena setiap 

keburukan dan kebaikan yang dilakukan terhadap orang lain akan mendapat 

balasan dari Tuhan. Eling kepada Tuhan berarti sadar akan keberadaan kita 

didunia ini untuk berbakti kepada Tuhan.  

 
4.2.2 Deskripsi Sikap Pracaya (percaya) 

Pracaya dalam kehidupan orang Jawa diartikan sebagai sikap percaya 

terhadap utusan Tuhan. Utusan yang dapat dijadikan sebagai teladan dan panutan 

dalam setiap tindakan. Sikap pracaya dalam novel Orang-Orang Proyek dapat 

dilihat dalam kutipan-kutipan berikut. 

 
“Ya. Bahkan Kanjeng Nabi tidak diutus, k-e-c-u-a-l-i untuk menyempurnakan 
akhlak manusia. Ah, dari dulu kita terpesona oleh kosakata ‘kecuali’ itu agaknya 
diabaikan oleh banyak orang. Padahal kosakata itu, dalam konteks riwayat tadi, 
punya peran amat startegis.” (A/PRC/01.38) 

 
Pracaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang membawa agama 

Islam membuat para pemeluk agama Islam sering memperbincangkan tentang 

dirinya. Pada data A/PRC/01.38 Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan 

akhlak manusia. Orang Jawa menganggap Nabi Muhammad sebagai Sukma 

Sejati, yaitu utusan Allah yang membawa penerangan dan melalui apa yang 

diperbuat beliau orang Islam dapat mencontohnya supaya memiliki akhlak yang 

mulia. Data tersebut didukung dengan data berikut yang menggambarkan ajaran 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan menghasilakan budi luhur apabila ajaran 

agama dilaksanakan baik secara luar maupun dalam.  

 
“Sekali lagi, ini bahasa ekstrem. Semua hal yang dimaksud termasuk lima rukun 
dalam agama kita, bila pengamalan kelimanya tidak menjadi bagian internal, 
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tidak menghasilkan proses penyempurnaan akhlak dan budi luhur.” 
(A/PRC/02.40) 

 
Kedua dialog tersebut memperlihatkan sikap pracaya kepada Nabi Muhammad 

dapat dilakukan dengan mengamalkan apa yang diajarkannya secara luar maupun 

dalam. Misalnya pelaksanaan sholat tidak hanya terlihat pada gerakan-gerakan 

luar namun dari dalam diri juga memahami makna yang ada dalam sholat tersebut 

sehingga pemahaman yang mantap dan pelaksanaan yang tepat dapat 

menumbuhkan jiwa yang selalu hanya mengharap keridhoan Tuhan sehingga 

dalam dirinya terpancara aura kebaikan.  

 
4.2.3 Deskripsi Sikap Mituhu (taat)  

Dalam beragama manusia diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban yang 

yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap mituhu dilakukan oleh orang Jawa 

sebagai wujud ketaatan terhadap perintah agama yang dianutnya. Mituhu ialah 

setia kepada dan selalu melaksanakan segala perintah-Nya yang disampaikan 

melalui utusan-Nya (Herusatoto, 2008:127). Data-data berikut memperlihatkan 

ketaatan seorang hamba terhadap perintah agamanya.  

 
Pertanyaan ini dibawa masuk ke ruang kantor. Dan di sana Kabul menemukan 
jawaban yang sangat maknawi. Ada kopiah, baju koko, dan kain sarung tertata 
rapi di atas mejanya. Wangi sekali secarik kertas di dekatnya bertuliskan “Silakan 
pakai”. Kabul cepat tersadar ini hari Jumat, maka pekerjaan diistirahatkan sejak 
jam sebelas. (A/MTH/01.35) 

  
Pada data A/MTH/01.35 tampak adanya pemenuhan kewajiban yang 

seolah sudah menjadi kebiasaan sehingga orang yang tidak bersangkutan untuk 

melakukan kewajiban tersebut juga mengetahuinya. Dalam narasi tersebut Kabul 

terkejut ketika dilihatnya perangkat sholat yang sudah siap. Perangkat sholat 

tersebut diberikan oleh Wati kepadanya. Sholat jumat merupakan diwajibakan 
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bagi seorang laki-laki yang memeluk agama Islam. Pada data tersebut terlihat 

sikap mituhu yang sudah tertanam dalam diri Kabul. Sholat jumat yang hampir 

tidak pernah ditinggalkannya dilaksanakan sebagai wujud ketaatan seorang hamba 

terhadap perintah Allah. Keteraturan Kabul melaksanakan sholat jumat membuat 

Wati bisa menilai ketaatan Kabul sehingga Wati memberikan perangkat sholat 

kepada Kabul sebagai hadiah sekaligus sebagai wujud simpatinya kepada Kabul. 

Pada data A/MTH/02.36 berikut ketaatan kepada kewajiban yang ditanggung 

seseorang yang memeluk agama juga terlihat. Ketika jam istirahat telah datang 

diwajibkan untuk sholat, hal tersebut terkadang membuat seseorang malas. 

Namun sikap mituhu yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadikannya tetap 

bersemangat walaupun harus mengobarkan kesenangan demi mendapat pahala 

yang telah dijanjikan oleh Allah. 

 
“Ah, anak-anak zindik!” gerutu Kang Acep sambil naik ke jip yang sudah terbuka 
pintunya, disusul Cak Mun, si tukang las,  
“Namun semoga Gusti mengampuni mereka.” 
“Ya, Kang,” tanggap Kabul. “Gusti Mahaluas ampunanNya. Lagi pula mereka, 
anak-anak muda yang malang, anak-anak yang seharusnya masih belajar, tapi 
terpaksa harus bekerja (A/MTH/02.36) 
 

Dalam data yang berbentuk dialog tersebut tampak Kang Acep yang 

sedikit marah ketika keberangkatannya menuju masjid dijadikan sebagai bahan 

olokan oleh teman-temannya. Walau demikian Kang Acep tetap berharap agar 

teman-temannya diampuni oleh Tuhan. Tindakan Kang Acep dibenarkan oleh 

Kabul karena mereka yang bekerja adalah anak-anak yang seharusnya masih 

belajar. Melaksanakan keajiban yang diperintahkan oleh agama dapat membuat 

seseorang bisa lebih merasakan kedekatan dengan Tuhan.  
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Dalam novel Orang-Orang Proyek sikap mituhu terhadap kewajiban 

agama dapat menjadikan seseorang mau meninggalkan kepentingan dunia demi 

kepentingan akhirat sebagai contoh rela melepaskan waktu istirahat untuk 

digunakan sholat. Sikap mituhu juga dapat menjadikan seseorang tetap 

bersemangat untuk menjalalankan kewajiban demi medapat pahala yang telah 

dijanjikan. 

 
4.3 Deskripsi Sikap Orang Jawa padaDiri Sendiri  

 Hubungan manusia dengan Tuhan menghadirkan kedekatan dan 

ketentraman hidup jika dapat selalu sadar akan keberadaan Tuhan dan selalu taat 

melaksanakan kewajiban yang diperintahkan-Nya. Demikian halnya dengan 

hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia yang bisa membentengi diri 

untuk tidak hanyut dalam arus kehidupan dapat menjadikan dirinya sebagai 

manusia yang bermoral dan memiliki martabat yang tinggi. Dalam kehidupan 

Jawa hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri diajarkan untuk memiliki 

sikap-sikap yang dapat menjadikan orang Jawa dapat tahu keadaan dirinya sendiri. 

Dalam novel Orang-Orang Proyek adapun sikap-sikap yang dapat dijadikan orang 

Jawa untuk selalu dilekatkan pada dirinya meliputi sikap rila, nrima, dan sabar   

 
4.3.1 Deskripsi Sikap Rila (rela) 

 Rila dapat diartikan sebagai kerelaan untuk menyerahkan segala yang 

dimilki jika sewaktu-waktu diambil oleh Tuhan. Rila berarti mengharapkan 

sesuatu yang lebih baik sebagai penggantinya. Sikap rila dalam novel Orang-

Orang Proyek dapat dijadikan sebagai dorongan untuk berbuat lebih baik dalam 

kehidupan ini. Dalam data berikut sikap rila ditunjukkan oleh tokoh Kabul yang 
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rela jika sewaktu-waktu harus kehilangan pekerjaannya. Kabul rela kehilangan 

apa yang ada asal tidak mengkhianati kepercayaan masyarakat kepada dirinya. 

“Tapi saya akan tetap bekerja sebaik-baiknya sejauh yang bisa saya lakukan. 
Saya tidak ingin mengkhianati keinsinyuran saya. Namun kalau keadaan di dunia 
perproyekan masih seperti ini, rasa-rasanya inilah proyek saya yang terakhir.” 
(B/RLA/02.78) 

 

Dalam keadaan apa pun selama kita masih hidup dunia sikap rila pantas 

untuk dimilki bahkan dalam hal pekerjaan. Sikap rila membuat seseorang tidak 

terikat dengan prestasi yang dimilkinya melainkan membuat seseorang terbebas 

darinya dalam arti tidak selalu jabatan atau apa pun yang berharga yang 

dimilikinya dijadikan sebagai acuan dalam hidupanya justru dengan jabatan atau 

harta seseorang dapat iklas memilki dan sadar bahwa itu hanyalah titipan-Nya. 

