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ABSTRAK 
 

Sabarrudin, M. Alib. 2013. Sikap terhadap Rekan Kerja: Studi Indigenous pada 
Karyawan PNS dan Pegawai Swasta Bersuku Jawa di Pulau Jawa. Skripsi,Jurusan  
Psikologi Fakultas  Ilmu  PendidikanUniversitas Negeri Semarang.Pembimbing I: 
Drs.Sugeng Hariyadi, S.Psi.,M.S. Pembimbing II: Rahmawati Prihastuty,S.Psi., 
M.Si 
 
Kata Kunci: sikap, karyawan suku jawa. 

Perbedaan kebudayaan memberi pengaruh pada value yang dianut individu 
yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada sikap seseorang.Sikap 
seseorang dipengaruhi oleh berbagi faktor. Sikap akan memberi pengaruh pada 
perilaku seseorang. Sikap dapat bersifat positif dan negatif. 

Penelitian-penelitian terdahulu mengatakan bahwa penelitian di dunia 
industri Barat yang berdasarkan culture Barat bisa diaplikasikan pada culture lain.  
Nilai-nilai dari budaya yang berbeda mempunyai pengaruh terhadap kognitif, 
emosi, motivasi dan sistem perilaku individu.Oleh sebab itu, diperlukan studi 
lintas budaya yang membandingkan hubungan-hubungan antara sikap terhadap 
rekan kerja dan perilaku pada level-level budaya yang berbeda di negara-negara 
yang berbeda.Penelitian ini sendiri bertujuan agar peneliti serta pembaca tahu 
bagaimana sikap terhadap rekan kerja menurut perspektif karyawan PNS dan 
Swasta bersuku Jawa di Pulau Jawa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei.Partisipan dalam penelitian 
ini berjumlah 700 orang, yaitu karyawan PNS dan swasta bersuku Jawa. Model 
sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling, dimana 
peneliti secara acak menghubungi beberapa responden yang memenuhi kriteria. 
Alat pengumpul data yang digunakanadalahopen-ended questionnaire. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap terhadap rekan kerja 
menurut karyawan bersuku Jawa berbeda dengan pandangan barat. sikap terhdap 
rekan kerja dalam perspektif karyawan bersuku Jawa dipengaruhi oleh 2 (dua) 
faktor, faktor positif dan faktor negatif. Faktor positif yang mempengaruhi sikap 
antara lain, faktor hubungan interpersonal yang baik, evaluasi positif, adanya kerja 
sama dalam kerja, dan kompetensi kerja sedangkan faktor-faktor negatif yang 
mempengaruhi sikap, antara lain, kepribadian yang kurang baik, kerja sama yang 
kurang, kinerja kurang, hubungan interpersonal, dan perbedaan karakter. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia memiliki ribuan suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap 

suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain. 

Kepala BPS Rusman Heriawan (3/2/2012)dalam rapat besar pendapat dengan 

komisi XI DPR RI, mengatakan jumlah suku bangsa Indonesia diklaim 

merupakan yang terbesar dibandingkan suku bangsa di negara lainnya sebanyak 

1.128 (jpnn.com).Suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa yang tersebar 

hampir di seluruh kepulauan di Indonesia.Menurut  CIA-The World Factbook ada 

sejumlah 40% orang dari etnis Jawa dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 

245,613,043 (cia.gov). 

Tabel1.1 Distribusi Suku 

No Nama Suku Presentase (%) 
1 Jawa 40.6
2 Sunda 15
3 Madura 3.3
4 Minangkabau 2.7
5 Betawi 2.4
6 Bugis 2.4
7 Banten 2
8 Banjar 1.7
9 Suku Lainnya 29.9

 
Sumber: World Factbook  (cia.gov) 
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Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang memiliki pola hidup 

yang rukun dan tepa selira dalam lingkungan masyarakat. Prinsip rukun ini 

tercermin dalam kata-kata keakraban keluarga yang berbunyi ”Mangan ora 

mangan yen ngumpul”, artinya makan atau tidak makan hendaknya berkumpul 

(Bastomi 1995:40). Dalam kehidupan masyarakat Jawa ada istilah Priyayi yang 

membentuk komunitasnya sendiri karena memilki status dengan life style 

sendiri.Priyayi dari golongan birokrasi sebagai contohnya, memilki kebiasaan 

berbelanja di pasar modern, memakai pakaian yang mengandung dan 

mendatangkan wibawa (misal mengenakan pakaian dinas), liburan di tempat 

tertentu. Orang Jawa pada dasarnya tidak materialistis, namun hidup mereka 

diorientasikan untuk memperoleh kehormatan derajat dan penghargaan (Tugiman 

dalam Salim2006:98).Berbeda dengan orang barat yang terbiasa dibesarkan 

dengan logika kategorikal dan individualistis.Orang barat dalam pendidikan 

anaknya selalu mendorong anaknya untuk berambisi (Sarwono 2007:14).Ambisi 

oleh orang barat dimaknai secara positif yaitu motivasi tinggi untuk kemajuan 

pribadi yang di Indonesia ambisi diartikan secara negatif (sok tahu,mau menang 

sendiri).Orang timur cenderung mengarahkan anak-anaknya untuk berbakti pada 

orang tua.Menurut Suryomentaram (dalam Fudyartanto 2003:104), 

menggambarkan struktur kejiwaan masyarakat Jawa salah satunya adalah rasa 

hidup.Rasa hidup merupkan pendorong semua tindakan manusia.Rasa hidup ini 

mendiferensiasi fungsional dalam kemampuan rasa, cipta dan karsa untuk 

melaksanakan tugas hidup dan meneruskan jenis manusia. 
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Perbedaan budaya ini menyebabkan perbedaan pada sikap atau pun 

penilaian masyarakat bersuku Jawa dengan orang barat dalam berbagai 

konteks.Hofstede(2001 dalam Woo 2009:3) mendefinisikan budaya sebagai 

pemrograman kolektif dari cara berpikir, bersikap dan berperilaku yang 

menghasilkan perbedaan aspek-aspek dalam kehidupan seseorang yaitu belief, 

sikap dan perilaku.  

Perbedaan budaya orang barat dan timur nampak pula dalam setting dunia 

kerja.Sebuah institusi atau organisasi terdiri dari berbagai macam orang dengan 

karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda yang berasal dari berbagai macam 

daerah, suku dan agama berbeda.Menurut Chin (2004:48), value orang Eropa dan 

Amerika dalam setting kerja maupun sosial antara lain adalah orientasi pada 

orang, bebas, individualis, optimis, berpusat pada orang, langsung dan 

asertif.Pada orang bersuku Jawa lebih ditekankan kepada gotong royong dan tepa 

selira.Kebudayaan yang berbeda memberi pengaruh berbeda pada sikap, 

kepercayaan, dan kebiasaan suatu masyarakat tertentu.Perbedaan suku, agama dan 

tingkat jabatan dalam dunia kerja seringkali menjadi salah satu aspek yang 

mendasari penilaian dan sikap terhadap orang lain. Latar belakang karyawan 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang berbeda menjadi penyebab 

karyawan satu dengan yang lain mempunyai sikap yang berbeda. Robbins dan 

Judge (2009:92) mendefinisikan sikap sebagai evaluatif baik yang menyenangkan 

maupun tidak menyenangkan  terhadap objek, individu, atau peristiwa. Kreitner 

dan Kinicki (2005:182), sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespons 

sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan 
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memperhatikan suatu objek tertentu.Thurstone (dalam Ahmadi 2009:150) 

berpendapat sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau 

negatif yang berhubungan dengan objek psikologi.Masyarakat Jawa yang 

memiliki karakteristik berbeda dengan orang barat cenderung menilai sesuatu 

berdasarkan culture dari masyarakatnya sendiri.Sikap dapat bersifat positif atau 

pun bersifat negatif. Sikap positif akan memberi pengaruh yang positif sedangkan 

sikap yang negatif terhadap kelompok lain cenderung menimbulkan prasangka 

maupun diskriminasi yang dapat merusak kerja sama maupun hubungan dalam 

setting sosial maupun kerja. Sikap juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Menurut Azwar (2010:30), faktor yang mempengaruhi sikap antara lain 

pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh 

kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan agam, dan juga pengaruh 

faktor emosional. 

Penelitian-penelitian terdahulu telah melakukan generalisasi yang 

mengatakan bahwa temuan-temuan yang di temukan di dunia industri barat yang 

berdasarkan culture barat bisa diaplikasikan pada culture lain. Markus dan 

Kitayama (dalam Woo 2009:2) nilai-nilai dari budaya yang berbeda mempunyai 

pengaruh terhadap kognitif, emosi, motivasi dan sistem perilaku individu.Oleh 

sebab itu, diperlukan studi lintas budaya yang membandingkan hubungan-

hubungan antara sikap kerja perilaku kerja pada level-level budaya yang berbeda 

di negara-negara yang berbeda. Beberapa peneliti berargumen bahwa culture 

tertentu berpengaruh terhadap sikap kerja dan perilaku kerja karena negara-negara 

yang berbeda mempromosikan nilai-nilai budaya yang berbeda pula (Bae  dan 
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Chung 1997; Glazer, Daniel, dan Short, 2004; Hoftstede 1980; Yao Swang 2006 

dalam Woo2009:2). Menurut Hofstede (1980 dalam Woo 2009:2) orang-orang 

menerima situasi secara berbeda karena mereka dikondisikan oleh pendidikan 

yang berbeda serta pengalaman hidup yang berbeda yang dibentuk oleh 

budaya.Latar belakang budaya seseorang memainkan peran yang sangat penting 

dalam mempertajam sikap dan perilaku seseorang. 

Menurut Hofstede(2001 dalam Woo 2009:3) beberapa peneliti mengklaim 

bahwa budaya tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain karena setiap 

budaya unik. Kepercayaan yang dimiliki orang-orang dalam budaya tertentu akan 

berbeda dengan kepercayaan yang dimiliki orang-orang dalam budaya yang 

berbeda pula. Dua dimensi budaya yaitu budaya individualistik dan budaya 

kolektifis sangat berkaitan dengan sikap kerja dan perilaku kerja (F. Oley, Hang 

Yue dan Loi dalam Woo 2009:4). Kenapa dimensi individualistik dan kolektivis 

sangat berpengaruh kepada sikap kerja karena individualistik dan kolektivis 

sangat dekat dengan salah satu proses psikologi yang membantu seseorang untuk 

membentuk sikapnya (Oyserman dan Lee 2008 dalam Woo 2009:4) lebih jauh 

lagi para peneliti mengatakan bahwa individualistis dan kolektivis adalah cara 

yang paling efektif untuk membedakan budaya barat dan budaya timur (Hofstede 

1980;Luthans, Zhu dan Afolio 2006 dalam Woo 2009:4). Pada budaya yang 

bersifat individualistis penekanan pada kerangka kerja yang bersifat sosial sangat 

rendah.Pada budaya kolektivis penekan pada kerangka kerja yang bersifat sosial 

penekanannya sangat kuat. Pada budaya individualistis (barat) individu 

diharapkan untuk mampu peduli pada dirinya sendiri dan keluarga dekatnya saja, 
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sementara pada budaya kolektivis nilai-nilai kelompok sangat diutamakan dan 

masing-masing individu diharapkan peduli pada kelompok lain  yang lebih besar 

(dalam Woo 2009:5). 

Studi pendahuluan menunjukkan jawaban berbeda atas pertanyaan berkaitan 

dengan sikap karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja, bawahan dan atasan di 

tempat kerja.Tujuh dari sepuluh responden menjawab seringkali menilai rekan 

kerja berdasar pada suku dan agama yang dianut oleh rekan kerja. Tiga responden 

yang lain menilai atasan karena posisi atasan di perusahaan tempat bekerja. 

Responden juga mengatakan penilaian yang negatif seringkali memunculkan 

persoalan seperti kurang percaya, muncul berbagai penilaian pada rekan ataupun 

atasan di sisi lain responden juga berpendapat perbedaan suku agama ini 

menjadikan semakin beragamnya suasana lingkungan kerja. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kecenderungan menilai adalah muncul dari perbedaan dalam 

kelompok objek yang dinilai oleh subjek yang melakukan penilaian. 

Penelitian mengenai sikap dalam dunia industri barat sudah banyak 

dilakukan di dunia barat berkaitan dengan sikap terhadap ras kulit hitam dengan 

berbagai macam skala dan belum pernah diujikan pada budaya masayrakat timur 

terutama pada budaya Jawa.Beberapa penelitian di Indonesia mengenai sikapjuga 

sudah banyak dilakukan, diantaranya berjudul “Hubungan Pengetahuan Sikap dan 

Perilaku (PSP) Masyarakat terhadap Vektor DBD di kota Palembang Provinsi 

Sumatera Selatan”, “Hubungan Antara Sikap dan Keputusan Membeli Produk 

Merk Lokal pada Konsumen”.Penelitian-penelitian tersebut cenderung bersifat 

membandingkan atau menghubungkan satu atribut dengan yang lainnya.Penelitian 
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mengenai sikap yang diarahkan secara indigenous terhadap budaya lokal yang ada 

terutama pada Karyawan bersuku Jawa belum pernah dilakukan.Penelitian ini 

dimaksudkan untuk melihat bagaimana sikap terhadap rekan kerja pada karyawan 

bersuku Jawa dalam setting  dunia kerja, karena selama ini banyak sekali teori 

barat yang diadopsi secara langsung ke dalam budaya Indonesia (budaya timur) 

yang jelas-jelas berbeda dari budaya barat.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti apakah teori-teori 

yang sudah ada di Barat dapat diadopsi secara langsung di suku Jawa.Sehingga 

perlu di lihat bagaimana sikap dari sudut pandang orang suku Jawa.Alasan 

memilih orang-orang suku Jawa adalah karena orang-orang suku Jawa memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan suku orang Barat, seperti telah dijelaskan di 

atas yaitu orang-orang pada budaya kolektivis lebih mementingkan hubungan 

yang harmonis dan dapat memenuhi keinginanorang lain sedangkan orang-orang 

Barat dengan budayanya yang individualis akan bahagia hidupnya bila harga diri 

mereka meningkat dan memiliki kebebasan dalam melakukan sesuatu. Penelitian 

ini dilakukan di Pulau Jawa, karena orang-orang yang bersuku Jawa mayoritas 

bertempat tinggal di Pulau Jawa sehingga hal ini akan lebih memudahkan peneliti 

dalam melakukan penelitian.Penulis merasa penting untuk melakukan penelitian 

tentang “Sikap: Studi Indigenous pada Karyawan PNS dan Pegawai Swasta 

Bersuku Jawa di Pulau Jawa.” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi sikap karyawan bersuku Jawa di tempat 

kerja? 

b. Bagaimana penilaian karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja yang 

berbeda suku dan agama di tempat kerja? 

c. Bagaimana penilaian karyawan bersuku Jawa terhadap atasan dan bawahan di 

tempat kerja? 

d. Bagaimana karyawan bersuku Jawa beradaptasi dengan rekan kerja yang 

berbeda suku dan agama? 

e. Bagaimana cara karyawan bersuku Jawa mengatasi perbedaan suku dan agama 

di tempat kerja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi sikap karyawan 

bersuku Jawa di tempat kerja. 

b. Untuk mengetahuipenilaian karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja yang 

berbeda suku dan agama di tempat kerja. 

c. Untuk mengetahuipenilaian karyawan bersuku Jawa terhadap atasan dan 

bawahan di tempat kerja. 
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d. Untuk mengetahui bagaimana karyawan bersuku Jawa beradaptasi dengan 

rekan kerja yang berbeda suku dan agama. 

e. Untuk mengetahui carakaryawan bersuku Jawa mengatasi perbedaan suku dan 

agama di tempat kerja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini akan memberi kontribusi terhadap 

pemahaman mengenai sikap terhadap rekan kerja pada karyawan bersuku Jawa di 

tempat kerja. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Karyawan Suku Jawa 

Karyawan suku Jawa memperoleh bahan untuk koreksi diri dan lebih 

memahami sikap yang berpengaruh pada iklim kerja dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan. 

