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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama anak, tempat anak meniru 

perilaku orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing, 

mengawasi, mengarahkan perilaku anak agar sesuai dengan harapan. Andayani 

(2002) mengungkapkan bahwa keluarga merupakan tempat pemberian dan 

pengajaran nilai-nilai luhur yang optimal bagi anak karena keluarga merupakan 

tempat tumbuh kembang yang pertama. Nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua 

kepada anak pada dasarnya diperoleh dari orang tua pendahulunya, baik dari 

keluarga ataupun dari lingkungan masyarakat sekitar. Salah satu nilai yang 

berperan di dalam keluarga adalah nilai hormat kepada orang tua.  

Nilai hormat kepada orang tua memiliki aspek yang berbeda di tiap negara 

sehingga tidak bisa menjadi tolak ukur untuk menilai nilai hormat di tempat yang 

berbeda. Hal ini didukung oleh Tam dan Neysmith (2006) bahwa perspektif dari 

budaya lain tidak dapat digunakan sebagai salah satu faktor untuk menilai bahwa 

individu tersebut menghormati orang tua atau tidak. Oleh karena itu untuk 

memahami dan mengetahui sikap hormat kepada orang tua maka peneliti harus 

menggunakan norma yang berlaku dalam budaya tersebut. Sebagai contoh adanya 

perbedaan nilai hormat yang ada di Korea dengan di Indonesia, penelitian di 

Korea mengungkapkan bahwa menghormati orang tua merupakan bentuk paling 

utama dalam sikap berbakti, urutan berikutnya adalah tanggung jawab anak dalam 



2 
 

merawat orang tua. Dampak yang diperoleh pelaku sikap berbakti adalah 

ketenangan hidup secara psikologis (Sung, 1990). 

Sung (1995) mengungkapkan bahwa berbakti merupakan nilai tradisional 

bagi masyarakat Asia Timur yang memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah 

berbakti yang berorientasi kepada perilaku yang diukur dari pengorbanan, 

tanggung jawab dan sikap balas budi, sedangkan dimensi kedua yaitu berbakti 

yang berorientasi kepada emosi yang diukur melalui keharmonisan, cinta dan 

kasih sayang, serta rasa hormat. Menurut penelitian ini dukungan yang biasa 

diberikan oleh anak kepada orang tuanya berupa dukungan emosional dan 

finansial tanpa bantuan yang berupa fisik. Namun pada kenyataannya anak 

perempuan yang merupakan pelaku utama dalam pemberian dukungan, dewasa ini 

semakin menurun sehingga menjadikan keprihatinan sosial yang besar di Korea.  

Fenomena ini berbeda dengan nilai hormat yang ada di Indonesia, 

khususnya pada masyarakat Jawa. Tartono (2009) menjelaskan beberapa contoh 

perilaku nilai hormat kepada orang yang dihormati pada masyarakat Jawa yaitu 

pada saat berbicara bersikap ngapurancang, bila menunjukkan arah atau 

mempersilahkan orang lain menggunakan jempol serta penggunaan bahasa Jawa 

halus atau krama kepada orang yang dihormati. Seperti yang diungkap oleh 

beberapa tokoh yang menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan pada masyarakat 

Jawa terlihat dalam tingkah laku seperti ungkapan, karya sastra, nasehat hidup, 

tutur bahasa dan etika berperilaku baik untuk diri sendiri maupun kepada orang 

lain (Pitoyo, 2008; Santosa, 2010; Soedibyo, 2003).  
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Etika berkomunikasi dalam budaya Jawa memiliki jenjang tertentu yang 

berkaitan dengan status sosial dalam masyarakat, misalnya untuk individu yang 

seusia dapat menggunakan bahasa “ngoko lugu” yang lebih santai, sedangkan 

untuk yang golongan rendah kepada golongan yang lebih tinggi menggunakan 

“krama inggil”. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan sikap untuk 