Rila pada diri seseorang dapat terjadi jika seseorang mendapatkan kekecewaan, 

tekanan akibat keterikakan, perubahan yang harus dialami, dan penderitaan yang 

selalu datang. Pada data berikut kekecawaan yang dirasakan oleh Kabul 

membuatnya harus rila menerima kenyataan bahwa dirinya harus kehilangan 

pekerjaannya.  

“Pak Insinyur berhenti? Kenapa?” 
“Tidak apa-apa, Mak….” 
“Dia tadi bertengkar dengan Pak Dalkijo.” 
“Wah, gawat.” 
“Biasa, Mak. Pada dua orang pasti ada perbedaan. Dan karena ada perbedaan 
pendapat yang mendasar antara aku dan Pak Dalkijo, aku merasa lebih baik 
berhenti. Itu saja.” (B/RLA/01.202) 

 

Pekerjaan yang telah digeluti oleh Kabul harus ditinggalkan karena telah 

banyak membuat orang lain menderita. Pada data tersebut terlihat Kabul ingin 

berhenti karena adanya perbedaan pendapat. Namun perbedaaan pendapat terbut 

bukan sekedar perbedaan pendapat biasa melainkan Kabul tidak ingin profesi 
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keinsinyurannya dikhianati. Oleh karena itu Kabul memutuskan untuk pergi. 

Kekecewaaan Kabul karena mutu bangunan yang diberikan pada masyarakat 

membuatnya harus rela untuk tidak memaksakan kehendaknya. Setelah 

memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan tersebut Kabul mengharap bisa 

sekolah lagi dan menjadi dosen sebagai bentuk penggantian yang lebih baik. Rila 

selalu menuntut suatu tekad yang dapat kita adakan karena mengharapkan sesuatu 

yang lebih baik sebagai penggantinya, (De Jong, 1976:18).  

 
4.3.2 Deskripsi Sikap Nrima  

  Nrima bagi orang Jawa dapat dijadikan sebagai bentuk pertahanan 

terhadap kesusahan yang menimpa dirinya. Sikap nrima tidak berarti menyerah 

dengan keadaan atau menerima dengan pasrah tetapi tetap berusaha untuk 

melakukan suatu yang bermanfaat. Pada data berikut nrima atas kesusahan 

membuat seseorang tetap berusaha.  

“Bukan itu yang menyebabkan aku ingin menangis. Aminah mengingatkanku 
akan biyungnya, ya, biyung-ku dan Samad. Agar bisa menyelokahkan kami, 
Biyung tidak pernah menanak nasi tetapi oyek, semacam thiwul. Biyung kami 
juga bertani kecil-kecilan sambil jualan klanthing dan gembus. Jadi aku, juga 
Samad adikku, adalah insinyur-insinyur gembus, insinyur oyek. Tidak 
lebih…”(B/NRM/01.103) 

 

Nrima ditunjukkan oleh Biyung yang hidup susah tetapi tetap berusaha 

agar anak-anaknya bisa tetap bersekolah. Nrima yang ditunjukkan oleh biyung 

tersebut mengajarkan bahwa walaupun seorang petani tidak boleh menyerah 

dengan kemiskinan yang diderita. Biyung menerima keadaannya sebagai seorang 

petani dan berjualan klanting dan gambus. Nrima pada keadaan tersebut tidak 

menyurutkan tekad agar anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Nrima yang 

dilakukan oleh Biyung ini seperti apa yang diungkapkan oleh De Jong (1976) 
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bahwa nrima berati adanya ketengan dalam menerima segala sesuatu yang terjadi 

di dunia, ditambahkan pula bahwa nrima tidak berhenti berbuat namun nrima juga 

berarti memenuhi kewajiban dalam hidupnya.  

Biyung nrima pada nasibnya sebagai seorang yang berpenghasilan rendah, 

namun Biyung tetap melaksanakan kewajiban sebagai manusia yaitu bekerja 

untuk memnuhi kebutuhan dengan bertani dan berjualan. Nrima juga ditunjukkan 

oleh Kabul. Ia dapat menerima apa yang dimilikinya. Status sosialnya sebagai 

seorang isinyur menjadikannya tidak lupa diri dan tidak iri dengan atasannya 

Dalkijo yang memiliki harta berlimpah.  

Menerima atas pemberian Tuhan dan tetap berusaha membuat seseorang 

sadar bahwa memang setiap orang berbeda-beda. Dalam novel Orang-Orang 

Proyek nrima atas pemberian Tuhan yang terdapat pada diri Biyung didukung 

juga Bapa tampak pada data B/NRM/02.194 berikut.  

Kabul nyegir. Tapi entahlah, tiba-tiba bayangan Biyung hadir. Dulu, Biyung 
memilih menanak inthil daripada menanak nasi agar bisa berhemat dan dengan 
demikian bisa menabung. Hasilnya adalah kenyataan Kabul dan kedua adiknya 
bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi. Namun sikap hemat Biyung pastilah 
tidak cukup apabila ayah Kabul tidak mengimbanginya. Ayah Kabul yang 
disebutnya Bapa, juga hidup nyugag kesenengan, sangat membatasi diri terhadap 
kenikamatan hidup. (B/NRM/02.194) 

 
Nrima atas pemberian Tuhan membuat seseorang bisa hidup sederhana 

dan membatasi diri untuk tidak berlebihan. Bapa bersama-sama dengan Biyung 

menerima takdir hidupnya sebagai petani miskin tetap berjuang untuk bisa 

membuat masa depan anak-anaknya lebih baik. Nrima merupakan bagaimana 

menerima dan menghayati suatu nasib yang tak terelakkan (De Jong, 1976:20). 

Bapa dan Biyung menerima apa yang sudah dijalankan oleh mereka tetapi mereka 

menghayati nrima dengan tetap berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Sikap 

nrima yang dimilki oleh orang Jawa dapat membuatnya selalu merasa dekat 



53 

 

 

 

dengan Tuhan. Dengan demikian nrima terhadap nasib yang sudah digariskan 

orang Jawa dapat menjadi pribadi yang berguna dimanapun ia berada.  

 
4.3.3 Deskripsi Sikap Sabar  

  Sabar yang dimiliki oleh seseorang merupakan buah dari kerelaan 

terhadap apa yang sudah diusahakan dan menerima yang dimilikinya. Sikap sabar 

dalam novel Orang-Orang Proyek tergambar pada data-data berikut.  

Namun tidak seperti Dalkijo yang mendendam kemelaratan masa muda dengan 
membalasnya melalui hidup sangat pragmatis dan kemaruk. Kabul tetap punya 
idealisme dan sangat hemat. Proyek itu pun bagi Kabul harus dilihat dalam 
perspektif idealismenya, maka harus dibangun demi sebesar-besarnya 
kemaslahatan umum. Artinya harus sempurna dengan memanfaatkan setiap sen 
anggaran sesuai dengan ketentuan yang semestinya. (B/SBR/01.52-53) 

 

Sabar yang ditunjukkan oleh Kabul atas perbuatan Dalkijo manajer 

perusahaan membuat Kabul tidak mudah hanyut perbuatan menyimpang. 

Kesabaran yang dimilki Kabul menjadikan dirinya tetap bertanggung jawab 

terhadap profesi yang ditekuninya. Sabar menghasilkan kehati-hatian dalam 

tindakan yang dilakukan. Ia akan maju dengan berhati-hati, karena sudah menjadi 

bijaksana karena pengalaman (De Jong, 1976:20). Kabul tidak ingin 

pembangunan jembatan yang dipercayakan terhadapnya rusak hanya karena ulah 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kesabaran yang dimiliki Kabul 

terhadap ulah Dalkijo membuatnya bijaksana dalam mengambil keputusan dengan 

tidak ikut-ikutan memanfaatkan uang proyek untuk kepentingan sendiri. 

Kebijaksanaan dan kehati-hatian sebagai buah dari kesabaran  yang 

dimiliki oleh seseorang juga dapat membuat seseorang tetap optimis pada hasil 

yang akan diperoleh dari pekerjaan yang digeluti. Pada data berikut kesabaran 
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Kabul terhadap penyimpangan proyek membuatnya tetap bertahan untuk 

memberikan yang terbaik bagi orang lain.  