1.4.2.2 Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan 

bagi perusahaan terutama pihak managemen dalam mengelola SDM-nya yang 

berasal dari berbagai latar belakang suku, agama dan budaya, sehingga tercipta 

iklim kerja yang kondusif. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sikap 

2.1.1 Pengertian Sikap 

Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespons sesuatu secara 

konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu 

objek tertentu (Kreitner dan Kinicki 2005:182). Robbins dan Judge (2009:92) 

mendefinisikan sikap sebagai pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan 

maupun tidak menyenangkan  terhadap objek, individu, atau peristiwa. 

Baron Byrne (2003:119) mengartikan sikap sebagai evaluasi terhadap 

berbagai aspek dalam dunia sosial.Berkman dan Gilson (1981 dalam Widiyanta 

2002:5), mendefinisikan sikap adalah evaluasi individu yang berupa 

kecenderungan (inclination) terhadap berbagai elemen di luar dirinya.Taylor, 

Peplau, dan Sears (2009:165) mendefinisikan attitude (sikap) sebagai evaluasi 

terhadap objek, isu, atau orang.Sikap didasarkan pada informasi afektif, 

behavioral, dan kognitif. 

Thurstone (dalam Ahmadi 2009:150) berpendapat sikap sebagai tingkatan 

kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek 

psikologi. Objek psikologi meliputi simbol, kata-kata,slogan, orang, lembaga, atau 

ide. Zimbardo dan Ebbesen mendefinisikan sikap sebagai suatu presdiposisi 

(keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau objek yang berisi 
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komponen-komponen cognitive, affective, dan behavior (dalam Ahmadi 

2009:150).John H. Harvey dan William P. Smith mengartikan sikap sebagai 

kesiapan merespons secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap 

objek atau situasi (dalam Ahmadi 2009:150). 

Peneliti sendiri mengartikan sikap sebagai evaluasi yang berupa penilaian 

positif atau negatif terhadap objek atau situasi. 

 

2.1.2 Komponen Sikap 

Komponen sikap menurut Travers, Gagne, dan Cronbach (dalam Ahmadi 

2009:151) terdiri dari tiga komponen yaitu : 

2.1.2.1 Komponen kognitif 

Komponen kognitif berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang 

didasarkan informasi, yang berhubungan dengan objek. 

Misalnya: Orang tahu bahwa uang bernilai karena melihat harganya dalam 

kehidupan sehari-hari. Sikap terhadap mengandung pengertian bahwa orang tahu 

tentang nilai uang. 

2.1.2.2 Komponen afektif 

Komponen afektif menunjuk pada dimensi emosional dari sikap yaitu 

emosi yang berhubungan dengan objek.Objek di sini dirasakan sebagai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

Misalnya: Jika orang mengatakan senang dengan uang, ini melukiskan perasaan 

mereka terhadap uang. 
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2.1.2.3 Komponen konatif 

Komponen konatif adalah komponen sikap yang berupa kesiapan 

seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. 

Misalnya: Uang adalah sesuatu yang berharga, orang menyukainya, dan berusaha 

(bertindak) untuk mendapatkan gaji besar. 

 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap menurut Walgito (2003:130), 

antara lain adalah: 

a. Faktor fisiologis 

Faktor fisiologis seseorang akan ikut menentukan bagaimana sikap seseorang 

dalam hal ini faktor umur dan kesehatan. Umumnya orang muda bersikap lebih 

radikal daripada yang lebih tua, sedangkan pada orang dewasa sikapnya lebih 

moderat. Masalah umur akan berpengaruh pada sikap seseorang. Orang yang sakit 

akan lebih tergantung daripada orang yang sering tidak sakit. 

b. Faktor pengalaman langsung terhadap objek sikap 

Sikap seseorang terhadap objek sikap akan dipengaruhi oleh pengalaman 

langsung orang yang bersangkutan dengan objek sikap tersebut. Misalnya, orang 

yang mengalami peperangan yang sangat mengerikan akan mempunyai sikap 

yang berbeda dengan orang yang tidak mengalami peperangan terhadap objek 

sikap peperangan. Orang akan punya sikap negative atas dasar pengalamannya. 
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c. Faktor kerangka acuan  

Kerangka acuan merupakan merupakan faktor yang penting dalam sikap 

seseorang karena kerangka acuan ini akan berperan terhadap objek sikap. Bila 

kerangka acuan tidak sesuai dengan objek sikap, maka orang akan mempunyai 

sikap yang negatif terhadap objek tersebut. 

d. Faktor komunikasi sosial 

Faktor komunikasi sosial sangat jelas menjadi determinan sikap seseorang dan 

faktor ini banyak diteliti. Komunikasi sosial yang berwujud informasi dari 

seseorang kepada orang lain dapat menyebabkan perubahan sikap yang ada pada 

diri orang yang bersangkutan. 

Azwar (2010:30-36) berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Pengalaman pribadi 

Pengalaman yang telah dialami dan sedang dialami ikut membentuk dan 

memberi pengaruh terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu 

dasar terbentuknya sikap. Seseorang harus mempunyai pengalaman berkaitan 

dengan objek psikologis yang kemudian akan membentuk sikap positif maupun 

negatif yang juga tergantung pada faktor lain. Middlebrook (1974 dalam Azwar 

2010:31) Mengatakan bahwa tidak adanya pengalaman sama sekali dengan suatu 

objek psikologis cenderung akan membentuk sikap negative terhadap objek 

tersebut. Pembentukan kesan atau tanggapan terhadap objek merupakan proses 

kompleks dalam diri individu yang melibatkan individu yang bersangkutan, 

situasi dimana tanggapan terbentuk dan atribut atau ciri-ciri objektif yang dimiliki 



14 
 

 
 

oleh stimulus. Pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat dalam 

pembentukan sikap. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman 

pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional karena 

dalam situasi yang melibatkan emosi penghayatan akan pengalaman akan lebih 

mendalam dan lebih lama berbekas. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis 

atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting.Kecenderungan ini 

dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan menghindari konflik 

dengan orang yang dianggap penting.Pada masa kanak-kanak, orang tua biasanya 

menjadi figure yang paling berarti bagi anak.Interaksi antara anak dan orang tua 

merupakan determinan utama sikap anak. Sikap orang tua dan sikap anak 

cenderung selalu sama sepanjang hidup (Middlebrook 1974 dalam Azwar 

2010:32). 

c. Pengaruh kebudayaan 

Kebudayaan memberi pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Budaya 

yang mempunyai norma yang longgar bagi pergaulan heteroseksual, sangat 

mungkin mempunyai sikap yang mendukung kebebasan pergaulan heteroseksual. 

Burrhus Frederic Skinner menekankan pengaruh lingkungan (termasuk 

kebudayaan dalam membentuk pribadi seseorang. Kepribadian menurut Skinner 

merupakan pola perilaku yang menggambarkan sejarah reinforcement  yang 

dialami (Hergenhahn dalam Azwar 2010:34). Pola sikap dan perilaku dikarenakan 

mendapat reinforcement(penguatan, ganjaran dari masyarakat untuk sikap dan 
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perilaku tersebut.Kebudayaan menanamkan garis pengarah sikap terhadap 

berbagai masalah tanpa disadari. 

d. Media massa  

Media massa sebagai sarana komunikasi memberi pengaruh besar dalam 

pembentukan opini dan kepercayaan orang. Tugas pokok media massa adalah 

sebagai penyampai informasi, media massa juga membawa pesan-pesan yang 

berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Media massa meskipun 

tidak memberi pengaruh sebesar interaksi individual secara langsung, namun 

dalam pembentukan sikap, peranan media tidak kecil artinya. Salah satu bentuk 

infromasi  sugestif dalam media massa yaitu iklan selalu dimanfaatkan dalam 

dunia usaha guna meningkatkan penjualan atau memperkenalkan produk baru. 

Informasi dalam iklan selalu berisi sisi positif mengenai produk sehingga 

menimbulkan pengaruh afektif yang positif pula. 

e. LembagaPendidikan dan Lembaga Agama 

Lembaga pendidikan dan lemabaga agama sebagai suatu sistem mempunyai 

pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar 

pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik buruk, 

garis pemisah suatu yang boleh dan yang tidak dilakukan, diperoleh dari 

pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Konsep moral dan 

ajaran agama sangat menenukan sistem kepercayaan sehingga konsep tersebut 

ikut berperan dalam menentukan sikap individu terhadap suatu hal. 
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f. Pengaruh Faktor Emosional 

Suatu sikap terkadang merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang 

berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk 

mekanisme pertahanan ego. Sikap tersebut dapat bersifat sementara dan segera 

berlalu setelah frustasi hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang 

bertahan lama. Suatu contoh bentuk sikap yang didasari faktor emosional adalah 

prasangka.Prasangka didefinisikan sebagai tidak toleran, tidak fair, atau tidak 

favourable terhadap sekelompok orang (Harding, Probansky, Kutner & Chein 

dalam Azwar 2010:37). 

 

2.1.4 Ciri-CiriSikap 

Menurut Walgito (2003:131) sikap terdiri dari beberapa ciri, ciri-ciri sikap 

tersebut antara lain: 

a. Sikap itu tidak dibawa sejak lahir 

Sikap terbentuk dalam perkembangan individu yang bersangkutan.Sikap itu 

terbentuk atau dibentuk, maka sikap itu dipelajari dan karenanya sikap dapat 

berubah. Sikap meskipun dapat berubah memiliki kecenderungan adanya sifat 

yang agak tetap, seperti yang dikemukakan oleh Kimball Young (1957 dalam 

Walgito 2003:131) sebagai berikut: 

“An attitudes is essentially a form of anticipatory response, 
a beginning of action which is nor necessary completed. This 
readiness to react moreover, implies some kind of stimulating 
situation, either specific or general. Also, attitudes tend to have 
stability and persistence.” 
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Pendapat Young atas sikap tersebut, menunjukkan sikap memilliki 

kecenderungan stabil, sekalipun sikap dapat mengalami perubahan.Sikap itu 

dibentuk ataupun dipelajari dalam hubungannya dengan objek-objek tertentu. 

b. Sikap selalu berhubugan dengan objek sikap 

Sikap selalu dibentuk dan dipelajari oleh karena itu dalam hubungannya 

dengan objek-objek tertentu, melalui proses persepsi terhadap objek. Hubungan 

yang positif atau negatif antara individu dengan objek tertentu akan menimbulkan 

sikap tertentu pula dari individu terhadap objek tersebut. 

c. Sikap tidak tertuju pada satu objek 

Sikap tidak hanya teruju pada satu objek saja namuan juga dapat teruju pada 

sekumpulan objek. Seseorang yang mempunyai sikap negatif pada orang lain, 

orang tersebut akan mempunyai kecenderungan menunjukkan sikap negatif pada 

kelompok orang tersebut tergabung. 

d. Sikap dapat berlangsung lama atau sebentar 

Suatu sikap yang telah terbentuk dan menjadi nilai dalam kehidupan 

seseorang, secara relatif sikap itu akan bertahan lama pada diri orang yang 

bersangkutan. Sikap tersebut sulit berubah dan kalaupun berubah memakan waktu 

yang relatif lama.Sikap yang belum mendalam ada dalam diri individu, maka 

sikap tersebut relative tidak bertahan lama dan sikap tersebut mudah berubah. 

e. Sikap mengandung faktor perasaan dan motivasi 

Sikap terhadap objek tertentu selalu diikuti perasaan yang data bersifat positif 

(yang menyenangkan) tetapi juga dapat bersifat negatif (yang tidak 

menyenangkan) terhadap objek tersebut.Sikap juga mengandung motivasi, berarti 
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bahwa sikap mempunyai daua dorong bagi individu untuk berperilaku secara 

tertentu terhadap objek yang dihadapi. 

 

2.2 Etnis Jawa  

2.2.2 Pengertian Etnis Jawa 

Etnis Jawa adalah penduduk asli bagian Tengah dan Timur pulau Jawa 

yang berbahasa Jawa (Suseno 1985:11).Sardjono (1991:13) mengatakan bahwa 

secara etnis, suku Jawa merupakan mayoritas penduduk di Indonesia, mereka 

hidup dan tinggal di pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Masyarakat suku Jawa hidup tersebar hampir keseluruh kepulauan di Indonesia 

ini. Entah sebagai transmigran, entah sebagai pejabat dalam pemerintahan 

maupun dalam perusahaan swasta, entah pula karena alasan lain yang bersifat 

pribadi. 

Menurut Hardjowirogo (dalam Sardjono 1992:13-14) bahwa semua orang 

Jawa berbudaya satu, mereka berpikir dan berperasaan seperti moyang mereka di 

Jawa Tengah, dengan Kota Solo dan Yogya sebagai pusat-pusat kebudayaan. 

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan orang Jawa adalah orang yang 

dilahirkan pada keluarga Jawa, berbahasa Jawa dan memiliki pertalian batin 

dengan kebudayaan Jawa, menganut dan mempercayai ajaran-ajaran dan etika 

sebagai orang Jawa. 
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2.2.2 Struktur MasyarakatJawa 

Masyarakat Jawa masih membeda-bedakan golongan atau menanamkan 

sebuah stratifikasi sosial berdasarkan status sosial, kedudukan dan ekonominya. 

“Masyarakat Jawa pada dasarnya terbagi menjadi dua golongan 
yaitu wong cilik (rakyat kecil) dan wong gedhe (priyayi). 
Hubungan kedua kelompok ini selalu dibingkai oleh budi pekerti 
yang khas baik melalui bahasa maupun tindakan”. (Endraswara 
2003:5-6) 

 
“Golongan orang priyayi yang terdiri dari pegawai negeri dan 
kaum terpelajar dengan golongan orang kebanyakan yang disebut 
wong cilik, seperti petani-petani, tukang-tukang dan pekerja 
kasar lainnya, di samping keluarga kraton dan keturunan 
bangsawan atau bendara-bendara. Dalam kerangka susunan 
masyarakat ini, secara bertingkat yang berdasarkan atas gengsi-
gengsi itu, kaum priyayi  dan bendara merupakan lapisan atas, 
sedangkan wong cilik menjadi lapisan masyarakat 
bawah”(Koentjaraningrat 2007:344). 

 
Orang tani di desa-desa, yang menurut lapisan sosial termasuk golongan 

wong cilik, diantara mereka sendiri juga terbagi secara berlapis. Lapisan yang 

tertinggi dalam desa adalah  wong baku, lapisan ini terdiri dari orang-orang yang 

dulu pertama kali datang menetap di desa. Orang Jawa memiliki sawah-sawah, 

rumah dan pekarangannya. Lapisan kedua disebut golongan kuli gondok atau 

lindung. Seorang laki-laki yang telah kawin, akan tetapi tidak mempunyai tempat 

tinggal sendiri, sehingga terpaksa menetap dirumah kediaman mertuanya. 

Golongan lapis ketiga yaitu joko, sinoman atau bujangan. Seorang laki-laki dari 

golongan ini, semuanya belum menikah dan masih tinggal bersama orang tua 

sendiri atau ngenger di rumah orang lain. 