golongan tertentu, seperti antara teman sebaya,rakyat biasa dengan raja, antara 

orang yang tidak dikenal, bahkan antara anak dengan orang tua. Fenomena 

tersebut memperlihatkan bahwa norma sosial menyangkut rasa hormat yang 

sangat kental pada budaya Jawa (Sartono, 2010). Penelitian Sartono tersebut 

didukung oleh penelitian Yustanto (2010) yang mengungkapkan bahwa 

penggunaan bahasa dan kata sapaan pada masyarakat Jawa selalu 

mempertimbangkan posisinya, sehingga mereka tidak dapat semaunya dalam 

pengucapan karena merupakan penentu strata sosial atas faktor kekuasaan dan 

pengakraban dalam bermasyarakat.  

Selain perbedaan penggunaan bahasa tersebut, nilai hormat dalam 

kebudayaan Jawa dapat dilihat juga dalam beberapa pepatah Jawa, salah satunya 

“andhap asor dhuwur wekasane” yang berarti rendah hati akan berakhir dengan 

kemuliaan. Rendah hati bagi masyarakat Jawa merupakan sesuatu yang bernilai 

tinggi setara dengan kemuliaan (Tartono, 2009). Pernyataan di atas diperkuat 

dengan hasil penelitian Sartini (2009) bahwa ungkapan-ungkapan dalam bahasa 

Jawa memiliki kandungan nilai-nilai moral kehidupan yang merupakan salah satu 

alat perekat masyarakat dan dapat diamati dari unsur bahasa, kosa kata serta 

ungkapan-ungkapannya. Penelitian Soembodo (2006) yang menemukan bahwa 
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keluarga dalam masyarakat Jawa memiliki tugas untuk meneruskan nilai-nilai 

budaya Jawa seperti rukun dan hormat dalam keluarganya. 

Saat ini banyak orang yang mengaku dari suku Jawa yang tidak 

mengetahui seluk beluk budaya Jawa dan sangat jarang menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan generasi penerus tidak dapat 

berbahasa Jawa dengan semestinya sehingga nilai-nilai yang diajarkan masyarakat 

Jawa sebelumnya seperti hormat, unggah-ungguh, tata krama, etiket yang 

seharusnya digunakan masyarakat Jawa tidak banyak digunakan bahkan terkadang 

tercampur dengan nilai-nilai dari budaya luar (Tartono, 2009).  

Data menunjukkan bahwa jumlah bahasa daerah yang terancam punah 

menurut penelitian adalah 169 bahasa etnis karena penuturnya kurang dari 500 

orang, sedangkan 746 bahasa etnis yang ada di Indonesia akan berkurang hingga 

tinggal 10% di penghujung abad ke 21 (hariananalisa.com, 2012). Kepala Pusat 

Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Sugiyono, mengungkapkan bahwa 

bahasa daerah saat ini mulai menghilang seiring perkembangan zaman banyak 

orang tua yang tidak mengajarkan bahasa daerah kepada generasi muda 

(mediaindonesia.com, 2010). 

Nilai-nilai dalam kebudayaan Jawa mulai menghilang di masyarakat 

akibat dari adanya arus modernisasi yang mempengaruhi kehidupan sosial, 

ekonomi, politik, kebahasaaan dan kebudayaan. Generasi penerus lebih nyaman 

mengadopsi nilai-nilai budaya luar yang tanpa disadari perlahan-lahan mulai 

mengikis nilai-nilai yang mereka anut yang mengandung nilai kehidupan serta 
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menjadi pedoman hidup dan prinsip umum dalam bertingkah laku seperti sikap 

menghormati orang tua, menerima kebijakan tuhan, menghargai orang lain dan 

sikap sabar. Modernisasi juga menyebabkan orang tua memiliki sedikit peluang 

dalam meneruskan nilai-nilai Jawa kepada generasi penerus mereka, hingga 

menyebabkan adanya nilai kebudayaan yang dianggap “nilai budaya lama” yang 

hanya dianggap sebagai bagian dari masa lalu (Hamengku Buwono X, dalam 

Astiyanto & Suratno, 2009; Rohadi, 2006; Sartini 2009).  