“Hal itu sangat ku sadari. Maka aku bilang, paling-paling aku hanya bisa 
mengurangi dampak kerakusan dan kekemarukan kuasa mereka terhadap warga 
desa ini.” 
“Ya, dan pada dasarnya aku pun sama. Aku tidak ingin mengambil tindakan 
tinggal glanggang colong playu. Aku ingin tahan sampai proyek ini selesai 
dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan mutunya kepada rakyat…” 
(B/SBR/02.94) 

 
Kabul tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi kebocoran dana 

yang terjadi dalam proyek. Namun Kabul tetap optimis ingin menyelesaikan 

proyek pembangunan jembatan tersebut. Kabul hanya bisa sabar melihat 

penyelewengan yang terjadi karena Kabul sadar bahwa dirinya hanyalah orang 

kecil yang tidak memiliki kekuasaan untuk merubah keadaan. Tapi keinginan 

Kabul untuk memberikan mutu yang terbaik bagi masyarakat membuatnya kuat 

terhadap cobaan yang dihadapinya seperti apa yang diungkap oleh R.Soenarto 

(dalam Herusatoto, 2008:128) sabar itu berarti momot, kuat terhadap segala 

cobaan, tetapi bukan berati putus asa, melainkan orang yang kuat imannya, luas 

pengetahuannya, tidak sempit pandangannya.  

 Sabar yang menurut R.Soenarto berati momot dapat menjadikan seseorang 

mampu khalayak yang beragam. Momot yang berari bisa menampung segala 

aspirasi, tersbuka atas kritikan dan usulan. Pada data berikut Kabul di uji 

kesabarannya oleh Kang Martasatang yang menuduhnya telah membuat Sawin 

anaknya dijadikan tumbal untuk pembangunan jembatan.  

 
Ya, Pak Tarya. Dan saya nyaris celaka. Tapi sudahlah. Semua sudah lewat dan 
saya sudah memaafkan Kang Martasatang.” 
“Bagus sampeyan benar. Memaafkan mereka. Kemudian marilah kita ambil 
pelajaran. Peristiwa ini memang kecil, tapi saya kira mengandung makna yang 
pantas kita renungkan.” (B/SBR/03.132) 
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Data B/BR/03.1332 terebut menggambarkan sikap sabar Kabul atas 

perlakukan Kang Martasatang kepadanya. Kabul yang tahu akan kebingungan 

Kang Martasatang tidak dihadapi dengan emosi melainkan dengan sabar Kabul 

menjelaskan apa yang terjadi pada Sawin.  

Sabar yang dimiliki oleh orang Jawa dapat membuat seseorang berperilaku 

lembut atau ramah terhdap orang lain. Pada kutipan tersebut sabar dapat membuat 

seseorang bisa menyelesaikan masalah tanpa kericuhan. Permasalahan yang 

timbul akibat kesalahpahaman dapat diatasi dengan damai dan kekeluargaan.  

Sabar terhadap kenyataan yang tidak sesuai harapan bisa menjadikan 

orang Jawa mampu mengendalikan diri terhadap cobaan yang dihadapinya. Pada 

data B/SBR/04.151 sikap sabar Kabul terhadap hasil proyek yang dikerjakannya 

tidak  sesuai dengan harapannya.  

“Rasanya ketahananku sudah mendekati titik kritis.” 
“Maksud Mas Kabul?” 
“Aku mulai ragu apakah aku akan bekerja di sini sampai proyek selesai. Sebab 
aku tidak yakin proyek ini akan rampung dengan baik. Maksudku jembatan yang 
sedang kita bangun ini bisa dipastikan demikian, aku akan mengundurkan diri 
sebelum pekerjaan terakhir.” 
“Mas tidak khawatir akan dikatakan lari meninggalkan tanggung jawab?” 
“Ya benar. Kekhawatiran iu ada. Namun lebih berat bila aku harus menyerahkan 
kepada masyarakat jembatan yang tidak bermutu. Aku akan merasa sia-sia jadi 
insinyur bila jembatan yang kubuat hanya bisa dipakai satu-dua tahun, kemudian 
harus diperbaiki. (B/SBR/04.151 ) 
 

Kesabaran Kabul terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya 

membuatny mengambil keputusan untuk keluar dari proyek. Kabul tidak ingin 

memberikan  mutu jembatan yang tidak baik pada masyarakat. Harapan Kabul 

untuk menyelesaikan jembatan dengan kualitas terbaik hanya angan-angan belaka 

karena pada kenyataannya Kabul harus keluar karena tidak bisa melihat 

pengkhianatan yang dilakukan oleh Dalkijo dan kawan-kawannya terhadap rakyat.  
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Kesabaran yang diajarkan oleh orang Jawa membuat seseorang tetap bisa 

mengendalikan diri untuk tidak berbuat hal yang sama terhadap orang lain. oleh 

karena itu kesabaran Kabul atas perbuatan menyimpang teman-temannya 

membuat Kabul bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal yang sama 

dan memutuskan hal yang terbaik demi menjaga keselamatan semua pihak.  

Kesabaran diartikan sebagai sikap pengekangan diri yang paling tinggi (De 

Jong, 1976:21). Sikap sabar untuk tidak menikmati sesuatu secara berlebihan bagi 

diri sendiri merupakan sikap yang luhur. Dalam kutipan B/SBR/05.115-116 sikap 

sabar Biyung dilakukan dengan tidak menikmati makanan yang ada secara 

berlebihan atau bermewah-mewahan berikut datanya.  

 
“Kalian memang bodoh, jadi pantas kelaparan. Bila punya padi meski cuma 
sedikit, kalian jual semua gaplek. Kalian tak mau prihatin dan lebih suka nasi 
daripada inthil. Tapi ketika paceklik kamu beli kembali gaplek kalian dari 
tengkulak dengan harga tinggi. Dan kalau gaplekmu habis? Kalian ya seperti 
sekarang ini; udhimen, hongeroedeem, atau apa? 
“Lihat aku ini! Padiku lebih banyak dari kalian. Tapi aku tetap menyimpan 
gaplek, bahkan tetap makan nasi campur inthil. Jadi ketika datang paceklik, aku 
bisa bertahan dan juga bisa menolong kalian lepas dari kelaparan.” 
(B/SBR/05.115-116) 
 
 
Biyung tidak suka melihat tetangganya yang  mudah terpesona oleh 

kesenangan sesaat. Ketika musim panen tiba banyak orang menjual gablek yang 

dimiliki dengan alasan ingin makan hanya dengan nasi tetapi ketika peceklik 

banyak orang membeli lagi gablek yang sudah dijualnya kepada tengkulak. 

Melihat hal tersebut Biyung tidak suka maka ia mencontohkan agar dalam 

keadaan apa pun tetap tetap sabar. Sabar dalam mengatur penghasilan dan sabar 

dan sabar saat kesusahan. Biyung ketika panen tidak menjual padi ataupun gaplek 

secara seluruhnya namun Biyung membagi rata. Biyung tidak ingin seperti 

tetangganya karena mendapat kenikmatan maka yang lain dilupakan. 
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Bagi orang Jawa sabar untuk tidak menikmati sesuatu yang datang secara 

tiba-tiba membuatnya hati-hati dalam membuat keputusan. Musim panen yang 

telah tiba membuat semua orang lupa bahwa ada musim paceklik. Gaplek yang 

dijual dianggap bisa dibelikan barang lain namun mereka tidak memperhitungkan 

apa yang terjadi nantinya. Kesabaran Biyung terhadap apa yang dimiliki dan telah 

diusahakan serta menerima apa adanya terhadap keadaan membuatnya dapat 

berpikir panjang terhadap harta yang dimilki dan yang akan digunakan. Seorang 

yang dengan rela hati menyerahkan diri dan menerima dengan senang hati sudah 

bersikap sabar (De Jong, 1976:20).  

 
4.4 Deskripsi Sikap Orang Jawa dalam Kehidupan Bermasyarakat  

 Kehidupan orang Jawa dalam bermasyarakat selalu menjunjung tinggi 

adanya kerukunan dan saling menghormati antara sesama anggota masyarakatnya. 

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai tanpa adanya 

pertengkaran atau konflik yang merugikan. Orang Jawa beranggapan bahwa 

terdapat dua kaidah prinsip yang perlu dilakukan saat berinteraksi dengan 

masyarakat. Prinsip tersebut berupa rukun dan hormat terhadap orang lain. 

Novel Orang-Orang Proyek yang ditulis oleh Ahmad Tohari mengajarkan 

sikap-sikap yang masih relevan untuk digunakan oleh orang Jawa dalam 

kehidupan bersama orang lain sekaligus mempertahankan nilai budaya  terutama 

dalam era global seperti saat ini. Dalam penelitian novel karya Ahmad Tohari 

tersebut terdapat sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat 

meliputi (1) ethok-ethok (pura-pura), (2) wedi (takut), (3) isin (malu), dan (4) 

sungkan (segan).  
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4.4.1 Deskripsi Sikap Ethok-ethok (pura-pura) 

Sikap ethok-ethok yang ditunjukkan oleh orang Jawa dilakukan untuk 

menghindari keterusterangan dalam pergaulan dengan orang yang dianggap asing. 