Menurut kriteria pemeluk agamanya, orang Jawa biasanya membedakan 

orang santri dengan orang agama kejawen. Golongan kedua ini sebenarnya adalah 
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orang-orang yang percaya kepada ajaran agama Islam, akan tetapi mereka tidak 

secara patuh menjalankan rukun-rukun dari agama Islam itu. Secara mendatar di 

dalam susunan masyarakat orang Jawa ada golongan santri dan golongan agama 

kejawen. Di berbagai daerah di Jawa baik yang bersifat kota maupun pedesaan, 

orang santri menjadi mayoritas, sedangkan di daerah lain orang beragama 

kejawen-lah yang lebih dominan. 

Sardjono (1992:14) menuturkan, bahwa disamping lapisan sosial ekonomi 

itu, masih dibedakan pula dua kelompok atas dasar keagamaan yang meskipun 

secara nominal termasuk agama Islam namun berbeda cara penghayatannya. 

Golongan pertama lebih ditentukan oleh tradisi Jawa pra Islam dan disebut Jawa 

Kejawen. Golongan kedua, adalah golongan orang-orang Jawa beragama Islam 

yang berusaha untuk hidup menurut ajaran Islam, disebut golongan santri. 

“Kaum santri jelas berbeda dari kaum priyayi dan massa orang 
Jawa Kejawen sederhana karena mereka berusaha untuk mengatur 
hidup mereka menurut aturan-aturan agama Islam. Mereka 
berusaha untuk menjaga ortodoksi Islam walaupun praktek 
religious mereka dalam kenyataan masih tercampur dengan unsur-
unsur kebudayaan jawa lokal….”(Suseno 1985:14) 
 
Menurut Suseno (1985:15) keagamaan orang Jawa Kejawen selanjutnya 

ditentukan oleh kepercayaan pada berbagai macam roh yang tak kelihatan, yang 

menimbulkan kecelakaan dan penyakit apabila mereka dibuat marah atau kita 

kurang hati-hati. Orang bisa melindungi diri dengan memberi sajen, dengan minta 

bantuan dukun, dan juga dengan berusaha untuk mengelakkan kejutan-kejutan dan 

tetap memperthankan batinnya dalam keadaaan tenang dan rela.  

Penggolongan-penggolongan tersebut, selanjutnya menimbulkan hak dan 

kewajiban yang berbeda dari keluarga-keluarga atau anggota-anggota dari tiap-
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tiap lapisan.Kebanyakan orang Jawa hidup sebagai petani atau buruh tani. 

Didaerah dataran rendah mereka bercocok tanam padi, di daerah pegunungan 

mereka menanam ketela dan palawija. Sebagian besar pulau Jawa bersifat agraris, 

penduduknya masih hidup di desa-desa. Selain bertani, biasanya orang Jawa suka 

bertenak sapi, kerbau maupun kambing. Di desa, masih sedikit orang Jawa yang 

bekerja sebagai pedagang. Berbeda dengan di kota, terutama di dua kota 

pelabuhan, Surabaya dan Semarang yang semakin menjadi pusat perdagangan dan 

industri. Perkembangan kota-kota sebagian besar terbatas pada pusat-pusat 

pemerintahandan administratif di propinsi, kabupaten dan kecamatan. Di kota-

kota inilah dulu tinggal sebagian besar dari elite alministratif lama, sedangkan 

pedagang-pedagang Jawa mulai bermunculan dan berkembang setelah perang 

Dunia II. 

“Struktur masyarakat Jawa di desa yang asli, sudah terlanjur 
dirusak oleh struktur administratif yang ditumpangkan diatasnya 
oleh pemerintah kolonial, sejak lebih dari satu abad lamanya. 
Demikian sebagai akibat dari itu, masyarakat Jawa di desa tidak 
mengenal kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi adat yang sudah 
mantap, yang dapat berbuat kreatif sendiri. Organisasi 
administratif yang di tumpangkan dari atas, biasanya dikepalai 
oleh orang-orang yang berjiwa pegawai, yang sering tak suka 
memikul tanggungjawab sendiri,dan yang hanya bisa menunggu 
perintah dari atas”.(Koentjaraningrat 2007:344) 
 
Uraian diatas menunjukkan bahwa orang Jawa selalu mempunyai sikap 

yang nrimo dan bersikap pasif terhadap hidup, hal inilah yang menghambat 

kemajuan hidup orang Jawa di desa itu sendiri.Berbeda dengan masyarakat Jawa 

di kotasekarang ini, yang telah banyak mengenyam pendidikan dan meninggalkan 

sikap nrimo dan senang dipimpin, banyak orang Jawa di perkotaan saat ini, yang 

berambisi, tidak mudah putus asa dalam mengejar cita-citanya, suka 
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berkedudukan sebagai pemimpin, termasuk orang-orang penguasa di negeri ini, 

yang rata-rata orang Jawa. 

 

2.2.3 Karakteristik Orang Jawa 

Karakteristik orang Jawa Menurut Ki Ageng Suryomentaram (dalam 

Fudyartanto 2003:108) kepribadian masyarakat Jawa seringkali disebut Aku 

Kramadangsa, yaitu bahwa diri manusia mempunyai rasa keakuaan atau rasa 

pribadi  yang berfungsi sebagai rasa individulitas atau rasa aku sebagai individu. 

Rasa keakuaan menunjukkan rasa yang sifatnya individual, tidak dapat diwakilkan 

pada orang lain, sifat kramdangsa pada orang Jawa antara lain: 

a. Kramadangsa sebagai juru catat 

Kramadangsa sebagai juru catat mempunyai pekerjaan mencatat semua hal 

yang dijumpai dan dialami.Pekerjaan ini berlangsung dari masa bayi.Catatan 

menurut kramadangsa adalah ingatan mengenai semua hal yang pernah dialami 

seseorang dalam hidup. 

b. Kramadangsa sebagai tukang menanggapi 

Kramadangsa selain berfungsi sebagai pemersatu dan pengikat semua catatan 

dan rasa hidup, juga sebagai buruh, budak, ataupun buruh karena kramadangsa 

bertindak mengikuti perintah atau dorongan dari catatan-catatan dan rasa 

hidupnya.Rasa hidup berarti rasa yang timbul karena ada kebutuhan-kebutuhan 

kodrati dalam diri manusia.Kebutuhan kodrati ada dua, kebutuhan melangsungkan 

hidup dan kebutuhan melangsungkan jenisnya.Catatan dan rasa hidup seolah 
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menjadi majikan kamadangsa yang berfungsi sebagai pribadi manusia. Fungis 

juru tanggap ialah: 

1. Mengabdi pada kepentingan catatan-catatan dan rasa hidup 

2. Semua tindakan kramadangsa mencari keuntungan bagi catatan dan rasa hidup 

3. Semua hal yang dihadapi ditanggapi dengan rasa senang atau benci. 

4. Rasa suka dan benci dipakai sebagai mekanisme pertahanan diri. 

5. Kramadangsa bersifat sewenang-wenang, buas, ampuh terhadap pihak lain 

berdasarkan sikap mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. 

c. Kramadangsa sebagai tukang menggagas 

Kramadangsa sebagai tukang menggagas, juru pikir sebagai tukang pikir 

yang dipikir adalah kepentingan-kepentingan cataran dan rasa hidup untuk 

kebahagiaan hidup manusia yang berada dalam keadaaan senang terus menerus 

karena kepentingan dan kebutuhannya terpenuhi.Kramadangsa selalu berpikir 

untuk mencapai kebahagiaan dan menghindari celaka.Objek yang digagas oleh 

kramadangsa adalah semat, menyangkut kekayaan; Drajat, kehormatan; dan 

kramat, kekuasaan. 

d. Kramadangsa sebagai tukang menginginkan 

Kramadangsa sebagai tukang menginginkan, memandang rasa sebagai unsur 

pokok keinginan. Ki Ageng Suryomentaram (dalam Fudyartanto 2003:119) 

menjelaskan ada tujuh macam kelompok rasa, yaitu: 

1. Rasa senang dan rasa susah 

Keinginan menjadi sumber timbulnya rasa senang dan susah. Penyebab 

timbulnya rasa senang adalah tercapainya keinginan.Keinginan menimbulkan rasa 
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senang, enak, lega gembira.Susah disebabkan oleh tidak tercapainya keinginan. 

Rasa senang dan susah menjadi dinamika perasaaan manusia yangd atang silih 

berganti. 

2. Rasa sama 

Rasa hidup orang sama, hal ini terjadi karena setiap orang memiliki keinginan. 

Orang yang tidak punya keinginan berarti bukan manusia. Semua keinginan 

bersifat sama. 

3. Rasa damai 

Rasa damai akan tercapai apabila individu dalam bertindak berdasarkan pada 

rasa sakepenake (semua hal dihadapi dengan rasa enak), sabutuhe (segala sesuatu 

dipenuhi berdasarkan apa yang dibuthkan saja), saperlune (apa yang dilakukan 

memang manjadi keperluan), sacukupe (barang apa yang dinginkan dan dilakukan 

tidak lebih dan tidak kurang, samesthine (menurut aturan yang ditentukan), dan 

sabenere (segala tindakan dilakukan secara benar, tidak salah). 

4. Rasa tabah 

Rasa sama dan rasa damai tumbuh dalam diri individu, karena individu 

memahami diri manusia, memahami senang dan susah, sehingga individu dapat 

tabah menghadapi segala hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. 

5. Rasa iri dan sombong 

Rasa iri dan sombong timbul karena individu tidak mengerti akan kebenaran 

hidup, maka jika individu menyadari hakikat hidup adalah sebentar senang dan 

sebentar susah yang berganti terus-menerus, terbebaslah dari rasa iri dan 

sombong. 
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6. Rasa sesal dan khawatir 

Rasa sesal dan khawatir disebabkan karena individu tidak mengerti kebenaran 

hidup.Rasa sesal adalah rasa takut pada pengalaman yang telah terjadi, dan rasa 

khawatir adalah rasa takut pada pengalaman yang belum terjadi. 

7. Rasa bebas 

Bebas diartikan rasa tidak bertentangan (konflik). Individu yang melihat 

sesuatu dan mengerti sifatnya, individu akan merasa bebeas yaitu tidak berselisih 

dengan apa yang dilihat dan dimengerti. 

 

2.2.4 Stereotip Etnis Jawa 

Orang Jawa banyak dipandang sebagai kelompok masyarakat yang 

mencintai kerukunan, dilihat dari watak dan gaya bicaranya, orang Jawa 

diasumsikan sebagai individu yang alus dan kalem. Sikap yang nrimo serta empati 

yang tinggi terhadap individu bahkan kelompok masyarakat lain, menjadi prinsip 

utama orang Jawa. 

Tradisi kebudayaan Jawa yang menjadi salah satu identitas terbesar bangsa 

Indonesia sejak dahulu memegang kuat keasliannya dalam menganut sebuah 

kepercayaan seperti yang telah tertulis dalam sejarah, bahwa orang Jawa 

menjunjung tinggi nilai kesatuan, keharmonisan keluarga dan solidaritas terhadap 

manusia lain. 

“Sumber budaya Jawa adalah berpusat pada pensisikan budi 
pekerti, budi luhur, budi utama, sopan santun, lemah lembut, 
ramah-tamah, sabar, menerima apa adanya. Berdasarkan sumber-
sumber itulah tercermin adanya norma-norma susila, tata karma, 
menghargai siapapun yang lebih tua. Yang jelas masyarakat Jawa 
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menginginkan kedamaian, keakraban, dan kekeluargaan yang 
penuh kedamaian”. (Bratawijaya 1997:76) 

 
Pandangan negatif mengenai orang Jawa dari etnis lain pun ada meskipun 

orang Jawa menunjukkan sikap dan sifat yang baik. Orang Jawa dikenal sebagai 

kelompok masyarakat yang banyak berharap dan menuntut imbalan tanpa 

melakukan kewajibannya terlebih dahulu, malas dan lamban dalam bekerja, suka 

berbicara banyak hal yang kurang penting (basa-basi), dan ketika bekerja, 

beberapa orang Jawa selalu mengeluh. 

Orang Tionghoa di Indonesia mudah masuk dalam komunitas orang jawa 

karena sikapnya yang ramah dan santun. Orang Tionghoa dahulu beranggapan 

bahwa orang Jawa tidak akan berhasil dalam berdagang karena banyak diantara 

orang jawa tidak mencintai pekerjaannya. Orang Jawa memang telaten tetapi ulet, 

segera setelah mendapatkan laba dari hasil berdagang lalu dihabiskan uangnya 

dengan keyakinan bahwa besok akan mendapatkan rejeki lagi, prinsip orang Jawa 

inilah yang tidak disenangi orang Tionghoa, lebih pantas orang Jawa sebagai 

pekerja dari pada sebagai pengusaha. 

Berbeda dengan sekarang, pengusaha Jawa yang mampu bersaing dalam 

pasaran bisnis. Orang jawa yang hidup di kota-kota besar seperti di Semarang, 

tidak lagi kolot dan berpikiran sempit, kebanyakan orang Jawa mempunyai 

keinginan untuk selalu berinteraksi dengan masyarakat lain, tak heran bila 

sekarang banyak wirausaha Tionghoa yang mau bekerjasama dengan wirausaha 

Jawa dan telah menunjukkan keberhasilannya. 

Stereotip-stereotip tentang orang jawa, tidak begitu mudah dihilangkan. 

Hampir dari sekian orang Jawa lebih senang hidup cukup atau pas-pasan bila 
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dibanding dengan orang Tionghoa. Orang Jawa lebih senang bekerja pada orang 

lain dari pada membuka usaha sendiri, hal inilah yang menjadi salah satu jawaban, 

bahwa taraf hidup orang Jawa sulit bertanding dengan tingkat sosial ekonomi 

orang Tionghoa, sehingga orang Tionghoa lebih mengenal orang Jawa sebagai 

manusia yang selalu menyerah pada keadaan dan tidak mau berusaha.   

 

2.2.5 Sosialitas Masyarakat Jawa 

Kehidupan masyarakat Jawa menghendaki keselarasan dan keserasian 

dengan pola pikir hidup saling menghormati.Hidup saling menghormati akan 

menumbuhkan kerukunan baik di lingkungan rumah tangga maupun di 

lingkungan luar rumah tangga atau di dalam masyarakat luas. Pola kerukunan 

tersebut dapat menciptakan suasana masyarakat yang tentram, damai, dan 

harmonis. 

Ungkapan rukun ini disimpulkan oleh Bratawijaya (1997:81) sebagai 

rukun agawe santoso, erah agawe bubruh, artinya kerukunan akan memperkokoh 

persaudaraan sehingga dapat menangkal gangguan-gangguan yang datang baik 

dari dalam maupun dari luar.. 

Prinsip kerukunan hidup, bertujuan mencegah munculnya konflik karena 

bila terjadi konflik bagi masyarakat Jawa akan berkesan mendalam dan selalu 

diingat atau sukar untuk melupakan tetapi bila timbul konflik karena adanya 

kepentingan yang saling bertentangan, maka hal ini dapat diselesaikan secara 

tradisional yaitu dengan teknik-teknik kompromi secara kekeluargaan yaitu 

musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.  
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Asas kerukunan bagi masyarakat terbatas pada keluarga inti dan sanak 

saudara tetapi terhadap tetangga terdekat sudah dianggap seperti keluarga sendiri. 

Tetangga terdekat yang dimaksud, menurut Bratawijaya (1997:82) adalah 

tetangga kanan dan kiri samping rumah serta tetangga yang tinggal di depan dan 

di belakang rumah. Keluarga Jawa selalu berusaha memperlakukan tetangga 

ataupun orang lain seperti keluarga sendiri, dengan semua sanak saudara baik 

yang dekat maupun yang sudah jauh. 

Menurut Hildred Geertz (dalam Suseno 1988: 38) bahwa ada dua kaidah 

yang paling menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa, yaitu sebagai 

berikut: 

2.2.4.1 Prinsip Kerukunan 

2.2.4.1.1 Rukun 

Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam 

keadaan yang harmonis. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan 

tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling 

membantu. 