Nilai hormat, sikap berbakti dan sopan santun kepada orang-orang tua 

terutama terhadap ayah dan ibu saat ini mulai menipis dan luntur pada generasi 

muda, hal ini dikarenakan era modernisasi dan kurangnya pengajaran yang 

diwariskan oleh keluarga sebagai lingkungan sosial pertama anak 

(harianumumpelita.com, 2012). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian 

Sartini (2009) yang mengungkapkan bahwa nilai budaya yang diajarkan oleh 

generasi sebelumnya baik secara sadar atau tidak sadar seperti norma ataupun 

bahasa, saat ini dianggap sebagai warisan budaya yang hanya perlu diketahui oleh 

orang-orang tua sehingga mengakibatkan penurunan nilai sopan santun, 

kerukunan dan hormat kepada orang lain.  

Fakta menunjukan bahwa penurunan sikap berbakti atau hormat yang 

terjadi di Korea juga ditemui di Indonesia. BKKBN (1999) menemukan bahwa 

terjadi penurunan jumlah orang tua yang berusia lanjut yang tinggal bersama anak 

dan menantu mereka sekitar 0,94% pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1999, 

sehingga salah satu fungsi keluarga batih sebagai tempat pemberi kenyamanan 

semakin tahun mulai berkurang. Populasi orang tua usia lanjut pada tahun 2009 

http://www.harian/
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mencapai angka 20 juta, 2,7 juta orang tua usia lanjut  dalam kondisi terlantar dan 

4,5 juta orang tua usia lanjut dalam kondisi rawan terlantar (Kompas.com, 2009). 

Kondisi tersebut dapat diatasi dengan mengadopsi nilai budaya Jawa 

dalam keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nilai yang diajarakan 

dalam keluarga Jawa memiliki pengaruh besar pada perilaku anak kepada orang 

tua. Menurut penelitian Rachim dan Nashori (2007) perilaku nakal pada remaja 

akan berkurang apabila remaja tersebut melakukan perilaku dan sikap yang 

dicontohkan dalam nilai budaya Jawa. Nilai ini berpengaruh sekitar 22,5% pada 

perilaku kenakalan remaja. Ditemukan pula bahwa sisanya (sekitar 77,5%) faktor 

yang mempengaruhi adalah fungsi keluarga, faktor ekonomi dan lingkungan serta 

pendidikan. Penelitian tersebut juga menunjukan bahwa sikap dan perilaku yang 

menunjukan nilai budaya Jawa termasuk kategori yang tinggi sekitar 54,74% 

karena masih dijaganya nilai budaya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat 

dalam mendidik anak secara langsung maupun tidak langsung.  

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk 

mengeksplorasi bentuk perilaku hormat anak pada generasi remaja dan bentuk 

perilaku hormat pada generasi orang tua pada keluarga Jawa. Oleh karena itu 

penulis mengajukan judul Perwujudan Nilai Hormat Pada Dua Generasi 

dalam Keluarga Jawa. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk perilaku hormat yang dilakukan oleh generasi 

remaja  pada keluarga Jawa. 

2. Mendeskripsikan bentuk perilaku hormat yang dilakukan oleh generasi orang 

tua pada keluarga Jawa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bentuk perilaku hormat dalam 

keluarga Jawa, sehingga dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk orang tua, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

yang baik dalam penerapan pendidikan mengenai nilai hormat dalam 

keluarga. 

2. Untuk anak, penelitian ini  dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

bertindak dan bersikap sebagai perwujudan nilai hormat agar tercipta 

hubungan harmonis dalam keluarga. 

3. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi, 

terutama psikologi sosial - keluarga dan psikologi indigenos karena hasil 

penelitian ini memberi penjelasan mengenai perwujudan nilai hormat dalam 

keluarga di Jawa. 