Asing dalam hal ini dapat diartikan sebagai orang yang memang belum dikenal 

sama sekali dan orang yang sudah dikenal melainkan tidak adanya hubungan 

kekeluargaan atau keakraban. Hal tersebut dapat dilihat pada data berikut.   

 

“Kamu seperti bukan insinyur, desak Basar.  
“Kamu kan bisa antar dulu Kang Acep dan Cak Mun ke proyek, lalu kamu 
kembali kemari. Kamu tahu, istriku sudah memasak khusus buat kamu, sahabat 
lama yang secara ajaib bertemu kembali disini?” 
“Kalau soal makan, aku tidak akan menolak. Baik, kuantar dulu kedua teman 
ini.” (C/ETK/01.37) 
 

 Data C/ETK/01.37 menunjukkan adanya sikap ethok-ethok yang dilakukan 

oleh tokoh Kabul. Ethok-ethok tersebut dilakukan sebagai wujud dari 

penolakannya terhadap tawaran makan siang yang berikan oleh Basar. Sikap 

ethok-ethok yang dilakukan oleh Kabul bukan karena Basar orang yang asing 

baginya, melainkan adanya dua orang pekerja yang ikut bersamanya selesai 

melaksanakan sholat jum’at. Sikap ethok-ethok Kabul pada Basar dilakukan 

sebagai bentuk penghargaan terhadap dua orang pekerja yang ikut dengannya. 

Sikap Kabul tersebut dilakukan untuk menghindari adanya ketidaknyamanan pada 

diri pekerjanya. Basar yang seorang kades tentunya memilki nilai lebih dimata 

pekerja Kabul.  

Pada kalimat “Kamu seperti bukan insinyur”, desak Basar. Menunjukkan 

sikap perlawanan argumen yang ditujukan pada Kabul oleh Basar. Hal tersebut 

dimaksudkan agar Kabul tidak berpura-pura dengan alasan tidak bisa makan siang 

bersamanya karena ada dua orang pekerjanya. Selain itu juga menunjukkan 
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kedudukan Kabul sebagai seorang insinyur yang memiliki mobil sehingga ia bisa 

mengantarkan pekerjanya pulang terlebih dahulu.  

Sikap ethok-ethok memang tidak diperkenankan jika dilakukan pada 

keluarga atau kepada orang yang dianggap dekat dalam hal ini Basar adalah teman 

lama Kabul saat kuliah bersama. Keakraban mereka terjadi karena seringnya 

bertemu dalam suatu organisasi kampus. Hal tersebut ditampakkan pada kaliamt 

“Kalau soal makan, aku tidak akan menolak. Baik, kuantar dulu kedua teman ini.” 

Pada kalimat tersebut tampak bahwa sikap pura-pura yang ditunjukkan oleh Kabul 

langsung hilang ketika Basar memberi solusi dengan menyindirnya seolah 

mengingatkan bahwa mereka adalah teman lama yang tidak perlu adanya 

ketertutupan sikap walaupun Basar seorang kepala desa dan Kabul adalah seorang 

insinyur yang menjalankan proyek ditempatnya. 

Ethok-ethok yang dilakukan oleh orang Jawa memang dilakukan untuk 

menimbulkan kerukunan antar sesama dalam masyarakat. Usaha 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 dibelakangnya Greetz  (1981:331) dalam Suseno 

(2001:43).  

“Anu. Tapi sebelumnya aku minta maaf. Apa Pak Insinyur belum tahu 
Wati…anu…suka sama Pak Insinyur?” Mak Sumeh menatap lurus mata ke arah 
mata Kabul. Yang ditatap mengangkat alis. 
“Ah, yang benar.” 
“Aku yang sudah peyot buat apa berbohong? Dia itu ya sering ngrasani Pak 
Insinyur.” 
“Kan baru ngrasani. Itu soal biasa.” (C/ETK/02.46) 
  

Pada data C/ETK/02.46 ketidakinginan seseorang untuk tidak mengatakan 

tentang keadaan yang sebenarnya juga dapat dilakukan dengan bersikap pura-



60 

 

 

 

pura. Kabul tidak ingin dikatakan tidak tahu diri atau gedhe rumungso saat 

menanggapi omongan Mak Sumeh yang berusaha untuk mengetahui apa yang 

sebenarnya disembunyi Kabul. Kalimat “Ah, yang benar.” Seolah menunjukkan 

keingintahuan Kabul akan maksud Mak Sumeh yang sebenarnya sekaligus ethok-

ethok agar apa yang dirasakan tidak tampak pada Mak Sumeh sehingga 

kecurigaan Mak Sumeh tidak dapat terjawab darinya.  

Tanggapan Kabul akan omongan Mak Sumeh “Kan baru ngrasani. Itu soal 

biasa” menunjukkan sekali lagi Kabul ethok-ethok terhadap Mak Sumeh. Kabul 

merasa tidak ingin Mak Sumeh terus melanjutkan omongannya. Oleh karena itu 

Kabul bersikap ethok-ethok tidak mahu tahu.  

Sikap ethok-ethok Mak Sumeh terhadap Kabul yang juga menunjukkan 

adanya penghindaran akan adanya konflik. Mak Sumeh yang sudah tahu apa yang 

sebenarnya terjadi tetap ingin mendapat informasi dari Kabul. Dengan penuh 

kehati-hatian Mak Sumeh berbicara pada Kabul walapun sebenarnya ia bisa 

berbicara terus terang mengingat usianya yang jauh lebih tua dari Kabul. Sikap 

ethok-ethok yang ditunjukkan oleh Mak Sumeh tersebut sebagai penghindaran 

agar Kabul tidak marah terhadapnya yang secara tidak langsung telah ikut campur 

terhadap urusan pribadi Kabul.  

“Wat, terima kasih atas kebaikanmu kemarin,” ujar Kabul dari meja kerjanya 
sendiri. Kali ini pipi Wati benar-benar memerah. 
“Terima kasih? Terima kasih buat apa, Mas?” 
“Ya. Atas perangkat salat yang kamu siapkan.” 
Wati menunduk. Tersenyum janggal. Mencoba membuka mulut, tapi sekian detik 
lamanya tak ada kata-kata yang terdengar. (C/ETK/03.49) 
  

Dalam data C/ETK/03.49  “Terima kasih? Terima kasih buat apa, Mas?” 

menunjukkan sikap ethok-ethok yang dilakukan oleh Wati. Wati yang sebenarnya 



61 

 

 

 

mengetahuui arah pembicaraan Kabul langsung berpura-pura karena tidak 

menyangkan bahwa Kabul akan menanggapi pemberiannya.  

Ketidakterusterangan yang dilakukan Wati akan pernyataan Kabul 

dilakukannya untuk menghindari keakraban yang berlebihan antara dirinya dan 

Kabul. Hal tersebut bisa jadi karena Wati tahu bahwa dirinya bukan orang yang 

dinggap dekat oleh Kabul.  

Wati yang sudah memiliki kekasih hanya ditanggapi seadanya oleh Kabul 

dengan ethok-ethok yang ditunjukkan “Ya. Atas perangkat salat yang kamu 

siapkan.” Seandainya Kabul menaruh hati pada Wati tentunya jawaban yang 

diberikannya tidak terlalu singkat mungkin bisa berkata dengan perkataan lain. 

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Kabul karena Kabul tidak ingin adanya 

salah paham yang nantinya akan menyebabkan konflik yang tidak diinginkan 

antara dirinya, Wati dan kekasih Wati.  

“Haus ya, Pak Insinyur?” 
“Ya, udara memang panas. Gersang.” 
“Biasa, di proyek mana yang tidak panas? Semua itu biasa. Yang penting hati Pak 
Insinyur tidak gersang. Eh! Maaf.” 
“Hati yang gersang itu bagaimana?” 
“Yah, misalnya, hati yang hampa karena tak punya pacar. Eh, mulutku lancang 
ya, Pak Insinyur?” 
“Kamu memang lancang.” 
“Tapi benar kan, hati yang hampa bisa membuat perasaan gersang? Aku juga 
pernah menjadi orang muda lho, Pak Insinyur.” (C/ETK/04.52) 

 

Pada data di atas, sikap ethok-ethok dilakukan secara bersambutan antara 

Mak Sumeh dan Kabul. Mak sumeh yang menyindir Kabul dengan pura-pura 

mengomentari cuaca yang sedang panas. Mak Sumeh mengibaratkan walau 

keadaan panas namun hati tidak gersang. Mak Sumeh pura-pura membuat 

peribahasa agar Kabul menggapi omongannya. Dan gayung bersambut Kabul pun 

juga bersikap pura dengan menyatakan “hati gersang itu bagaimana?” Walau 
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sebenarnya Kabul sudah tahu arah pembicaraan Mak Sumeh. Namun Kabul tetap 

menanggapi pembicaraan Mak Sumeh yang dilakukannya hanya sekedar 

penghargaan padanya yang sudah menawarkan makanan padanya.  