Perspektif Jawa mengenai ketenangan dan keselarasan sosial merupakan 

keadaan normal yang akan di dapat dengan sendirinya selama tidak diganggu, 

seperti juga permukaan laut dengan sendirinya halus jika tidak diganggu oleh 

angin atau oleh badan-badan yang menentang arus. 

2.2.4.1.2 Berlaku Rukun 

Rukun sebagai cara bertindak, kerukunan menuntut agar individu bersedia 

untuk menomorduakan bahkan kalau perlu melepaskan kepentingan-kepentingan 
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pribadinya demi kesepakatan bersama. Satu keutamaan yang sangat dihargai oleh 

orang Jawa adalah kemampuan untuk memperkatakan hal-hal yang tidak enak 

secara tidak langsung.  

Suatu sarana ampuh untuk mencegah timbulnya konflik adalah tata krama 

Jawa yang mengatur semua bentuk interaksi lengsung di luar lingkungan keluarga 

inti dan lingkungan teman-teman akrab. Tata krama itu menyangkut gerak badan, 

urutan duduk, isi dan bentuk suatu pembicaraan. 

Praktek gotong royong merupakan wujud dari kerukunan, dengan gotong 

royong dapat menimbulkan sikap saling membantu dan melakukan pekerjaan 

secara bersama demi kepentingan seluruh desa. Orang Jawa juga tidak jemu-jemu 

menunjuk pada keunggulan musyawarah kalau dibandingkan dengan cara Barat 

dalam mengambil keputusan. Keterikatan pada kerukunan menuntut dari pihak-

pihak yang berlawanan untuk melepaskan keinginan pribadi yang paling mungkin 

akan menimbulkan keresahan sosial terbuka. 

2.2.4.1.3 Rukun dan Sikap Hati 

Prinsip kerukunan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam 

masyarakat Jawa. Inti prinsip kerukunan adalah tuntutan untuk mencegah segala 

kelakuan yang bisa menimbulkan konflik terbuka. Mengusahakan kerukunan 

tidak dengan sendirinya menjamin sikap hati mau berdamai, mau mengerti, 

apalagi mau mengembangkan rasa simpati, melainkan orang tersebut sanggup 

untuk membawa diri dengan terkontrol dan dewasa dalam masyarakat. 
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Prinsip kerukunan tidak berarti bahwa orang Jawa tidak mempunyai 

kepentingan-kepentingan pribadi, melainkan merupakan suatu mekanisme sosial 

untuk mengintegrasikan kepentingannya demi kesejahteraan kelompok. 

2.2.4.2 Prinsip Hormat 

Kaidah kedua yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola 

interaksi dalam masyarakat Jawa adalah prinsip hormat. Prinsip hormat 

mengatakan bahwa semua hubungan dalam masyarakat teratur secara hirarkis, dan 

keteraturan hierarkis itu bernilai pada dirinya sendiri dan oleh karena itu setiap 

orang wajib mempertahankannya. 

Rasa wedi, isin, dan sungkan  merupakan suatu kesinambungan perasaan 

yang mempunyai fungsi sosial untuk memberi dukungan psikologis terhadap 

tuntutan-tuntutan prinsip hormat. 

2.2.4.3 Etika Keselarasan Sosial 

Prinsip-prinsip keselarasan menurut pandangan Jawa memang harus 

didahulukan terhadap hukum positif. Orang Jawa harus menerima masyarakat 

yang tidak lagi sesuai dengan apa yang dicitakan. 

Secara moral dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip keselarasan hanya 

berlaku prima facie, artinya bahwa secara moral suatu tindakan yang mengganggu 

keselarasan barangkali kadang dapat dibenarkan, bahkan secara moral dapat 

dituntut. 

Keadaan rukun pada masyarakat Jawaadalah keadaan dimana semua pihak 

berada dalam kedamaian, suka bekerjasama, saling asah, asih, asuh. Hal inilah 

yang menjadi harapan masyarakat Jawa baik dalam hubungan keluarga, 
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kehidupan sosial, rukun tetangga, dan rukun satu kampong. Kerukunan perlu 

dilandasi dengan adanya saling percaya antar pribadi, adanya keterbukaan 

terhadap siapa saja, adanya bertanggungjawab dan merasa adanya saling 

ketergantungan atau rasa kebersamaan. 

 

2.3 Dinamika Psikologis 

Dinamika psikologis bertujuan untuk memudahkan dalam memahami alur 

pikir studi mengenai sikap pada karyawan PNS dan Karyawan Swasta terutama 

karyawan bersuku Jawa.Berikut ini adalah dinamika psikologis penelitian ini. 
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Gambar 2.1 menunjukkan culture memiliki peran yang besar dalam 

membentuk perspektif karyawan suku Jawa. Perspektif karyawan bersuku Jawa 

memiliki peran dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap karyawan 

bersuku Jawa terhadap rekan kerja di tempat kerja, sikap karyawan bersuku Jawa 

terhadap rekan kerja yang berbeda suku dan agama, sikap karyawan bersuku Jawa 

terhadap atasan dan bawahan, bagaimana karyawan bersuku Jawa beradaptasi 

dengan rekan kerja yang berbeda suku dan agama, dan cara karyawan bersuku 

Jawa mengatasi perbedaan suku dan agama di tempat kerja. Cultureadalah 

semacam pembentukan dan pengaturan kolektif dari cara berpikir, bersikap dan 

berperilaku yang menghasilkan perbedaan aspek-aspek dalam kehidupan 

seseorang yaitu belief, sikap dan perilaku.Orang-orang menerima situasi secara 

berbeda karena mereka dikondisikan oleh pendidikan yang berbeda serta 

pengalaman hidup yang berbeda yang dibentuk oleh culture. 
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BAB 3  

DESAIN PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei.Penelitian survei 

merupakan salah satu metode terbaik yang tersedia bagi para peneliti yang tertarik 

untuk mengumpulkan data guna menjelaskan suatu populasi yang terlalu besar 

untuk diamati secara langsung. (Morissan 2012:166) 

Menurut Morissan (2012:166) penelitian survei dapat dibagi menjadi ke 

dalam dua kategori, yaitu survei deskriptif (decriptive survey) dan survei analitis 

(analytical survey). Suatu survei deskriptif berupaya menjelaskan atau mencatat 

kondisi atau sikap untuk menjelaskan apa yang ada saat ini, sedangkan suatu 

survei analitis berupaya menggambarkan dan menjelaskan mengapa suatu situasi 

ada. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode survei deskriptif, 

karena peneliti ingin berupaya menjelaskan bagaimana perspektif karyawan Jawa 

mengenai sikap terhadap rekan kerja di tempat kerja. 

 

3.2 Unit Analisis 

Unit analisis adalah seluruh hal yang kita teliti untuk mendapatkan 

penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit dan untuk menjelaskan berbagai 

perbedaan di antara unit analisis tersebut (Morissan 2012:48). Unit analisis dalam 

peneltitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel  3.1 Unit Analisis 
 

Unit Analisis Sub-unit Pertanyaan 

Sikap 
Karyawan 
Bersuku Jawa  

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi sikap pada 
rekan kerja 

1. Sebutkan 3 faktor utama yang 
mempengaruhi penilaian positif 
Anda terhadap rekan kerja Anda! 

2. Sebutkan 3 faktor utama yang 
mempengaruhi penilaian negatif 
Anda terhadap rekan kerja Anda! 

Penilaian terhadap rekan 
kerja berbeda suku dan 
agama 

1. Bagaimana penilaian Anda 
terhadap rekan kerja Anda yang 
berlainan suku? 

2. Bagaimana penilaian Anda 
terhadap rekan kerja Anda yang 
berlainan agama? 

Penilaian terhadap atasan 
dan bawahan 

1. Bagaimana penilaian anda terhadap 
atasan anda? Mengapa? 

2. Bagaimana penilaian anda terhdap 
bawahan anda? Mengapa? 

Adaptasi karyawan 
bersuku Jawa terhadap 
rekan kerja berbeda suku 
dan agama 

1. Apakah anda bisa beradaptasi 
dengan rekan-rekan kerja yang 
berbeda suku? 

2. Apakah anda bisa beradaptasi 
dengan rekan kerja yang berbeda 
agama? 

Cara mengatasi perbedaan 
suku dan agama di tempat 
kerja 

1. Bagaimana anda mengatasi 
perbedaan suku dan agama di 
tempat kerja? 

 

3.3 Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2009:157)sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya yaitu 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Partisipan dalam penelitian ini adalah karyawan bersuku Jawa yang 

diambil dengan menggunakan teknik snowball sampling, dimana peneliti secara 
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acak menghubungi beberapa partisipan yang memenuhi kriteria (qualified 

volunteer sample) dan kemudian meminta partisipan bersangkutan untuk 

merekomendasikan teman, keluarga, atau kenalan yang mereka ketahui yang 

memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai partisipan penelitian (Morissan 

2012:120).  

Menurut Sugiyono (2012:54) menjelaskan snowball sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi 

besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut 

belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi 

yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel 

sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-

lama menjadi besar Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan snowball 

sampling mengingat cakupan wilayah dalam penelitian ini luas meliputi pulau 

Jawa. Karena cakupan wilayah yang luas tersebut membuat peneliti sulit 

mengetahui keberadaan partisipan yang sesuai kriteria. Teknik penyebaran 

pengambilan data pada partisipan terdiri dari enam wilayah, yaitu Jawa Barat 

dimulai dari kota Bandung, Jawa Tengah dimulai dari kota Semarang, Jawa Timur 

dimulai dari kota Surabaya, DKI Jakarta , DIY Jogjakarta dan Banten. 

 

3.4 Alat Pengumpul Data 

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa open-ended 

questionnaire yang disusun oleh peneliti untuk mengungkap sikap pada karyawan 

bersuku Jawa. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:  
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1. Sebutkan 3 faktor utama yang mempengaruhi penilaian positif Anda 

terhadap rekan kerja Anda! 

2. Sebutkan 3 faktor utama yang mempengaruhi penilaian negatif Anda 

terhadap rekan kerja Anda! 

3. Bagaimana penilaian Anda terhadap rekan kerja Anda yang berlainan 

suku? 

4. Bagaimana penilaian Anda terhadap rekan kerja Anda yang berlainan 

agama? 

5. Apakah anda bisa beradaptasi dengan rekan-rekan kerja yang berbeda 

suku? 

6. Apakah anda bisa beradaptasi dengan rekan kerja yang berbeda agama? 

7. Bagaimana anda mengatasi perbedaan suku dan agama di temapat kerja? 

8. Bagaimana penilaian anda terhadap atasan anda? Mengapa? 

9. Bagaimana penilaian anda terhdap bawahan anda? Mengapa? 

Partisipan penelitian diminta untuk menuliskan respon mereka di tempat 

yang sudah disediakan.Open-ended questionnaire dipilih sebagai alat pengumpul 

data karena mempunyai banyak keuntungan, antara lain (a) Partisipan mempunyai 

kebebasan dalam memberikan jawaban pada setiap item yang ditanyakan 

berdasarkan nilai-nilai personal dan pengalaman partisipan, (b) respon-respon 

terhadap item mencerminkan ekspresi dan opini dari partisipan penelitian, (c) 

peneliti dapat mengidentifikasi dan mengeksporasi aspek-aspek yang ditemukan 

dalam topic penelitian ini secara lebih luas dan mendalam (Hayes dalam Rarasati 
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2012; Hakim dkk. 2012; Putri dkk. 2012; Asril dkk. 2012; Primasari dan Yuniarti, 

2012; Yuniarti dkk. 2012). 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dari open-ended questionnaire, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan psikologi indigenous.Menurut Kim & 

Berry (1993 dalam Kim, Yang dan Hwang 2006:7), pendekatan psikologi 

indigenous memiliki arti “The scientic of human behavior or mind that is native 

that is not transported…". Psikologi indigenous diartikan sebagai kajian ilmiah 

tentang perilaku atau pengetahuan manusia yang native (asli), yang tidak 

ditransportasikan  dari wilayah lain, dan dirancang untuk masyarakatnya. 

Cara yang digunakan untuk menganalisis datanya adalah dengan 

melakukan preliminary coding, aksial coding, kategorisasi dan yang terakhir 

cross-tabulasi. Proses preliminary coding adalah memilah-milah respon sesuai 

dengan kesamaan respon. Kesamaan respon dinilai bukan melalui interpretasi 

peneliti melainkan murni dari kata atau kalimat yang muncul yang 

menggambarkan respon partisipan terhadap pertanyaan terbuka yang diajukan. 

Proses selanjutnya adalah aksial coding, tahap awal aksial coding (Tukiran 

2008 dalam Rarasati 2012; Hakim dkk. 2012; Putri dkk. 2012; Asril dkk. 2012; 

Primasari dan Yuniarti 2012; Yuniarti dkk. 2012) adalah mengenali dan membuat 

peneliti menjadi familiar terlebih dahulu terhadap jawaban-jawaban partisipan. 

Setelah peneliti familiar dengan respon partisipan, selanjutnya peneliti baru 
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melakukan koding dan kategori. Proses aksial koding dilakukan dengan cara 

melakukan kombinasi dari jawaban-jawaban partisipan yang memliki kesamaan.  

Koding selanjutnya dilakukan selama beberapa kali tergantung dari 

keragaman jawaban partisipan penelitian.Koding dilakukan mulai dari yang 

sifatnya spesifik menjadi yang lebih umum.Fase ini dilakukan pada semua 

pertanyaan atau variabel yang ada dalam kuisioner satu persatu. 

Proses yang terakhir yaitu cross-tabulation dilakukan untuk menunjukkan 

respon-respon dari kelompok yang ada. Analisis ini diselesaikan dengan cara 

membagi variabel (pertanyaan) penelitian dalam kategori-kategori berdasar tabel 

frekuensi (Effendi dan Manning 2008). 

 

3.6 Teknik Verifikasi Data 

Verifikasi data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang 

beragam karena responden dari penelitian ini dilakukan pada karyawan bersuku 

Jawa yang bekerja baik di perusahaan swasta ataupun negeri, yang berasal dari 

berbagai daerah. 

Data yang berhasil dikumpulkan melalui open-ended questionnaireakan 

diproses (dilakukan koding dan kategorisasi) dengan menggunakan model antar 

rater. Setiap jawaban partisipan tidak hanya dilakukan koding dan kategorisasi 

oleh satu orang saja tetapi dikoding dan dikategorisasikan oleh beberapa orang 

dengan alasan unsur subjektivitas tidak mengotori koding dan kategorisasi. Dalam 

penelitian ini, jawaban partisipan dinilai oleh limarater. Penelitian ini tidak 

memakai metode triangulasi teori karena penelitian ini menggunakan pendekatan 
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indigenous psychology yang tujuannya membentuk konstruk teori yang sesuai 

dengan budaya setempat.Teknik verifikasi data, peneliti menggunakan teknik 

verifikasi data pemeriksaan sejawat melalui diskusi (Moleong 2007: 332). Teknik 

ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Maksud dari teknik 

ini, pertama untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan 

kejujuran, kedua untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul 

dari pemikiran peneliti. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Setting Penelitian 

Setting penelitian dilakukan di Pulau Jawa, Pulau Jawa sendiri terdiri dari 

6 (enam) provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Banten, DKI 

Jakarta, dan Jawa Barat. Banten menjadi provinsi sendiri sejak 4 Oktober 2000, 

sesuai dengan keputusanUndang-undang Nomor 23 Tahun 2000, berpusat 

pemerintahan di Kota Serang.Pulau Jawa memiliki luas sekitar 139.000 km2 

(wikipedia.com). Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Kepulauan Sunda 

Besar,lokasinyaberada di Asia Tenggara, dengan koordinat 

7030’10”LS,111015’47”BT. Daftar nama provinsi dan luas wilayahnya di Pulau 

Jawa, adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Daftar Nama Provinsi dan Luas Wilayahnya Tahun 2012 

No Provinsi Kabupaten Kota Kecamatan Luas 
wilayah 
(km²) 2 

Jumlah 
penduduk 3

1 Jakarta 1 5 44 664,01 9.809.857
2 Jawa Barat 18 9 625 35.377,76 45.423.259
3 Jawa Tengah 29 6 573 32.800,69 37.453.830
4 Yogyakarta 4 1 78 3.133,15 3.876.391
5 Jawa Timur 29 9 662 47.799,75 41.437.769
6 Banten 4 4 154 9.662,92 9.953.414

Total 85 34 2136 129438,28 147954520
 
(Sumber: Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas) 
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Pulau Jawa memiliki komposisi penduduk terbesar lebih dari 57% 

populasi dari total penduduk Indonesia atau sebesar 136 juta jiwa. Kepadatan 

penduduk adalah sekitar 1.029 jiwa/km2. Bagian barat pulau Jawa (Jawa Barat, 

Banten, dan DKI Jakarta) memiliki kepadatan penduduk lebih dari 1.400 

jiwa/km2.Subjek penelitian berjumlah 700 (tujuh ratus) orang yang terdiri dari 

karyawan PNS dan Swasta bersuku Jawa di Pulau Jawa yang memiliki berbagai 

macam latar bekalang. 

 

4.2 Proses Penelitian 

Proses penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi tahap-tahap 

dalam pelaksanaan penelitian, dimulai persiapan penelitian, pelaksanaan 

penelitian sampai pada hasil dan kesimpulan dari penelitian terkait. 

4.2.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan penelitian yang dimulai dari 

penyusunan proposal hingga sampai pada koding 3. Pelaksanaan penelitian secara 

rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 Tahapan Penelitian 
 

No Tahap Waktu Pelaksanaan 
1 Penyusunan proposal penelitian 15 November 2012 
2 Pengambilan data 01 Februari 2013 
3 Pengumpulan data 01 Maret 2013 
4 Tabulasi Data 02 Maret 2013 
5 Kategorisasi 02 April 2013 
6 Koding tahap 1 01 Mei- 12 Mei 2013 
7 Koding tahap 2 20- 24 Mei 2013 
8 Koding tahap 3 27- 31 Mei 2013 
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Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 15 November 2013 

dengan didahului penyusunan proposal penelitian hingga sampai pada koding 

ketiga yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2013.Proposal penelitian terdiri dari 3 

bagian, bab pertama membahas tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, 

bab kedua mengenai teori yang mendasari variabel penelitian dalam hal ini sikap, 

kemudian bab ketiga adalah tentang metode penelitian.  

Bulan Februari 2013, dilakukan pengambilan data kurang lebih selama 1 

bulan yang ditujukan kepada para karyawan bersuku Jawa di Pulau Jawa. 

Pengambilan data ini dilakukan dengan dua cara, dimana peneliti memberikan 

angket kepada responden secara langsung dan atau mengirimkan angket tersebut 

melalui e-mail serta dengan cara mengirimkan angket melalui pos. Pengambilan 

data secara langsung dilakukan peneliti dengan bantuan beberapa rekan. Mediae-

mail dan pos dilakukan guna memperoleh data dari karyawan bersuku Jawa yang 

lokasinya jauh dari peneliti. 

Bulan Maret 2013, dilakukan pengumpulan data dan membutuhkan waktu 

sekitar 1 bulan, hal ini karena jumlah responden yang menjadi subjek penelitian 

cukup banyak dan dari berbagai kota di Pulau Jawa serta jumlah pertanyaan dalam 

angket yang diberikan sangat banyak yaitu ada 48 soal, dan kebanyakan dari soal 

itu adalah pertanyaan terbuka, sehingga membutuhkan waktu lebih lama bagi 

responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. 

Data yang telah terkumpul, selanjutnya ditabulasi dengan cara jawaban 

disalin ke dalam Microsoft Word, proses ini membutuhkan waktu ± 1 bulan. 

Peneliti menyalin satu demi satu jawaban responden dari 48 soal pertanyaan yang 
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tersedia.Jawaban-jawaban responden itu juga diberi kode urut untuk 

mempermudah peneliti mengecek antara jumlah responden yang ada dengan 

jawabannya.Jawaban yang telah selesai di salin, kemudian dicetak.Data yang telah 

dicetak kemudian siap untuk dipotong sesuai dengan nomor soal, kode urut subjek 

dan jawaban yang diberikan. Proses tabulasi secara jelas sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Contoh Tabulasi Data Responden 
 

No. 
Pert. Kode 

Pertanyaan 
Bagaimana anda mengatasi perbedaan suku dan agama di 

temapat kerja 

1 

A1 Jawaban: 
Saling menghargai suatu perbedaan 

A2 Jawaban: 
Dengan saling menghormati dan menghargai 

A.... Jawaban: 
...................................................... 

A.... Jawaban: 
...................................................... 

A700 Jawaban: 
...................................................... 

2 

Sebutkan 3 faktor utama yang mempengaruhi penilaian positif 
terhadap rekan kerja Anda? 

A1 Jawaban: 
Sikap 

A... Jawaban: 
........................................................ 

A... Jawaban: 
........................................................ 

A700 Jawaban: 
........................................................ 

 
Keterangan: 

A1 = responden pertama dengan “A” sebagai inisial nama peneliti 

A2 = responden kedua dengan “A” sebagai inisial nama peneliti 

Jawaban-jawaban kemudian di kelompokkan sesuai dengan kategori yang 

dibuat sendiri oleh peneliti dan para reviewer.Proses kategorisasi dilakukan 
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dengan cara mengambil kata kunci pertama jawaban responden, hal ini dianggap 

peneliti bahwa kata kunci pertama tersebut telah mewakili seluruh jawaban 

responden. Misalnya dalam contoh tabel diatas, A1 menjawab “Bagaimana anda 

mengatasi perbedaan suku dan agama di tempat kerja saling menghargai suatu 

perbedaan”, maka kategori yang diambil adalah menghargai dan menghormati 

.Sedangkan A2 menjawab “Bagaimana anda mengatasi perbedaan suku dan 

agama di tempat kerja dengan saling menghormati dan menghargai”, maka 

kategori yang bisa dibuat yaitu saling menghormati dan menghargai, dan begitu 

seterusnya. Pertanyaan dengan 3 jawaban, jawaban responden tetap 

dikelompokkan menjadi 3 jawaban sehingga total jawaban dari satu pertanyaan 

ada 2100 jawaban. Jawaban-jawaban responden kemudian ditempel pada kertas 

plano sesuai dengan kategori yang tersedia. 

Proses selanjutnya dilakukan koding. Koding tahap 1 peneliti mendata 

mulai dari jumlah kategori yang ada, sampai jumlah responden yang menjawab 

dalam setiap kategori.Tahap koding 1 masih dilakukan secara spesifik, sehingga 

biasanya kategori yang tersedia berjumlah lebih dari 10 sampai 25 atau lebih 

tergantung variasi jawaban. Proses koding tahap 1 dilakukan sekitar 2 minggu 

saja,  karena dalam melakukan koding peneliti dibantu oleh beberapa reviewer.  

Tahap selanjutnya adalah koding tahap 2.Pada tahapan koding 2 peneliti 

dan para reviewer membuat kategori yang lebih umum daripada koding 

sebelumnya yaitu koding tahap 1. Kategori umum ini di dapatkan dari kategori-

kategori yang maknanya hampir mendekati satu sama lain, yang bisa dijadikan 

dalam satu kategori umum. Misalnya, kategori akrab dan kategori rukun yang 
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semula berbeda kategori, pada koding tahap 2 ini dijadikan dalam kategori yang 

sama yaitu kategori faktor pertemanan. 

Pada koding tahap 3dilakukan prosedur seperti koding tahap 2, jika 

sekiranya masih ada beberapa kategori yang bisa dijadikan satu, maka kategori 

tersebut dapat digabung menjadi satu kategori umum. Proses mengkoding dalam 

penelitian ini membutuhkan waktu selama ± 1 minggu. Proses koding selesai, 

dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 

melihat jumlah responden yang menjawab pertanyaan dari beberapa kategori yang 

ada, kategori juga diurutkan sesuai dengan jumlah responden yang menjawab dari 

mulai terkecil sampai yang terbesar. 

 

4.2.2 Kendala Penelitian 

Kendala yang dialami oleh peneliti saat pelaksanaan berlangusng adalah 

sulitnya mendapatkan data dan jawaban yang lengkap, hal itu karena item 

pertanyaan yang disajikan dalam angket terlalu banyak yaitu 48 soal, sehingga 

memungkinkan para responden untuk tidak mengisi dan menjawab lengkap 

pertanyaan yang tersedia, selain itu kecenderungan menjawab pertanyaan sesuai 

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terjadi faking good.  

Jumlah responden yang banyak yaitu sebesar 700 (tujuh ratus) orang 

menyebabkan dalam mengkategorisasikan jawaban responden, peneliti dibantu 

oleh beberapa rekan yang bertindak sebagai reviewer untuk mengelompokkan 

jawaban-jawaban responden. 
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4.2.3 Koding 

Koding dilakukan selama beberapa kali tergantung dari keragaman 

jawaban responden penelitian.Koding dilakukan mulai dari yang sifatnya spesifik 

menjadi yang lebih umum.Fase ini dilakukan pada semua pertanyaan atau variabel 

yang ada dalam angket satu persatu. 

Berikut merupakan langkah-langkah saat proses koding, yaitu: 

a. Prelimenary coding 

1. Ambill jawaban yang sudah di potong kemudian baca isinya. 

2. Tempel potongan tersebut di kertas besar (kertas plano) yang telah tertempel 

pada dinding yang tersedia. 

3. Ambil jawaban lainnya, baca isinya tanpa diinterpretasikan. Buatlah 

keputusan atas dasar pengetahuan/intuisi atau berdiskusi pada rekan sejawat 

(teknik keabsahan data) mengenai jawaban responden., tampak sama/dirasa 

sama dengan jawaban sebelumnya, jika sama tempelkan jawaban di bawah 

jawaban yang sama tersebut, namun jika berbeda (kategori lain) tempel pada 

bagian lain dari kertas plano. 

b. Aksial Coding 

1. Jawaban yang telah diproses, dianalis lagi jika merasa ada jawaban yang tidak 

cocok untuk di tempel kategori sebelumnya ataupun tidak cocok untuk 

menyusun kategori baru, tempatkan jawaban tersebut pada kategori “lain-

lain”. Jawaban-jawaban tersebut jangan sampai dibuang karena masih 

digunakan untuk keperluan menelaah kembali. 
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2. Jawaban yang sudah terkumpul dalam kategori, kemudian beri “judul” atau 

“nama” yang dapat mewakili esensi jawaban, untuk memudahkan 

pengelompokkan berikutnya. Lakukan penelaahan setiap jawaban pada 

kategori yang sudah diberi “judul” atau “nama” tersebut. 

3. Kategorisasi dilanjutkan pada seluruh jawaban responden sampai selesai. 

4. Penelaahan kembali jawaban yang berada pada kategori “lain-lain”. Beberapa 

jawaban sama sekali tidak relevan dengan semua kategori yang ada, jawaban 

demikian dimasukkan kategori “undefined”, namun ada juga jawaban yang 

belum dapat dipastikan masuk ke kategori apa (biasanya 5%-7% dari jawaban 

keseluruhan). 

5. Penelaahan dilakukan ulang pada setiap jawaban di tumpukan kategori. 

Kategori seperti hilang, tidak lengkap atau kategori lainnya yang tidak 

memuaskan menuntut peneliti mengadakan tindak lanjut pengumpulan data. 

6. Analis harus menelaah sekali lagi seluruh kategori agar jangan sampai ada 

yang terlupakan.Sebelum penafsiran, penulis wajib mengadakan pemeriksaan 

terhadap keabsahan data. 

c. Cross-tabulationadalah proses tabulasi silang antara satu jawaban dengan 

jawaban yang lain. Proses ini dilakukan untuk menggabungkan jawaban-

jawaban yang dianggap sama dari kelompok atau kategori yang ada. 

 

4.3 Temuan Penelitian 

Temuan penelitian merupakan hasil yang didapatkan dari sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik dengan metode observasi, 
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wawancara maupun dengan metode survei.Temuan yang didapatkan oleh peneliti 

pada penelitian ini berupa jawaban-jawaban dari responden.Peneliti mendapatkan 

temuan dari questionaire selanjutnya dilakukan beberapa tahapan koding. Temuan 

penelitian mengenai sikap karyawan bersuku Jawa di tempat kerja adalah sebagai 

berikut: 

4.3.1 Temuan 1 (Pertanyaan Pertama) 

Pertanyaan pertama dalam penelitian ini adalah pertanyaan mengenai 3 

faktor utama yang mempengaruhi penilaian positif terhadap rekan kerja pada 

karyawan bersuku Jawa. 

4.3.1.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Pertama 

Pada tahap koding 1 pertanyaan pertama, dari 700 responden 

penelitian.Peneliti memperoleh 2100 data, yang terbagi manjadi 55 kategori. Hasil 

koding 1 pertanyaan pertama adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Koding Tahap 1 Pertanyaan Pertama 
 

No Kategori Jumlah % 
1 Tidak menjawab 235 11.190
2 Kerja sama 196 9.333
3 Disiplin 131 6.238
4 Jujur 129 6.143
5 Uncategorized 129 6.143
6 Sikap perilaku 128 6.095
7 Tanggung jawab 120 5.714
8 Saling menghormati 84 4.000
9 Ulet tekun 80 3.810
10 Suka membantu 69 3.286
11 Skill, kinerja 69 3.286
12 Kekompakan,kebersamaan 58 2.762
13 Ramah sopan 56 2.667
14 Komunikasi 52 2.476
15 Professional 42 2.000
16 Saling mendukung 40 1.905
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Lanjutan koding tahap 1 pertanyaan pertama 
17 Keperacayaan/saling percaya 38 1.810
18 Saling tukar pikiran 37 1.762
19 Tujuan yang sama, nasib sama 32 1.524
20 Baik 30 1.429
21 Dapat bersosialisasi 25 1.190
22 Rajin 25 1.190
23 Semangat 22 1.048
24 Respek 21 1.000
25 Loyal 20 0.952
26 Akrab/bersahabat 18 0.857
27 Terbuka 17 0.810
28 Undefined 17 0.810
29 Cerdas 15 0.714
30 saling mengerti 15 0.714
31 Menyenangkan 13 0.619
32 Banyak pengalaman 13 0.619
33 Penampilan 12 0.571
34 Positif thinking 11 0.524
35 Rukun 10 0.476
36 Kreatif 10 0.476
37 Tidak sombong 8 0.381
38 Inisiatif 7 0.333
39 Tulus ikhlas 7 0.333
40 Toleransi 7 0.333
41 Menerima kelebihan dan kekurangan 6 0.286
42 Simpati empati 6 0.286
43 Memahami perasaan orang lain 5 0.238
44 Kekeluargaan 5 0.238
45 Etos kerja 4 0.190
46 Saling mengisi 4 0.190
47 Efisien dalam bekerja 3 0.143
48 Teliti 3 0.143
49 Percaya diri 3 0.143
50 Tidak egois 3 0.143
51 Solidaritas 3 0.143
52 Sabar 2 0.095
53 Mandiri 2 0.095
54 Kebiasaan 2 0.095
55 Memberi arahan 1 0.048

Jumlah 2100 100
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4.3.1.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Pertama 