Menyembunyikan keadaan yang sebenarnya memang menjadi ciri sikap 

ethok-ethok. Suseno (2001:44) menyatakan kebiasaan ethok-ethok berarti bahwa 

kita tidak memberi informasi tentang suatu keadaan yang sebenarnya; dengan 

demikian kedua belah pihak lebih bebas untuk mengembangkan pembicaraan ke 

segala arah. Sikap ethok-ethok yang dimiliki oleh orang Jawa menghantarkan 

padanya untuk bersopan pada orang lain. Sikap ethok-ethok yang ditunjukkan 

Kabul pada data dibawah menggambarkan situasi yang tidak mendukung untuk 

melakukan percakapan yang akrab dengan Wati. 

 “Aku tak mengganggu istirahatmu, Wat?” 
“Terima kasih, Mas mau datang melihat aku.” 
“Sama-sama, Wat. Semoga kamu cepat sembuh.” 
“Tapi, Wat, kamu tidak boleh terlalu lama di luar kamar.” Kata ibu Wati dengan 
nada datar. “Kan dokter bilang kamu harus banyak istirahat. Jadi, ayo masuk dan 
istirahatlah di kamar.” 
“Aku kira ibumu benar. Banyaklah istirahat. Aku pun sudah cukup karena sudah 
melihat keadaanmu.” 
“Mas, sungguh tidak ingin lebih lama lagi di sini?” 
“Wat,” potong ibu Wati. “Dokter bilang apa?” (C/ETK/05.117) 
 

Keakraban yang ingin dilakukan oleh Kabul terhalang oleh kehadiran ibu 

Wati ditengah-tengah pembicaraan mereka. Sehingga Kabul membenarkan 

perkataan ibu Wati agar Wati tetap beristirahat. “Aku kira ibumu benar. 

Banyaklah istirahat. Aku pun sudah cukup karena sudah melihat keadaanmu.” 

Apa yang dikatakan Kabul menunjukkan sikap pura-pura. Kabul yang baru datang 

harus segera pergi karena secara halus telah di usir oleh ibu Wati. Maka dari itu 

Kabul segera pergi dengan pura-pura menyatakan cukup sudah melihatmu.  
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Pada kalimat “Wat,” potong ibu Wati. “Dokter bilang apa?”, ibu Wati 

seolah memberi penegasan pada Kabul untuk segera pergi meninggalkan Wati. 

Perkataan “Dokter bilang apa?”, menunjukkan sikap pura-pura yang dilakukan 

oleh ibu Wati dengan penekanan nama dokter. Walaupun pada kenyataannya sakit 

Wati tidaklah terlalu parah.  

Dalam sikap ethok-ethok menghargai orang lain dengan 

memperlakukannya sesuai dengan keadaannya merupakan hal yang sangat terpuji 

untuk dilakukan. Sikap pura-pura yang dilakukan Kabul terhadap Tante Ana 

seorang banci yang mengamen di lingkungan proyek membuat senang semua 

orang. Tante Ana sering menghibur para pekerja yang telah lelah pada malam 

hari. Tante Ana sering mengajak para pekerja proyek untuk bernyanyi dan 

berjoget bersama. Dengan upah yang diberikan oleh para pekerja membuat Tante 

Ana sangat senang menghibur mereka.  

Kabul ethok-ethok menggoda Tante Ana untuk diajak makan agar senang 

hatinya sekaligus sebagai ungkapan terima kasih Kabul terhadap Tante Ana 

karena jika tidak ada Tante Ana maka para pekerja tersebut tidak memiliki 

hiburan yang murah lagi meriah.  Kepura-puraan Kabul juga ditunjukkan saat ia 

mulai tidak suka digoda dengan kehidupan pribadinya. Maka dari itu ia segera 

mohon dari pada Tante Ana. 

“Kenapa sih Mas traktir aku? Mas suka sama aku, kan? Ayo ngaku aja. Aku kan 
masih ting-ting.” 
“Ya, aku suka sama kamu karena kita sudah jadi teman. Iya, kan? Kamu mau 
punya teman aku?” 
“Eh, mau sekali. Apalagi aku dengar, ya aku dengar, ya aku dengar Mas masih 
bujangan, hi…” 
“Nah, makanlah yang enak. Aku keluar dulu, ya?” 
“Idiiih kok pergi. Katanya pacar, hi-hi…” (C/ETK/06.164) 
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Tante Ana merasa senang karena Kabul sudah pura-pura suka padanya 

sebagai pacar. Tante Ana sendiri mengakui akan siapa dirinya maka ia pun ethok-

ethok terhadap Kabul, kalimat “Idiiih kok pergi. Katanya pacar, hi-hi…”, kepura-

puraan Tante Ana pada Kabul bisa jadi menunjukkan ungkapan untuk berterima 

kasih karena sudah mentraktirnya makan.  

Pada data C/ETK/07.184 sikap pura-pura diperlihatkan dalam dialog 

antara  Kabul dan Mak Sumeh mengenai kehadiran Kabul yang tanpa disertai 

Wati. Kabul yang pura-pura tidak tahu akan arah pembicaraan Mak Sumeh. 

Berusaha menghidarkan diri dengan pura-pura melakukan kegiatan lain walaupun 

secara tidak langsung menyimak apa yang diucapkan oleh Mak Sumeh 

terhadapnya.  

 

“Kok sendiri, Pak Insinyur? Wati di mana?” 
“Wati tidak ingin makan. Katanya tidak lapar.” 
“Ah, Pak Insinyur. Aku tahu apa maunya Wati. Dia tidak mau makan karena 
sedang meminta sesuatu kepada Pak Insinyur. “ 
“Mak Sumeh sok tahu!”  
“Ya tahu. Aku ini perempuan tua yang banyak pengalaman soal begitu-begituan. 
Sekarang Wati sudah benar-benar putus sama pacarnya. Iya kan?” (C/ETK/07. 
184) 
 
 
“Tidak. Aku yakin Wati sakit.” 
“Sakit badan sih mungkin tidak, Pak Insinyur. Tapi sakit batin?kalau benar 
taksiran ini, wah, aku khawatir dokter yang bisa menyembuhkan Cuma Pak 
Insinyur.” 
“Aku insinyur, bukan dokter.” 
“Iyalah, Pak Insinyur. Tapi bagi sakitnya Wati saat ini, sampeyan adalah dokter. 
Nah, dokter yang punya hati nurani pasti tahu penderitaan orang sakit. Dan aku 
sangat percaya Pak Insinyur punya nurani.” (C/ETK/08.185) 
 
 

Mak Sumeh yang sudah mengetahui perihal hubungan Kabul dan Wati 

masih tetap bertanya-tanya. Sikap ethok-ethok yang ditunjukkan oleh Mak Sumeh 

beralasan untuk tahu lebih lanjut apa yang terjadi antara Kabul dan Wati, padahal 
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Mak Sumeh sudah tahu apa yang terjadi pada Kabul dan Wati melalui cerita Wati. 

Namun Mak Sumeh tetap menanyakan pada Kabul agar dapat memberi solusi 

pada Kabul akan situasi yang dihadapinya, tanpa maksud mengguruinya. Karena 

Mak Sumeh sadar akan kedudukan Kabul di proyek tersebut. Hormat terhadap 

kedudukan Kabul, sebagai seorang insinyur. Jika Mak Sumeh dengan terus terang 

mengatakan apa yang diketahuinya, bisa jadi Kabul akan bersikap tidak baik 

terhadapnya. Selain itu Mak Sumeh akan kehilangan kesempatan untuk tetap 

membuka warung di proyek.  

Mak Sumeh yang menyadari akan ‘kakunya’ sikap kabul terhadap Wati 

membuatnya berusaha untuk melaksanakan misinya sebagai makcomblang antara 

Kabul dan Wati. Kalimat sindiran yang dilontarkan Mak Sumeh terhadap Kabul 

membuat Kabul tak bisa berbuat apa-apa selain pura-pura tidak tahu maksud Mak 

Sumeh. Dengan lantang Kabul mengatakan bahwa dirinya bukan seorang dokter 

yang bisa menyembuhkan sakitnya Wati, walaupun Kabul menyadari apa yang 

dikatakan Mak Sumeh benar adanya. Apa yang terjadi pada Kabul dan Mak 

Sumeh seperti terungkap pada kata mutira berikut  

“Wong Jawa iku nggoning semu, sinamun ing samudana, sesadone ingadu 

manis. ” Khakim (2008:59) 

Artinya, orang Jawa itu senang dengan sesuatu yang semu, disamarkan 

dengan perumpamaan, masalah apa pun harus dihadapi dengan muka manis. 