Koding 2 pertanyaan kedua dari 55 kategori dari koding 1 dipersempit lagi 

menjadi 11 Kategori. Hasil koding 2 dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Koding Tahap 2 Pertanyaan Pertama 

No Kategori Sub-kategori Jumlah % 
1 Faktor pertemanan Akrab/bersahabat 18 64.29

Rukun 10 35.71
Jumlah 28 100

2 Faktor Kompetensi 
Kerja 

Skill, kinerja 69 42.33
Profesional 42 25.77
Cerdas 15 9.2
Banyak pengalaman 13 7.98
Kreatif 10 6.13
Inisiatif 7 4.29
Etos kerja 4 2.45
Efisien dalam bekerja 3 1.84
Jumlah 163 100

3 Faktor Kerja Sama Kerja sama 196 48.28
Suka membantu 69 17
Kekompakan,kebersamaan 58 14.29
Saling mendukung 40 9.85
Saling tukar pikiran 37 9.11
Saling mengisi  4 0.99
Kebiasaan 2 0.49
Jumlah 406 100

4 Faktor Kesamaan 
Tujuan 

Tujuan yang sama,nasib sama 32 100

Jumlah 32 100
5 Faktor Hubungan 

Interpersonal yang 
Baik 

Komunikasi 52 66.67
Dapat bersosialisasi 25 32.05
Memberi arahan 1 1.28
Jumlah 78 100

6 Faktor Tanggung 
Jawab 

Tanggung jawab 120  100

Jumlah  120  100
7 Faktor Evaluasi 

Positif 
sikap perilaku 128 68.45
Semangat 22 11.76
Loyal 20 10.7
positif thinking 11 5.88
percaya diri 3 1.6
Teliti 3 1.6
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Lanjutan koding tahap 2 pertanyaan pertama 
Jumlah 187 100

8 Faktor 
Kepercayaan 

Keperacayaan/saling percaya 38 100

Jumlah 38 100
9 Faktor Kepribadian 

Rekan Kerja 
Disiplin 131 25.59
Jujur 129 25.2

 

 

Ulet tekun 80 15.63
Ramah sopan 56 10.94
Baik 30 5.86
Rajin 25 4.88
Terbuka 17 3.32
Menyenangkan 13 2.54
Penampilan 12 2.34
Tidak sombong 8 1.56
Tulus ikhlas 7 1.37
Mandiri 2 0.39
Sabar 2 0.39
Jumlah 512 100

10 Faktor 
Menghormati dan 
Menghargai 

Saling menghormati 84 54.19
Respek 21 13.55
Saling mengerti 15 9.68
Toleransi 7 4.52
Simpati empati 6 3.87
Menerima kelebihan dan 
kekurangan 6 3.87

Kekeluargaan 5 3.23
Memahami perasaan orang lain 5 3.23
Solidaritas 3 1.94
Tidak egois 3 1.94
Jumlah 155 100

11 Faktor Lain-lain Tidak menjawab 235 61.68
Uncategorized 129 33.86
Undefined 17 4.46
Jumlah 381 100

 
Kategori hasil koding 2 ini kemudian di buat secara ringkas, kategori 

faktor lain-lain tidak dipakai pada koding tahap selanjutnya karena kategori 

tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Kategori Faktor lain-lain terdiri dari 

jawaban undefined, uncategorized, dan jawaban kosong (tidak menjawab). 
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4.3.1.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Pertama 

Pada tahap koding tahap 3 pertanyaan pertama ini 10 faktor diatas (tabel 

4.5) di koding lagi ke dalam kategori yang lebih kecil lagi, kategori karena 

berteman, menghormati, saling percaya dan hubungan interpersonal dijadikan 

dalam satu kategori yaitu kategori hubungan interpersonal yang baik. Kategori 

kerja sama dan kesamaan tujuan dijadikan satu kategori yaitu kategori adanya 

kerja sama dalam kerja. Kategori bertanggung jawab dan evaluasi positif 

dijadikan dalam satu kategori yaitu kategori evaluasi positif, sedangkan kategori 

faktor kepribadian dan kompetensi kerja menjadi satu kategori yaitu kategori 

kompetensi kerja. Hasil koding 3 pertanyaan pertama diperoleh adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 Koding Tahap 3 Pertanyaan Pertama 

No Kategori Jumlah % 
1 Kompetensi Kerja 

a. Faktor Kepribadian Rekan Kerja 
b. Kompetensi Kerja 

675 39.267

2 Adanya Kerja Sama dalam Kerja 
a. Kerja sama 
b. Kesamaan tujuan 

438 25.480

3 Evaluasi Positif 
a. Evaluasi Positif 
b. Bertanggung Jawab 

307 17.859

4 Hubungan Interpersonal yang Baik 
a. Karena berteman 
b. Hubungan Interpersonal Baik 
c. Menghormati dan Menghargai 
d. Saling percaya 

299 17.394

Jumlah 1719 100
 
Diagram koding 3 pertanyaan pertama, 3 faktor utama yang 

mempengaruhi penilaian positif terhadap rekan kerja:  
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Tabel 4.7 Koding Tahap 1 Pertanyaan Kedua 
 

No Kategori Jumlah % 
1 Uncategorized 309 14.714
2 Tidak Menjawab 280 13.333
3 Disiplin 201 9.571
4 Egois 162 7.714
5 Malas 122 5.81
6 Tidak jujur 108 5.143
7 Tidak tanggung jawab 101 4.81
8 Kurang kerjasama 85 4.048
9 Karakter,cara bersikap 66 3.143
10 Acuh tak acuh 49 2.333
11 Sombong 43 2.048
12 Kurang komunikasi 36 1.714
13 Penjilat 36 1.714
14 Saling menjatuhkan 35 1.667
15 Kelakuan kurang baik 34 1.619
16 Kinerja 29 1.381
17 Sembrono 24 1.143
18 Tidak menghargai orang lain 22 1.048
19 Tidak percaya 21 1
20 Banyak bicara 19 0.905
21 Tanggung jawab 15 0.714
22 Membeda-bedakan 14 0.667
23 Tidak loyal 14 0.667
24 Bersaing 14 0.667
25 Tidak professional 13 0.619
26 Disiplin 13 0.619
27 Tidak sopan 13 0.619
28 Iri 13 0.619
29 Keras kepala 12 0.571
30 Plin-plan 12 0.571
31 Perkataan  11 0.524
32 Judes 11 0.524
33 Menyepelekan 11 0.524
34 Beda prinsip 10 0.476
35 Suka marah 10 0.476
36 Pelit 10 0.476
37 Tidak mau bergaul 10 0.476
38 Tidak telaten 10 0.476
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Lanjutan koding tahap 1 pertanyaan kedua 
39 Menunda-nunda 9 0.429
40 Kurang peka 9 0.429
41 Sok bisa/tahu 8 0.381
42 Gosip 8 0.381
43 Ramah 7 0.333
44 Kerja sama 7 0.333
45 Tidak semangat 6 0.286
46 Tidak ada 5 0.238
47 Tidak mau dikoreksi/nasihat 5 0.238
48 Menghianati 5 0.238
49 Penampilan 4 0.19
50 Wawasan sempit 4 0.19
51 Tidak ramah 4 0.19
52 Lalai 3 0.143
53 Beda kepentingan 3 0.143
54 Susah musyawarah 3 0.143
55 Pikiran negatif 2 0.095
56 Tidak mencampuri 2 0.095
57 Kurang rapi 2 0.095
58 Rekan ingin tahu urusan pribadi 2 0.095
59 Faktor social 2 0.095
60 Bahasa 2 0.095

Jumlah 2100 100
 
4.3.2.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Kedua 

Koding tahap 2 pertanyaan kedua ini, dari 60 kategori koding 1 diperoleh 

11 kategori yang lebih kecil. Hasil koding 2 pertanyaan kedua dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini, sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Koding Tahap 2 Pertanyaan Kedua 
 

No Kategori Sub-kategori Jumlah % 
1 Faktor Sifat 

Malas 
 Malas 122 100

Jumlah 122 100
2 Faktor Tidak 

Peduli dengan 
Orang Lain 

Egois 162 56.055
Acuh tak acuh 49 16.955
Tidak menghargai orang lain 22 7.612
Tidak sopan 13 4.498
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Lanjutan koding 2 pertanyaan kedua 
  Menyepelekan 11 3.806

Tidak mau bergaul 10 3.46
Kurang peka 9 3.114
Ramah 7 2.422
Tidak ramah 4 1.384
Faktor sosial 2 0.692

Jumlah 289 100
3 Faktor tidak 

bisa menerima 
kritik 

Keras kepala 12 70.588

Tidak mau dikoreksi/nasihat 5 29.412
Jumlah 17 100

4 Faktor 
Komunikasi 
tidak Aktif 

Kurang kerjasama 85 41.262
Kurang komunikasi 36 17.476
Tidak percaya 21 10.194
Banyak bicara 19 9.223
Plin-plan 12 5.825
Perkataan  11 5.340
Gosip 8 3.883
Kerja sama 7 3.398
Susah musyawarah 3 1.456
Tidak mencampuri 2 0.971
Bahasa 2 0.971

Jumlah 206 100
5 Faktor 

Perbedaan 
Prinsip 

Beda prinsip 10 76.923
Beda kepentingan 3 23.077

Jumlah 13 100.000
6 Faktor 

Perbedaan 
Karakter 

Karakter,cara bersikap 66 32.353
Sombong 43 21.078
Kelakuan kurang baik 34 16.667
Membeda-bedakan 14 6.863

  Judes 11 5.392
Suka marah 10 4.902
Pelit 10 4.902
Sok bisa/tahu 8 3.922
Penampilan 4 1.961
Pikiran negatif 2 0.980
Rekan ingin tahu urusan pribadi 2 0.980

Jumlah 204 100
7 Faktor 

Persaingan 
Penjilat 36 34.951
Saling menjatuhkan 35 33.981
Bersaing 14 13.592
Iri 13 12.621
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Lanjutan koding 2 pertanyaan kedua 
  Menghianati 5 4.854

Jumlah 103 100
8 Kategori 

Faktor 
Kedisiplinan 
Kerja 

Disiplin 214 79.851
Sembrono 24 8.955
Tidak telaten 10 3.731
Menunda-nunda 9 3.358
Tidak semangat 6 2.239
Lalai 3 1.119
Kurang rapi 2 0.746

Jumlah 268 100
9 Faktor Tidak 

Jujur 
Tidak jujur 108 100

Jumlah 108 100
10 Faktor Tidak 

Bertanggung 
Jawab 

Tidak tanggung jawab 101 77.692
Tanggung jawab 15 11.538
Tidak loyal 14 10.769

Jumlah 130 100
11 Faktor Kinerja 

Kurang baik 
Kinerja 29 63.043
Tidak profesional 13 28.261
Wawasan sempit 4 8.696

Jumlah 46 100
12 Faktor Lain-

lain 
Uncategorized 314 52.862
Tidak Menjawab 280 47.138

Jumlah 594 100
 
Hasil koding 2 pertanyaan kedua ini, 11 kategori selanjutnya digunakan 

pada koding tahap 3. 

4.3.2.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Kedua 

Hasil koding 2 pertanyaan kedua dari 11 kategori, kategori sifat malas dan 

kategori tidak jujur dimasukkan dalam kategori yang sama, yaitu kategori 

kepribadian yang kurang baik. Kategori tidak peduli dengan orang lain, tidak bisa 

menerima kritik dan komunikasi tidak efektif, dimasukkan dalam kategori 

hubungan interpersonal. Kategori kedisiplinan kerja, tidak bertanggung jawab dan 

kinerja kurang baik dimasukkan dalam kategori kinerja kurang baik. Kategori 

perbedaan prinsip dan persaingan dikategorikan ke dalam kategori kerja samayang 
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bersuku terhadap rekan kerja di tempat kerja dipengaruhi oleh 5 faktor antara lain 

adalah hubungan interpersonal, kinerja yang kurang baik, kepribadian yang 

kurang baik, perbedaan karakter, dan kerja sama yang kurang baik. Faktor yang 

paling dominan mempengaruhi penilain negatif karyawan bersuku Jawa terhadap 

rekan kerjanya adalah faktor hubungan interpersonal.Hubungan interpersonal 

yang dimaksud merupakan hubungan interpersonal yang kurang baik. 

 

4.3.3 Temuan 3 (Pertanyaan Ketiga) 

Pertanyaan ketiga pada penelitian ini adalah untuk mengungkap penilaian 

karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja yang berbeda suku di tempat 

kerja.Hasil temuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.3.3.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Ketiga 

Koding tahap 1 pertanyaan ketiga, 700 responden dikategorisasi menjadi 

22 kategori. Hasil koding 1 pertanyaan ketiga diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Koding Tahap 1 Pertanyaan Ketiga 
 

No Kategori Jumlah % 
1 Uncategorized 58 8.286
2 Tidak menjawab 53 7.571
3 Saling menghormati 117 16.714
4 Tidak membedakan/menganggap sama 115 16.429
5 Baik baik saja 54 7.714
6 Tidak ada masalah 53 7.571
7 Bisa bekerja sama 44 6.286
8 Semua suku sama 40 5.714
9 Biasa saja 33 4.714

10 Menambah pengetahuan tentang suku lain 31 4.429
11 Professional 26 3.714
12 Adaptasi/penyesuaian diri 18 2.571
13 Tidak punya rekan kerja 11 1.571
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Lanjutan koding 1 pertanyaan ketiga 
14 Menilai sesuai perilaku  10 1.429
15 Tidak berpengaruh pada pekerjaan 8 1.143
16 Bertukar pikiran 5 0.714
17 Beda watak/sifat/karakter 5 0.714
18 Saling melengkapi 5 0.714
19 Komunikasi 4 0.571
20 Pekerja keras/ulet 4 0.571
21 Menambah warna dalam kerja 3 0.429
22 Tidak menilai berdasar suku 3 0.429

Jumlah 700 100
 

4.3.3.2 Koding 2 Pertanyaan Ketiga 

Koding 2 pertanyaan ketiga diperoleh 7 kategori yang lebih kecil. Hasil 

koding 3 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Koding Tahap 2 Pertanyaan Ketiga 
 

No Kategori Sub-kategori Jumlah % 
1 Saling 

menghormati 
saling menghormati 117 100

Jumlah 117 100
2 Tidak 

Berpengaruh 
Tidak membedakan/menganggap sama 115 30.184
Baik baik saja 54 14.173
Tidak ada masalah 53 13.911
Semua suku sama 40 10.499
Biasa saja 33 8.661
Menambah pengetahuan suku lain 31 8.136
Tetap profesional 26 6.824
Menilai sesuai perilaku  10 2.625
Tidak berpengaruh pada pekerjaan 8 2.1
Beda watak/sifat/karakter 5 1.312
Menambah warna dalam kerja 3 0.787
Tidak menilai berdasar suku 3 0.787

Jumlah 381 100
3 Bisa 

Bersosialisasi 
Adaptasi/penyesuaian diri 18 66.667
Bertukar pikiran 5 18.519
Komunikasi 4 14.815

Jumlah 27 100
4 Bisa Bekerja 

Sama 
Bisa bekerja sama 44 89.796
Saling melengkapi 5 10.204

Jumlah 49 100
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Lanjutan koding 2 pertanyaan ketiga 
5 Pekerja Keras Pekerja keras/ulet 4 100

Jumlah 4 100
6 Tidak Punya 

Rekan Kerja 
Tidak punya rekan kerja 11 100

 Jumlah 11 100
7 Lain-lain Uncategorized 58 52.252

Tidak menjawab 53 47.748
Jumlah 111 100

 
7 (tujuh) kategori koding 2 pertanyaan ketiga, hanya 6 kategori yang 

dipakai.Kategori lain-lain yang terdiri dari 53 jawaban kosong (tidak menjawab) 

dan 58 uncategorized tidak dikoding lagi karena tidak dapat dianalisa lebih 

lanjut.Kategori tidak punya rekan kerja juga tidak diikutsertakan pada koding 

tahap selanjutnya karena tidak bisa dianalisa lebih lanjut. 