Sikap ethok-ethok (pura-pura) yang ditunjukkan Kabul dan Mak Sumeh ditunjang 

dengan kesamaran atau perumpamaan-perumpamaan yang bertujuan untuk tidak 

menyakiti hati tapi membuka pikiran agar apa yang diinginkan bisa terjadi. Mak 
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Sumeh ingin agar Kabul segera tanggap akan cinta Wati terhadapnya. Dan bukan 

bersikap tidak tahu apa-apa.   

Sikap ethok-ethok yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam Orang-Orang 

Proyek  lebih menunjukkan pada hubungan atau kisah cinta antara Kabul dan 

Wati. Kabul sebagai insinyur dan Wati sebagai pegawai pembukuan terlibat 

konflik cinta yang tidak bisa saling mengungkapkan sehingga kesamaran dalam 

tindakan masing-masing menunjukkan adanya sikap ethok-ethok yang dilakukan. 

Sikap ethok-ethok yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh cerita dalam Orang-

Orang Proyek menggambarkan nilai-nilai yang luhur. Dengan sikap ethok-ethok 

manusia dalam bersosial dapat menunjukkan etika kesopannya untuk menolak 

tawaran orang lain, dapat pula memberi penghargaan akan keberadaan orang lain 

yang dianggap minoritas oleh lingkungannya. Sikap ethok-ethok juga dapat 

digunakan untuk tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. 

Menghindari arah pembicaraan yang tidak diinginkan dan keakraban yang 

berlebihan dengan orang yang dianggap asing. Selain itu dalam sikap ethok-ethok 

yang menunjukkan kesamaran dengan menghadirkan perumpamaan-

perumpamaan membuat arah pembicaraan lebih menarik.  

 
4.4.2 Deskripsi Sikap Wedi (takut) 

 Budaya Jawa mengajarkan seorang anak semenjak kecil sudah tahu dan 

bisa menghormati orang lain yang dianggap memiliki kedudukan atau status yang 

lebih tinggi daripadanya. Sikap yang tertanam dalam diri orang Jawa diantaranya 

adalah wedi. Dengan memiliki sikap wedi orang Jawa diharapkan bisa 

menempatkan posisinya saat bersama orang lain dan orang yang harus dihormati. 
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  Kabul tersenyum mendengar gumam Pak Tarya. 
“Oh, maaf. Tadi Mas Kabul Tanya apa? Ah, saya ingat. Ada orang kampung 
ingin mendapat semen dari proyek ini dengan cara menyuap kuli-kuli?” 
“Ya.” 
“Tanpa maksuda membela sesama saudara sekampung, bukankah mereka tak 
bisa merugikan proyek tanpa kerja sama dengan orang dalam, bukan?” 
“Ya. Tapi kan selama ini saya menganggap orang kampung lugu, bersih,tidak 
melik terhadap barang orang lain.”(C/WDI/01. 19) 

 

Dari data C/WDI/01.19 tampak dialog yang memperlihatkan adanya sikap 

wedi. Wedi bukan karena bertemu dengan orang asing melainkan karena bersama 

dengan orang dianggap memiliki status yang lebih tinggi dari dirinya. Pak Tarya 

yang menganggap Kabul sebagai insinyur proyek besar pantas takuti karena 

statusnya, walaupun usia Kabul lebih muda dari dirinya. Panggilan Mas yang 

yang diberikan Pak Tarya pada Kabul juga menunjukkan sikap unggah-ungguh 

sebagai bentuk hormat. Sikap wedi Pak Tarya yang tidak segera menjawab 

pertnyaan Kabul sebagai bentuk kesopanan saja. Sikap wedi yang ditunjukkan Pak 

Tarya bukan hanya semata karena alasan itu karena orang Jawa yang bisa 

menempatkan dirinya akan membuat diri  dihargai dan tidak direndahkan, karena 

dengan hormat melalui wedi maka benih cinta kasih akan hadir dan 

mententramkan.  

Keingintahuan seseorang terhadap masalah orang lain memang seringkali 

terjadi dan kadang membuat hubungan pertemanan menjadi tidak baik. Dalam 

data C/WDI/02.22 Kabul merasa urusan pribadinya di usik oleh Pak Tarya 

sehingga untuk menunjukkan kekecewaannya Kabul hanya tersenyum menggapi 

komentar Pak Tarya.  

“Mas Kabul, banyak orang bilang Anda masih bujangan. Betul? Eh, maafkan 
mulut saya yang usil ini.” 
Kabul tertegun sejenak. Lalu tersenyum. Pertanyaan Pak Tarya memang usil. Ah, 
tapi semua orang proyek memang sudah tahu dia bujangan. (C/WDI/02.22) 
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Namun Pak Tarya yang tahu akan kesalahannya segera minta maaf pada 

Kabul. Permintaan maaf yang disampaikan oleh Pak Tarya tersebut bisa 

didentifikasikan sebagai sikap wedi yang dirasakannya karena takut menyinggung 

perasaan Kabul. Sikap wedi yang dialami Pak Tarya sebagai bentuk beban moral 

pada dirinya sendiri karena telah melakukan kesalahan dengan menanyakan hal 

yang tidak tepat.  

Wedi berarti ‘takut’ baik dalam arti jasmaniah maupun dalam arti sosial 

terhadap kecemasan atas akibat-akibat dari suatu tindakan (Greetz, 1985:116).  

Timbulnya sikap wedi akan tindakan yang gegabah akan membuat seseorang bisa 

mengendalikan diri dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada berikut. 

“Tapi aku harus bilang apa?” 
“Kang Marta ini bagaimana? Di rumah tadi aku sudah ngomong sampeyan harus 
bertanya benarkah Sawin telah dijadikan tumbal. Bila mereka bilang tidak, 
sampeyan harus minta mereka membongkar tiang beton yang dicor Selasa 
kemarin. Ingat?” 
Meski tampak ragu, Kang Martasatang mengangguk. 
“Nah, ayo. Tak usah takut atau pekewuh. Ini soal anak. Dan anak adalah wak, 
darah daging sampeyan sendiri.” (C/WDI/03.127) 

 

Dari data tersebut Kang Martasatang yang bingung karena menganggap 

anaknya telah dijadikan tumbal di proyek membuatnya berpikir-pikir untuk 

melakukan tindakan bodoh. Sikap wedi yang ditunjukkan oleh Kang Marta 

terlihat dari ketidakpastian antara keinginan dan paksaan. Sikap wedi kang Marta 

menunjukkan adanya kecemasan jika tidak bisa melihat anaknya lagi. Dan benar 

bahwa anaknya dijadikan tumbal.  

Sikap wedi akan akibat yang belum tentu terjadi menjadikan Kang Marta 

menjadi berbuat nekat. Sikap wedi yang dialami oleh Kang Marta memang 

banyak terjadi pada orang-orang yang masih percaya pada tahyul. Sikap yang 

ditunjukkan Kang Marta tersebut mengacu pada ketakutan yang dianggap 
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mengancam jasmani. Dari perasaan ancaman tersebut Kang Marta nekat menemui 

Kabul sebagai insinyur proyek, yang tak lain adalah pemimpin tempat anaknya 

bekerja. Sikap wedi yang ada pada Kang Marta mengarahkan pada hal yang tidak 

baik yakni Kang Marta tidak lagi menghormati Kabul dan malah menuduh Kabul 

telah menjadikan anaknya sebagai tumbal.  

 Sikap wedi pada Orang-Orang ditunjukkan oleh sikap penghormatan pada 

atasan atau orang yang mempunyai jabatan. Kabul sebagai pemimpin proyek 

‘diwedeni’ oleh orang lain yang menganggap dirinya mempunyai kedudukan lebih 

rendah. Namun, sikap wedi terkadang juga menjerumuskan untuk berbuat sesuatu 

yang nekat seperti terlihat pada tokoh Kang Martasatang. Kecemasan akan 

ancaman jasmani membuatnya kehilangan tata krama saat bersikap pada orang 

lain.  

 
4.4.3 Deskripsi Sikap Isin (malu) 

 Dalam budaya Jawa tiap individu tidak diperkenankan untuk melakukan 

hal yang membuat malu. Malu berarti bisa menjaga dalam diri dalam bergaul 

dengan orang lain. Sikap isin (malu) dapat berarti tidak ingin diganggu oleh orang 

lain dan merasa rendah jika melakukan perbuatan yang melanggar norma serta 

berusaha menempatkan diri sesuai kedudukannya.  