4.3.3.3. Koding Tahap 3 Pertanyaan Ketiga 

Pada pelaksanaan koding tahap 3 pertanyaan ketiga ini. Dari total 6 

kategori hasil koding 2 selanjutnya, kategori pekerja keras dan saling 

menghormati dimasukkan dalam satu kategori yang sama, yaitu kategori relatif 

tidak ada masalah. Kategori yang lain tetap dalam kategori yang sama. Hasil 

koding tahap 3 pertanyaan ketiga adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Koding Tahap 3 Pertanyaan Ketiga  

No Kategori Jumlah % 
1 Tidak berpengaruh 381 65.917
2 Relatif tidak ada masalah 

a. Pekerja keras 
b. Saling menghormati 

121 20.934

3 Bisa bekerja sama 49 8.478
4 Bisa bersosialisasi 27 4.671

Jumlah 578 100
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Tabel 4.13 Koding Tahap 1 Pertanyaan Keempat 
 

No Kategori Jumlah % 
1 Menghargai/menghormati 204 29.143
2 Tidak membedakan 65 9.286
3 Toleransi 55 7.857
4 Tidak masalah 52 7.429
5 Biasa aja 38 5.429
6 Baik 33 4.714
7 Dapat bekerja sama 29 4.143
8 Agama sama 26 3.714
9 Tidak mempengaruhi dalam kerja 16 2.286

10 Profesional 11 1.571
11 Tidak ada 9 1.286
12 Tidak saling menyinggung 6 0.857
13 Agama hak individu 6 0.857
14 Tergantung tingkah laku 5 0.714
15 Menilai positif 5 0.714
16 Tidak menilai dengan agama 4 0.571
17 Semua agama baik 4 0.571
18 Tidak pernah 3 0.429
19 Dapat menyesuaikan  2 0.286
20 Undefined 84 12
21 Uncategorized 43 6.143

Jumlah 700 100
 
4.3.4.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Keempat 

Pada pelaksanaan koding tahap 2 pertanyaan keempat.Peneliti 

mempersempit kategori dari 21 menjadi 6 kategori yang lebih kecil. Hasil koding 

2 pertanyaan keempat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14Koding Tahap 2 Pertanyaan Keempat 
 

No Kategori Sub-kategori Jumlah % 
1 Tidak 

berpengaruh 
Tidak membedakan 65 25
Tidak masalah 52 20
Biasa aja 38 14.615
Baik 33 12.692
Agama sama 26 10
Tidak mempengaruhi dalam kerja 16 6.154
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Lanjutan koding 2 pertanyaan keempat 
  Profesinal 11 4.231

Tidak ada 9 3.462
Semua agama baik 4 1.538
Tidak menilai dengan agama 4 1.538
Dapat menyesuaikan  2 0.769

Jumlah 260 100
2 Menghormati Menghargai/menghormati 204 73.913

Toleransi 55 19.928
Agama hak individu 6 2.174
Tidak saling menyinggung 6 2.174
Menilai positif 5 1.812

Jumlah 276 100
3 Dapat Bekerja 

Sama Dapat bekerja sama 29 100
Jumlah 29 100

4 Tergantung 
tingkah laku Tergantung tingkah laku 5 100

Jumlah 5 100
5 Tidak pernah Tidak pernah 3 100

Jumlah 3 100
6 Lain-lain Tidak menjawab/kosong 84 66.142

Uncategorized 43 33.858
Jumlah 127 100

 
Hasil koding 2 tersebut kemudian kategori yang masih bisa dipersempit 

lagi diringkas lagi, sedangkan kategori lain-lain tidak dihitung lagi karena 

merupakan jawaban kosong dan uncategorized yang tidak bisa dianalisis pada 

koding tahap 3. 

4.3.4.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Keempat 

Pada tahap koding 3 ini pertanyaan keempat, kategori dapat bekerja sama 

dimasukkan dalam kategori tidak berpengaruh sedangkan yang lain tetap pada 

kategori yang sama. Tabel koding tahap 3 pertanyaan keempat, sebagai berikut: 

 

 



 

y

p

t

p

t

No 

1 
Tida

a
b

2 Men
3 Terg
4 Tida

 
Diag

yang berbed

G

Hasi

penelitian i

terhadap re

penelitian in

tidak berpen

 

 

 

Tabel 4

ak berpengar
a. Dapat be
b. Tidak ber
nghormati 
gantung tingk
ak pernah 

gram koding

da agama: 

Gambar 4.4D

l koding 3 

ni menggam

ekan kerja 

ni menilai re

ngaruh, terga

48.16

4.15 Koding

Kate
ruh 
ekerjasama 
rpengaruh 

kah laku 

Jumlah

g 3 pertanya

Diagram Ko

pertanyaan 

mbarkan ba

yang berb

ekan kerja ya

antung tingka

0.524% 0.87

50.
68%

g Tahap 3Per
 

egori 

aan keempa

 
 

oding Tahap 
 

keempat y

agaimana pe

bedaAgama.K

ang berbeda

ah laku dan 

3%

435%

rtanyaan Kee

at, penilaian

3 Pertanyaa

yang merupa

enilaian kar

Karyawan 

a Agama, ant

tidak pernah

Tidak pe

Tergant
laku

Tidak be

Mengho

empat 

Juml

2

2

5

n terhadap r

an Keempat 

akan temuan

ryawan bers

bersuku Ja

tara lain me

h. 

ernah

ung tingkah 

erpengaruh

ormati

65

lah % 

289 50.43

276 48.16
5 0.87
3 0.52

573 100

rekan kerja 

 

n 4 dalam 

suku Jawa 

awa dalam 

enghormati, 

6

8
3
4

0 



66 
 

 

4.3.5 Temuan 5 (Pertanyaan Kelima) 

Pertanyaan kelima pada penelitian ini untuk mengungkap bagaimana 

karyawan bersuku Jawa bisa beradaptasi dengan rekan kerja yang berbeda suku di 

tempat kerja Hasil temuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.3.5.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Kelima 

Koding 1 pertanyaan kelima dalam penelitian ini, dari 700 responden yang 

menjawab pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini.Peneliti 

mengkategorisasikan 700 jawaban responden yang terbagi dalam 52 kategori. 

Hasil koding 1 pertanyaan kelima, “apakah Anda bisa beradaptasi dengan rekan 

kerja yang berbeda suku” adalah sebagai sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Koding Tahap1 Pertanyaan Kelima 

No Kategori Jumlah   
1 Uncategorized  59 8.429 
2 Tidak menjawab 21 3 
3 Ya, tidak membeda-bedakan 106 15.143 
4 Ya, menghormati 55 7.857 
5 Ya, bisa berdaptasi 53 7.571 
6 Ya 45 6.429 
7 Ya, kerja sama 38 5.429 
8 Ya, saling memahami 24 3.429 
9 Ya, satu bangsa 22 3.143 
10 Ya, mudah bergaul 18 2.571 
11 Kadang-kadang beda karakter/budaya 18 2.571 
12 Ya, tujuan sama 17 2.429 
13 Ya, tidak masalah 16 2.286 
14 Ya, wawasan luas 13 1.857 
15 Ya, bukan penghalang 13 1.857 
16 Ya, dapat bertukar pikiran 11 1.571 
17 Kadang-kadang sulit memahami bahasa 11 1.571 
18 Ya, tidak mempengaruhi penilaian 10 1.429 
19 Ya, menambah teman 8 1.143 
20 Ya, berbhineka tunggal ika 8 1.143 
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Lanjutan koding 1 pertanyaan kelima 

21 Ya, makhluk social 7 1 
22 Ya, komunikasi 7 1 
23 Ya, dinilai dari prestasi,kinerja 7 1 
24 Tidak, tidak ada yang beda suku 7 1 
25 Ya, fleksibel 7 1 
26 Ya, tidak bisa kerja sendiri 6 0.857 
27 Ya, professional 6 0.857 
28 Ya, pakai bahasa Indonesia 6 0.857 
29 Ya, orangnya baik 6 0.857 
30 Ya, tidak ada yang beda suku 5 0.714 
31 Ya, perbedaan itu indah 5 0.714 
32 Ya, tidak mempengaruhi 4 0.571 
33 Ya, tergantung orangnya 4 0.571 
34 Ya, sudah biasa/wajar 4 0.571 
35 Ya, pekerjaan dapat optimal 4 0.571 
36 Ya, memacu lebih baik  4 0.571 
37 Ya, keharusan 4 0.571 
38 Ya, karena teman 4 0.571 
39 Ya, toleransi 3 0.429 
40 Ya, sudah terbiasa 3 0.429 
41 Ya, sesuai porsi kerja 3 0.429 
42 Ya, nyaman 3 0.429 
43 Ya, menambah pengalaman 3 0.429 
44 Ya, memajukan perusahaan 3 0.429 
45 Ya, kepentingan kerja 3 0.429 
46 Kadang-kadang harus mempelajari karakter/perilaku 3 0.429 
47 Kadang-kadang 3 0.429 
48 Ya, saling mengisi 2 0.286 
49 Ya, biasa-biasa saja 2 0.286 
50 Kadang-kadang membanggakan suku 2 0.286 
51 Kadang-kadang, kadang bisa kadang tidak 2 0.286 
52 Kadang-kadang yang dikerjakan berbeda 2 0.286 

Jumlah 700 100 
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4.3.5.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Kelima 

Koding tahap 2 pertanyaan kelima dalam penelitian ini dari 52 kategori 

koding 1 kemudian diperkecil lagi menjadi 8 kategori. Hasil koding 2 pertanyaan 

kelima adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Koding Tahap 2 Pertanyaan Kelima 
 

No Kategori Sub-kategori Jumlah % 
1 Ya, karena tidak 

Membeda-
bedakan 

Ya, tidak membeda-bedakan 106 42.57
Ya  45 18.072
Ya, satu bangsa 22 8.835
Ya, tidak masalah 16 6.426
Ya, bukan penghalang 13 5.221
Ya, tidak mempengaruhi penilaian 10 4.016
Berbhineka tunggal ika 8 3.213
Ya, pakai bahasa indonesia 6 2.41
Ya, tidak ada yang beda suku 5 2.008
Ya, perbedaan itu indah 5 2.008
Ya, tidak mempengaruhi 4 1.606
Ya, sudah biasa/wajar 4 1.606
Ya, sudah terbiasa 3 1.205
Ya, biasa-biasa saja 2 0.803
Jumlah 249 100

2 Ya, karena bisa 
Bersosialisasi 

Ya, bisa berdaptasi 53 37.063
Ya, saling memahami 24 16.783
Ya, mudah bergaul 18 12.587
Ya, menambah teman 8 5.594
Ya, makhluk sosial 7 4.895
Ya, komunikasi 7 4.895
Ya,fleksibel 7 4.895
Ya orangnya baik 6 4.196
Ya tergantung orangnya 4 2.797
Ya karena teman 4 2.797
Ya nyaman 3 2.098
Ya saling mengisi 2 1.399
Jumlah 143 100

3 Ya, karena Faktor 
Pekerjaan 

Ya, kepentingan kerja 3 6.383
Ya, memajukan perusahaan 3 6.383
Ya, sesuai porsi kerja 3 6.383
Ya, memacu lebih baik  4 8.511
Ya, pekerjaan dapat optimal 4 8.511
Ya, profesional 6 12.766
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Lanjutan koding 2 pertanyaan kelima 

  Ya, dinilai dari prestasi,kinerja 7 14.894
Ya, tujuan sama 17 36.170
Jumlah 47 100

4 Ya karena bisa 
Bekerja Sama 

Ya, kerja sama 38 69.091
Ya, dapat bertukar pikiran 11 20.000
Ya, tidak bisa kerja sendiri 6 10.909
Jumlah 55 100

5 Ya, karena 
toleransi 

Ya, menghormati 55 88.710
Ya, keharusan 4 6.452
Ya, toleransi 3 4.839
Jumlah 62 100

6 Ya, karena 
Menambah 
Pengalaman 

Ya, wawasan luas 13 81.250

Ya, menambah pengalaman 3 18.750
Jumlah 16 100

7 Kadang-kadang 
Beda Karakter 

Kadang-kadang beda 
karakter/budaya 18 46.154

Kadang-kdang sulit memahami 
bahasa 11 28.205

  Kadang-kadang harus mempelajari 
karakter/perilaku 3 7.692

Kadang-kadang 3 7.692
Kadang-kadang, kadang bisa 
kadang tidak 2 5.128

Kadang-kadang membanggakan 
suku 2 5.128

Jumlah 39 100
8 Lain-lain Uncategorized  73 77.660

Tidak menjawab 21 22.340
Jumlah 94 100

 
Hasil koding 2 dibuat secara ringkas. Kategori lain-lain tidak ikut 

diringkas untuk koding 3 karena kategori lain-lain terdiri dari jawaban kosong dan 

uncategorized, yang tidak bisa dianalisis lebih lanjut. 

4.3.5.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Kelima 

Pada tahap koding 3 pertanyaan kelima, tidak ada perubahan pada kategori 

koding tahap 2. Beriktu tabel koding tahap 3 pertanyaan kelima: 
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toleransi, bisa bekerja sama, faktor pekerjaan, menambah pengalaman, dan 

kadang-kadang bisa karena berbeda karakter/budaya. 

 

4.3.6 Temuan 6 (Pertanyaan Keenam) 

Pertanyaan keenam dalam penelitian ini, adalah untuk mengungkap 

bagaimana karyawan bersuku Jawa bisa beradaptasi dengan rekan kerja yang 

berbeda agama di tempat kerja. Hasil temuan cara karyawan bersuku Jawa 

berdaptasi dengan rekan kerja berbeda agama pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

4.3.6.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Keenam 

Koding 1 pertanyaan keenam dalam penelitian ini, dari 700 responden 

yang menjawab pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini.Peneliti 

mengkategorisasikan 700 jawaban responden yang terbagi dalam 37 kategori. 