“Wah, bagus sekali. Tak tahunya Pak Tarya pandai main seruling?” 
“Eh, Mas Kabul? Aduh, saya jadi malu. Aduh, kok sampeyan sampai di tempat 
terpencil ini?” 
“Jujur saja karena, meskipun lamat-lamat, saya mendengar suara serulingmu.” 
“Ah, saya malu. Saya kan hanya tukang mancing dan Mas Kabul insinyur, 
pelaksana pembangunan jembatan. Kok Mas Kabul mau ngumpul dengan saya di 
tempat yang kurang pantas ini?” 
“Apa Pak Tarya keberatan? Kalau begitu maafkan, saya telah menggangu 
keasyikan Pak Tarya.” (C/ISN/01.8) 
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 Dari data tersebut tampak sikap isin yang ditunjukkan oleh Pak Tarya 

setelah kehadiran Kabul didekatnya. Pak Tarya isin terhadap Kabul karena 

kedudukannya rendah. Seorang tukang mancing yang bertemu insinyur. Tahu isin 

berarti berarti hanya tahu kesopanan sosial yang hakiki akan pengendalian diri dan 

menghindari celaan (Greetz, 1985:119). Sikap Pak Tarya terhadap menujukkan 

kesopanan seorang yang merasa rendah kedudukannya terhadap orang yang tinggi 

kedudukannya. Sikap isin yang ditunjukkan Pak Tarya sebagai bentuk kesopanan 

tersebut juga didukung pada data C/ISN/02.8 ini  

“Tapi tiupan seriuling Pak Tarya sungguh enak didengar. Saya tidak mengira Pak 
Tarya bisa main sebagus tadi.” 
“Ah, saya jadi malu. Yah, sampeyan tidak tahu saya suka main seruling karena 
kita belum lama berkenalan. Sampeyan pendatang dan saya orang sini asli. Kalau 
bukan karena peroyek pembuatan jembatan di hilir itu, mungkin kita takkan 
pernah bertemu.” (C/ISN/02.8) 
 

 Dalam masyarakat Jawa sikap isin memang tidak diajarkan untuk 

dilakukan pada anggota keluarga maupun tetangga terdekat. Apa yang utarakan 

Pak Tarya benarlah adanya karena Kabul bukanlah orang yang sudah lama 

dikenalnya melainkan orang baru yang tidak bisa diperlakukan sama dengan 

orang lain yang sudah lama mengenalnya. Terlebih Kabul dianggap memiliki 

kedudukan yang tinggi dari pada Pak Tarya, maka pantaslah kalau Pak Tarya 

bersikap isin terhadap Kabul.  

 Untuk menghormati orang lain agar tidak dirugikan maka sikap malu perlu 

kiranya untuk diterapkan. Penolakan terhadap ajakan seseorang dengan alasan 

moral dapat dikatakan sebagai sikap isin (malu). Hal tersebut tampak pada data 

C/ISN/03.99 di bawah ini yang memperlihatkan penolakan Kabul terhadap ajakan 

Wati karena tidak ingin mendapat tudingan yang tidak pantas dari masyarakat. 

Sikap isin (malu) yang sudah tertanam dalam diri orang Jawa dapat juga 



71 

 

 

 

dimaksudkan yang tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma 

dalam masyarakat. Bisa isin (malu) berarti bisa mengendalikan diri.  

“Aku memang suka nonoton, Wat. Tapi maaf, untuk nonton berdua sama kamu 
aku khawatir akan dikatakan kurang pantas.” 
“Mas malu nonton bersama aku? Iya, kan? Tanya Wati. Matanya naik. Kabul 
nyengir janggal. 
“Tidak, sungguh tidak.” 
“Lalu?”( C/ISN/03.99) 

 

Sikap isin (malu) dapat membuat seorang individu dalam pergaulan di 

dalam masyarakat dihargai. Mengerti isin (malu) berarti mengerti cara 

menghormati diri sendiri dan orang lain. Mengendalikan diri untuk tidak berbuat 

kekacauan berarti bisa menyembunyikan isin (malu) yang ada. Ketidakinginan 

untuk mencampuri urusan orang lain juga terlihat dari sikap isin yang ditunjukkan 

oleh tokoh Kabul. Kabul isin pada mantan pacar Wati karena menganggap dirinya 

telah merebut Wati darinya. Kabul sebagai orang Jawa yang sudah dari kecil 

mendapat didikan dari orang tua yang sederhana membuatnya tidak pantas 

melakukan hal tersebut.  

“Aku malu kepada pacar Wati.” 
“Malu? Nah, ini pertanda apa? Bila Pak Insinyur malu kepada bekas pacar Wati, 
artinya Pak Insinyur sudah merasa akan menjadi pacar Wati yang baru. He-he-hr, 
maafkan mulut tua yang lancang ini. Tapi Pak Insinyur,apakah aku salah?” 
(C/ISN/04.186) 
 

Dari data tersebut sikap isin yang dialami tokoh Kabul lebih condong pada 

perasaan telah melanggar norma. Namun yang dikatakan Mak Sumeh berbeda 

dengan apa yang ada dalam pikiran Kabul. Malu berarti Kabul harus segera 

menempatkan posisi yang sebenarnya. Dalam arti jika Kabul merasa isin dengan 

apa yang telah terjadi antara dirinya, Wati, dan pacar Wati maka Kabul harus 

segera memposisikan Wati secara sesungguhnya. Yakni menjadikan Wati sebagai 

pendampingnya.  
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Sikap Kabul yang isin terhadap situasi yang dihadapinya membuatnya 

melakukan tindakan dengan segera menjadikan Wati sebagai istrinya. Sikap isin 

atau malu yang telah membudaya dalam masyarakat Jawa diterima oleh semua 

lapisan masyarakat. Orang Jawa menghargai dan melaksanakannya dalam 

tindakan.  

 
4.4.4 Deskripsi Sikap Sungkan (segan)  

Sungkan dalam pergaulan masyarakat menjadi lebih menyenangkan dan 

membuat hubungan semakin baik. Sungkan muncul sebagai bentuk basa-basai 

yang tidak berlebihan namun bermakna. Sungkan dilakukan pada orang sebagai 

wujud penghormatan terhadap orang yang sudah akrab dan orang yang statusnya 

lebih tinggi. Sungkan dalam Orang-Orang Proyek terlihat pada kutipan berikut.  

“Tunggu, Pak Tarya. Saya ikut.” 
Pak Tarya tersenyum. 
“Wah, saya tidak enak, Mas. Nanti saya dibilang mengajak-ajak sampeyan 
meninggalkan pekerjaan.” 
‘Ini jam empat sore. Saya ingin cari kesegaran. Dan saya toh tidak harus 
mengawasi pekerjaan ini terus-menurus.” 
“Baiklah. Ayo. Kebetulan saya selalu membawa kail cadangan. Mas Kabul bisa 
mancing?” 
“Saya akan mencobanya.” (C/SKN/01.17). 

 

Pada dialog tersebut diperlihatkan sikap sungkan atau tidak enak yang 

ditunjukkan Pak Tarya terhadap Kabul. Basa-basi yang ditujukkan oleh Pak Tarya 

mengungkapkan hal tersebut. “Wah, saya tidak enak, Mas. Nanti saya dibilang 

mengajak-ajak sampeyan meninggalkan pekerjaan.” Pak Tarya tidak ingin 

dianggap sebagai orang yang suka mempengaruhi orang lain, maka dari itu Pak 

Tarya berbasa-basi pada Kabul agar tidak meneruskan niatnya untuk ikut mancing 

bersamanya. Dengan sungkan dapat membuat hubungan semakin erat karena 

adanya obrolan yang menarik. Menurut Greetz (1985:119), sungkan mengarah 
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pada kepada perasaan basa-basi hormat di hadapan seseorang atasan atau orang 

yang sederajat yang belum akrab….tahu sungkan berarti mampu memainkan 

langgam sosial dengan indah. 

 Sikap sungkan jika menolak pemberian orang lain membuat seseorang 

tidak kuasa menolak apa pun bantuan yang diberikan oleh orang lain terhadapnya. 

Oleh karena itu jika dapat bersikap sungkan maka langgam sosial yang indah akan 

terasa. Hal tersebut terlihat pada data C/SKN/02.36 berikut.  

Keluar dari kamar mandi kembali memandang perangkat yang belum disentuh di 
atas meja itu. Mau pakai atau tidak? Kabul ragu. Kerana memakai atau tidak 
memakai sama-sama ada bayaran moralnya. Kalau memakai berarti Kabul 
menerima sikap nganyar-nganyari yang ditunjukkan Wati. Ah, Kabul menduga 
ada sesuatu di balik sikap gadis itu. Padahal Kabul tidak atau belum siap berubah 
pandangan terhadap dia. Kalau tidak memakai, rasanya tak enak. Pantaskah 
uluran tangan teman yang sudah sekian lama bekerja sama disepelekan? 
(C/SKN/02.36) 

 

 Tokoh Kabul terkejut saat dilihatnya ada sebuah hadiah dari Wati 

untuknya. Dan kebingungan pun merambati dirinya. Kabul bingung mau di 

apakan hadiah tersebut karena jika Kabul menolak hadiah tersebut Wati akan 

tersinggung, namun sebaliknya jika tidak diterima maka akan terjadi 

kesalahpahaman. Akhirnya Kabul memutuskan untuk memakai pemberian Wati 

dengan cara memadukan dengan apa yang dimilikinya. Sikap sungkan Kabul 

menunjukkan tidak menyakiti orang lain secara terang-terangan dan tidak sebagai 

bentuk basa-basi dalam bentuk perbuatan. Sehingga hubungannya dengan Wati 

tetap baik. 

 Sikap sungkan bisa juga mengartikan ketidakinginan akan sesuatu. Sikap 

sungkan akan diperlihatkan jika seseorang tidak mau diberi sesuatu dan takut jika 

menolaknya maka ia akan melakukan basa-basi yang bertujuan agar tidak ada 
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ketersinggungan dan hubungan yang baik tetap terjalin. Hal tersebut diperlihatkan 

pada data C/SKN/03.38 berikut.  

“Tapi saya minta maaf, Pak Kades, “ ujar Pak Tarya. “Saya hanya akan ambil 
lauk tempe goring dan sambal. Bukan apa-apa…” 
Ah, saya tahu. Semua tukang mancing sudah bosan makan. Iya?” 
Pak Tarya terkekeh. Mereka makan dengan lahap, diselingi percakapan yang 
renyah. (C/SKN/03.38) 

 

Pak Tarya berbasa-basi pada Kades dengan diawali permintaan maaf. Hal 

tersebut dilakukan karena Pak Tarya tidak ingin Pak Kades sakit hati karena sudah 

menyediakan makanan yang banyak, namun yang diambil Pak Tarya hanya satu 

jenis makanan saja. Sikap sungkan Pak Tarya yang menggunakan basa-basi dalam 

bentuk perkataan juga dilakukan dengan perbuatan yakni Pak Tarya melakukan 

penolakan dengan tetap tersenyum manis, seolah menunjukkan bahwa apa yang 

dilakukan benar adanya. Dari sikap sungkan yang diperbut pak Tarya maka 

langgam sosial yang harmonis telah dipenuhi. Basa-basi terhadap makanan yang 

disediakan oleh Kades, yang sudah seharusnya dihormati membuatnya tetap 

dihargai oleh Kades maupun Kabul saat mereka makan bersama.  

Sikap hidup orang Jawa dalam sikap sungkan memang identik dengan 

adanya basa-basi yang biasa dilakukan oleh seseorang yang merasa mempunyai 

kedudukan yang lebih rendah terhadap orang yang mempunyai status yang lebih 

tinggi. Tapi sikap sungkan tersebut juga muncul dikala timbul situasi yang tidak 

diharapkan, sehingga basa-basi bisa dihadirkan untuk menghindarkan diri dari 

salah kata atau perbuatan. Orang Jawa menganggap bahwa keterbukaan dan 

keakraban yang berlebihan dari status yang berbeda bisa dianggap sebagai tidak 

tahu diri. Jika orang tidak tahu akan posisi diri sendiri maka ketidak harmonisan 

dalam hubungan sosial tidak dapat tercapai.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

 

5. 1 Kesimpulan 

Dalam penelitian berjudul Sikap Hidup Orang Jawa dalam Novel Orang-

Orang Proyek Karya Ahmad Tohari terdapat bebarapa hal yang ditemukan oleh 

peneliti, yaitu: 

1) Deskripsi sikap orang Jawa dalam kehidupan beragama. Kehidupan 

beragama orang Jawa yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek 

menggambarkan adanya kepercayaan terhadap Tuhan. Adapun sikap-sikap 

yang dimiliki oleh orang Jawa dan tergambar pada diri tokoh-tokoh cerita 

meliputi eling, pracaya dan mituhu. Sikap-sikap tersebut dilakukan agar 

dalam setiap perbuatan yang dilakukan tidak membawa kerugian bagi diri 

sendiri dan orang lain. Pertama, sikap eling yang terdapat pada novel 

Orang-Orang Proyek mengajarkan agar dalam kehidupan seseorang 

memiliki keteguhan hati untuk tidak ikut melakukan tindakan 

penyelewengan yang merugikan orang lain. Tindakan penyelewengan 

tersebut berupa memanfaatkan dana proyek untuk kepentingan pribadi. 

Eling kepada Tuhan berarti dapat membedakan yang benar dan yang salah 

serta tidak melakukan perbuatan jahat terhadap orang lain. Kedua, pracaya 

dalam novel Orang-Orang Proyek dilakukan dengan mempercayai adanya 

utusan yang diutus oleh Allah. Dalam novel tersebut sikap pracaya 

diwujudkan oleh tokoh cerita dengan berusaha mengikuti apa yang 
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dicontohkan oleh utusan/nabi. Ketiga, mituhu sebagai perwujudan ketaatan 

kepada perintah agama, dalam novel Orang-Orang Proyek dilakukan 

dengan berusaha melaksanakan sholat walapun dalam sedang beristirahat. 

2) Deskripsi sikap orang Jawa dengan diri sendiri. Sikap ini bertujuan untuk 

membentuk kepribadian yang baik dan memilki moral. Sikap orang Jawa 

dalam hubungannya dengan diri sendiri dalam novel Orang-Orang Proyek 

meliputi rila, nrima, dan sabar. Pertama, rila dilakukan oleh tokoh-tokoh 

dalam cerita untuk rela kehilangan apa yang telah menjadi milikinya. 

Dalam novel novel tersebut tokoh Kabul rila saat harus melepaskan 

pekerjaannya. Rila berarti mengharapkan sesuatu yang lebih baik sebagai 

penggantinya. Kedua, nrima pada keadaan yang terjadi, harta yang 

dimiliki, kesusahan serta tetap menjalankan kewajiban. Nrima dalam novel 

OOP tampak pada sikap Biyung yang tetap berusaha untuk menjalani 

hidup dengan menekuni pekerjaannya sebagai petani dan penjual gambus 

walaupun keadaan sedang susah. Ketiga, sabar dalam novel OOP 

membuat tokoh-tokoh yang memiliki sikap sabar menjadi orang yang 

bijaksana dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Sabar juga dapat 

membuat optimis dan tetap tegar dalam menghadapi cobaan. Sabar 

membuat seseorang lembut dan ramah terhadap orang lain. dan sabar tetap 

bisa mengendalikan diri ketika harapan berbeda dengan kenyataan.  

3) Deskripsi sikap orang Jawa dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap orang 

Jawa dalam bermasyarakat digunakan untuk selalu hati-hati dalam situasi 

yang kepentingan tidak sama saling berhadapan. Sikap orang Jawa dalam 

bermasyarakat bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan saling 
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menghormati dengan orang lain. Sikap dalam bermasyarakat pada novel 

Orang-Orang Proyek meliputi ethok-ethok, wedi, isin dan sungkan. 

Pertama, ethok-ethok digunakan untuk menjaga kerukunan antar sesama. 

Sikap ethok-ethok dalam OOP tidak diperkenankan juka dilakukan pada 

orang yang sudah dikenal atau akrab. Sikap ethok-ethok berarti 

menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dengan tujuan agar orang lain 

tidak ikut mencampuri urusan pribadinya. Sikap ethok-ethok dimaksudkan 

untuk menghindari konflik sehingga arah percakapan tetap menyenangkan. 

Kedua, wedi dalam novel OOP dilakukan dengan tujuan agar tahu 

kedudukan. Tahu kedudukan berarti tahu siapa dirinya dan bisa 

menempatkan diri dengan lawan bicara. Sikap wedi dalam OOP juga 

dilakukandengan tujuan untuk menghindari kesalahan dalam berkata atau 

berbicara. Ketiga, isin dilakukan sebagai bentuk menjaga kesopanan dalam 

berbuat. Isin juga dimaksudkan untuk bisa mengendalikan diri agar 

terhindar dari kekacauan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Keempat, 

sungkan dalam OOP dilakukan dengan wujud basa-basi bahasa pada orang 

lain. Sungkan dimaksudkan untuk tidak menyakiti orang lain dan tidak 

membuat orang lain tersinggung terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang saat bersama orang lain.  
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5.2 Saran 

 Berdaarkan kesimpulan yang diperoleh mengenai sikap hidup orang Jawa 

dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari yang telah dikaji dengan 

pendekatan sosiologi, terdapat beberapa hal yang disarankan kepada berbagai 

pihak, antara lain: 

1) Bagi peneliti lanjutan 

Penelitian ini mengkaji novel Orang-Orang Proyek dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra. Bagi peneliti lanjutan disarankan agar 

dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. 

Karena keterbatasan peneliti, disarankan bagi peneliti lanjutan supaya 

mengkaji sikap hidup orang Jawa dari intrinsik maupun ekstrinsik. 

2) Bagi pembaca 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan tentang sikap 

hidup orang Jawa dalam bergama, bermasyartakat dan diri sendiri. 

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai wahana untuk menggali 

makna di dalam sastra yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk berpikir 

tentang hakikat kehidupan khususnya bagi orang Jawa dan untuk semua 

masyarakat Indonesia. 
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