Hasil koding 1 pertanyaan kelima adalah sebagai sebagai berikut: 

Tabel 4.19 Koding Tahap 1 Pertanyaan Keenam 

No Kategori Jumlah % 
1 Ya, menghormati 166 23.714
2 Tidak membedakan 64 9.143
3 Ya  53 7.571
4 Toleransi 53 7.571
5 Dapat bekerja sama 37 5.286
6 Agama adalah hak individu 24 3.429
7 Dapat beradaptasi 23 3.286
8 Agama tidak menghambat kerja 23 3.286
9 Agamaku agamaku agamamu agamamu 19 2.714

10 Semua agama baik 16 2.286
11 Profesional 16 2.286
12 Memiliki tujuan sama 15 2.143
13 Mudah bergaul 13 1.857
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Lanjutan koding 1 pertanyaan keenam 

14 Nasionalisme 11 1.571
15 Bukan halangan bersosialisasi 10 1.429
16 Kadang-kadang, tergantung orangnya 10 1.429
17 Tidak memandang dari agama 10 1.429
18 Beragama sama 9 1.286
19 Tidak masalah dengan perbedaaan agama 9 1.286
20 Rukun 9 1.286
21 Itikad baik  8 1.143
22 Menambah wawasan/saling mengenal 8 1.143
23 Tidak saling menyinggung 7 1
24 Undefined 6 0.857
25 Saling membutuhkan 6 0.857
26 Tidak ada hubungan dengan keyakinan 5 0.714
27 Biasa saja 4 0.571
28 Kadang-kadang, beda prinsip dan perilaku 3 0.429
29 Yang penting hasil kera 3 0.429
30 Tidak memaksakan agama 3 0.429
31 Kelancaran kerja 3 0.429
32 Menambah teman 3 0.429
33 Belum pernah 3 0.429
34 Yang penting berTuhan 2 0.286
35 Tergantung sifat masing-masing 2 0.286
36 Tidak mempengaruhi 2 0.286
37 Uncategorized 42 6

Jumlah 700 100
 

4.3.6.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Keenam 

Koding tahap 2 pada penelitian ini, dari 37 kategori hasil koding 1 didapat 

6 kategori yang lebih kecil. Kategori ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.20 Koding Tahap 2 Pertanyaan Keenam 
 

No Kategori Sub-kategori Jumlah % 
1 Ya, Karena 

bisa 
Bertoleransi 

Menghormati 168 37.923
Tidak membedakan 62 13.995
Ya  53 11.964
Toleransi 52 11.738
Dapat beradaptasi 23 5.192
Tidak masalah dengan perbedaan 19 4.289
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Lanjutan koding 2 pertanyaan keenam 

  Mudah bergaul 13 2.935
Nasionalisme 11 2.483
Bukan halangan sosialisasi 10 2.257
Hidup rukun 9 2.032
Itikad baik 8 1.806
Tidak saling menyinggung 8 1.806
Biasa saja 4 0.903
Tidak mempengaruhi 3 0.677

Jumlah 443 100
2 Ya, karena 

Agama Hak 
Individu 

Agama hak individu 24 55.814
Agamamu agamaku 9 20.930
Tidak berhubungan dengan keyakinan 5 11.628
Tidak memaksakan agama 3 6.977
Tergantung masing-masing 2 4.651

  Jumlah 43 100
3 Ya Semua 

Agama Baik 
Semua agama baik 15 55.556
Tidak memandang agama 10 37.037
Yang penting bertuhan 2 7.407

Jumlah 27 100
4 Ya, karena 

Profesional 
dalam Bekerja 
 

Dapat bekrjasama 38 35.849
Agama tidak menghambat 23 21.698
Profesional 16 15.094
Memiliki tujuan sama 15 14.151
Saling membutuhkan 6 5.66
Kelancaran kerja 3 2.83
Yang penting hasil kerja 3 2.83
Tanggung jawab 2 1.887

Jumlah 106 100
5 Ya, Menambah 

Wawasan dan 
Menambah 
Teman 

Menambah wawasan/saling mengenal 8 61.538
Kadang beda pribadi/karakter 3 23.077

Menambah teman 2 15.385
  Jumlah 13 100
6 Lain-lain Uncategorized 46 67.647

Kadang-kadang,sudut pandang 
tergantung 10 14.706
Beragama sama 9 13.235
Belum pernah punya 3 4.412

Jumlah 68 100
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beberapa alasan. Alasan ini antara lain karena bisa bertoleransi, profesional dalam 

bekerja, agama adalah hak individu, semua agama baik, dan menambah wawasan 

dan teman. 

 

4.3.7 Temuan 7 (Pertanyaan Ketujuh) 

Pertanyaan ketujuh dalam penelitian ini, adalah untuk mengungkap 

bagaimana karyawan bersuku Jawa mengatasi perbedaan suku dan agama di 

tempat kerja. Hasil temuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.3.7.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Ketujuh 

Koding tahap 1 penelitian ini diperoleh 36 kategori dari 700 jawaban 

responden. Hasil koding 2 pertanyaan ketujuh adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.22  Koding Tahap 1 Pertanyaan Ketujuh 
 

No Kategori Jumlah % 
1 Menghormati/menghargai 267 38.14
2 Tidak membedakan/sama saja 81 11.57
3 Toleransi 70 10
4 Komunikasi/share 34 4.857
5 Tidak masalah 22 3.143
6 Tidak menyinggung 17 2.429
7 Bergaul/bersosialisasi 15 2.143
8 Kerja sama 12 1.714
9 Memahami perbedaan 11 1.571
10 Tidak ada yang perlu diatasi 10 1.429
11 Profesional 10 1.429
12 Menyesuaikan diri 10 1.429
13 Tidak ada yang beda agama dan suku 9 1.286
14 Positif thinking 7 1
15 Mencari tahu karakter/budaya rekan 7 1
16 Musyawarah 7 1
17 Biasa saja 6 0.857
18 Bisa menempatkan diri 6 0.857
19 Tidak mementingkan SARA 5 0.714
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Lanjutan koding 1pertanyaan ketujuh 

20 Saling bantu/tolong menolong 5 0.714
21 Memberi kesempatan beribadah 5 0.714
22 Tidak ada 4 0.571
23 Mengutamakan pekerjaan 3 0.429
24 Santai 3 0.429
25 Perbedaan itu indah 3 0.429
26 Tidak mencampuri urusan orang lain 3 0.429
27 Belum/tidak merasakan 3 0.429
28 Tujuannya mencari rizki 2 0.286
29 Tidak merendahkan/mengungulkan suku 2 0.286
30 Diam 2 0.286
31 Terbuka 2 0.286
32 Baik-baik saja 2 0.286
33 Penuh tanggung jawab 2 0.286
34 Fokus pada pekerjaan 2 0.286
35 Uncategorized 26 3.714
36 Tidak menjawab 25 3.571

Jumlah 700 100
 

4.3.7.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Ketujuh 

Hasil koding tahap 2 pada penelitian ini diperoleh, 8 kategori dari 36 

kategori koding 1,adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.23 Koding Tahap 2 Pertanyaan Ketujuh 
 

No Kategori Sub-kategori Jumlah % 
1 Tidak 

Membedakan 
Tidak membedakan/sama saja 81 60.448
Tidak masalah 22 16.418
Tidak ada yang perlu diatasi 10 7.463
Biasa saja 6 4.478
Tidak mementingkan SARA 5 3.731
Santai 3 2.239
Perbedaan itu indah 3 2.239
Diam 2 1.493
Baik-baik saja 2 1.493

Jumlah 134 100
2 Komunikasi 

Intensif 
Komunikasi/share 34 79.070
Musyawarah 7 16.279
Terbuka 2 4.651
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Lanjutan koding 2 pertanyaan ketujuh 

Jumlah  43 100
3 Menghormati Menghormati/ menghargai 267 74.581

Toleransi 70 19.553
Memahami perbedaan 11 3.073
Memberi kesempatan beribadah 5 1.397
Tidak mencampuri urusan orang lain 3 0.838
Tidak merendahkan/mengungulkan 
suku 2 0.559

Jumlah 358 100
4 Membina 

Hubungan 
yang Baik 

Tidak menyinggung 17 34.694
Bergaul/bersosialisasi 15 30.612
Kerja sama 12 24.49
Saling bantu/tolong menolong 5 10.204

Jumlah 49 100
5 Menyesuaikan 

Diri 
Menyesuaikan diri 10 43.478
Mencari tahu karakter/budaya rekan 7 30.435
Bisa menempatkan diri 6 26.087

Jumlah 23 100
6 Bekerja secara 

Profesional 
Profesional 10 38.462
Positif thinking 7 26.923
Mengutamakan pekerjaan 3 11.538
Fokus pada pekerjaan 2 7.692
Penuh tanggung jawab 2 7.692
Tujuannya mencari rizki 2 7.692

Jumlah 26 100
7 Tidak Punya 

Pengalaman 
Tidak ada yang beda agama dan suku 9 56.250
Tidak ada 4 25.000
Belum/tidak merasakan 3 18.750

Jumlah 16 100
8 Lain-lain Uncategorized 26 50.980

Tidak menjawab/kosong 25 49.020
Jumlah 51 100

 
Hasil koding 2 diatas diringkas lagi, kategori lain-lain yang terdiri dari 

jawaban uncategorized dan jawaban kosong tidak disertakan karena pada koding 

3 tidak dapat dianalisis lagi. 
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agama dengan cara antara lain menghormati (toleransi), tidak membeda-bedakan, 

membina hubungan baik, komunikasi intensif, bekerja secara profesional, 

menyesuaikan diri, dan tidak punya pengalaman. 

 

4.3.8 Temuan 8 (Pertanyaan Kedelapan) 

Pertanyaan kedelapan dalam penelitian ini merupakan pertanyaan untuk 

mengungkap bagaimana penilaian karyawan bersuku Jawa terhadap atasan di 

tempat kerja beserta alasan yang mendasari penilaian tersebut. 

4.3.8.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Kedelapan 

Koding tahap 1 pertanyaan kedelapan diperoleh 42 kategori dari 700 

jawaban responden penelitian. Hasil koding tahap 1 dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.25 Koding Tahap 1 Pertanyaan Kedelapan 
 

No Kategori Jumlah % 
1 Uncategorized 67 9.571 
2 Bijaksana  66 9.429 
3 Baik 48 6.857 
4 Tegas 47 6.714 
5 Dapat memberi contoh 46 6.571 
6 Menghormati 41 5.857 
7 Kompeten  39 5.571 
8 Tanggung jawab 34 4.857 
9 Mengerti bawahan 24 3.429 
10 Disiplin 23 3.286 
11 Positif  dan negative 21 3 
12 Ramah/supel 20 2.857 
13 Belum layak/kurang integritas 15 2.143 
14 Profesional 14 2 
15 Tidak membedakan 13 1.857 
16 Pemaksa/semena-mena 13 1.857 
17 Mengayomi 13 1.857 
18 Terbuka 12 1.714 
19 Wibawa 12 1.714 
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Lanjutan koding 1 pertanyaan kedelapan 

20 Biasa saja 12 1.714 
21 Memberi support 12 1.714 
22 Kerjasama 10 1.429 
23 Adil 10 1.429 
24 Peduli pada bawahan 9 1.286 
25 Tidak ada masalah 8 1.143 
26 Jujur 7 1 
27 Tidak pilih kasih 7 1 
28 Loyalitas 7 1 
29 Emosional 6 0.857 
30 Perhatian 6 0.857 
31 Kurang memperhatikan bawahan 6 0.857 
32 Saling membantu 4 0.571 
33 Kurang tegas 4 0.571 
34 Sabar 4 0.571 
35 Kekeluargaan 4 0.571 
36 Pelit 3 0.429 
37 Tidak musyawarah 3 0.429 
38 Bisa mendengar 2 0.286 
39 Tidak ada  2 0.286 
40 Saling melengkapi 2 0.286 
41 Kurang membaur 2 0.286 
42 Dapat belajar 2 0.286 

Jumlah 700 100 
 
4.3.8.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Kedelapan 

Pada tahap koding 2 pertanyaan kedelapan, kategori jawaban dibedakan 

menjadi dua kategori yakni kategori positif dan negative, dari 700 jawaban 

responden diperoleh 11 kategori positif,5 kategori negatif dan 1 kategori 

uncategorized. Hasil koding 2 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.26 Koding Tahap 2 Pertanyaan Kedelapan 
 

No Kategori Sub-kategori Jumlah % 
 Positif    

1 Bijaksana Bijaksana  66 50.769
Baik 48 36.923
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Lanjutan koding tahap 2 pertanyaan kedelapan 

  Wibawa 12 9.231
  Sabar 4 3.077

Jumlah 130 100
2 Tanggung jawab Tanggung jawab 34 100
  Jumlah 34 100
3 Mampu Memberi 

Semangat 
Dapat memberi contoh 46 79.310
Memberi support 12 20.690

Jumlah 58 100
4 Menghormati Bawahan Menghormati 41 91.111
  Saling melengkapi 2 4.444

Dapat belajar 2 4.444
Jumlah 45 100

5 Mudah Bergaul/Bisa 
Berinteraksi dengan 
Bawahan 

Ramah/supel 20 83.333

Kekeluargaan 4 16.667
Jumlah 24 100

6 Profesional dan 
Kompeten dalam 
Bekerja 

Kompeten  39 73.585

Profesional 14 26.415
Jumlah  53 100

7 Adil Tidak membedakan 13 43.333
Adil 10 33.333
Tidak pilih kasih 7 23.333

Jumlah 30 100
8 Tegas dan Disiplin Disiplin 23 32.857

Tegas 47 67.143
Jumlah 70 100

9 Mengerti dan 
Memahami Bawahan 

Mengerti bawahan 24 35.294
Mengayomi 13 19.118
Kerjasama 10 14.706
Peduli pada bawahan 9 13.235
Perhatian 6 8.824
Saling membantu 4 5.882
Bisa mendengar 2 2.941

Jumlah 68 100
10 Loyal Loyalitas 7 100

Jumlah 7 100
11 Jujur dan Terbuka Terbuka 12 63.158

Jujur 7 36.842
Jumlah 19 100

 Negatif   
1 Kurang Memperhatikan 

Bawahan Biasa saja 12 57.143
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Lanjutan koding tahap 2 pertanyaan kedelapan 

  Kurang memperhatikan 
bawahan 6 28.571
Pelit 3 14.286

Jumlah 21 100
2 Tidak Kompeten 

 
Kurang tegas 4 21.053
Belum layak/kurang integritas 15 78.947

Jumlah 19 100
3 Otoriter Pemaksa/semena-mena 13 81.250

Tidak musyawarah 3 18.750
Jumlah 16 100

4 Emosional Emosional 6 100
Jumlah 6 100

5 Sosialisasi Kurang Kurang membaur 2 100
Jumlah 2 100

 Lain-lain   
1 Uncategorized Uncategorized 67 68.367

Positif dan  negatif 21 21.429
Tidak ada masalah 8 8.163
Tidak ada  2 2.041

Jumlah 98 100
 
Hasil koding 2 pertanyaan kedelapan diperoleh kategori jawaban positif 

dan negatif serta kategori lain-lain. Kategori positif dan negatif selanjutnya di 

ringkas dalam tabel terpisah untuk proses koding selanjutnya. Kategori lain-lain 

tidak lagi diikut sertakan dalam tahap selanjutnya. 

4.3.8.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Kedelapan 

Tahap koding 3 pertanyaan kedelapan, kategori jawaban dikelompokkan 

menjadi dua, positif dan negatif.Kategori yang berada dalam kategori positif 

dikelompokkan menjadi dua yaitu kategori Karakter individu dan kompetensi 

kerja. 

Kategori loyal, tanggung jawab, professional dan kompeten dalam bekerja, 

dan mampu memberi semangat dimasukkan dalam satu kategori, yaitu kategori 

kompetensi kerja. Kategori lainnya dimasukkan dalam satu kategori yang sama, 
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kelompok negatif.Kelompok positif terdiri dari berbagai jawaban positif mengenai 

penilaian karyawan bersuku Jawa terhadap atasan.Penilaian positif karyawan 

bersuku Jawa menilai atasan didasari oleh karakter individu dan kompetensi 

kerja.Kelompok negatif, dalam penelitian ini juga menunjukkan alasan yang 

mendasari karyawan bersuku Jawa menilai atasan secara negatif. Penilaian negatif 

ini juga didasari alasan yang sama, yaitu karena kompetensi kerja dan karakter 

individu. Penilaian positif terhadap atasan oleh karyawan bersuku Jawa berbeda 

dengan penilaian negatif karyawan bersuku Jawa. Hasil  penelitian menunjukkan 

bahwa kompetensi kerja memberikan kontribusi besar penilaian positif. Karakter 

individu memberikan kontribusi besar penilaian negatif terhadap atasan. 

 

4.3.9 Temuan 9 (Pertanyaan Kesembilan) 

Pertanyaan kesembilan dalam penelitian ini merupakan pertanyaan untuk 

mengungkap bagaimana penilaian karyawan bersuku Jawa terhadap bawahan dan 

alasan yang mendasari penilaian tersebut. Penelitian ini memperoleh hasil sebagai 

berikut: 

4.3.9.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Kesembilan 

Koding tahap 1 pertanyaan kesembilan diperoleh 38 kategori dari 700 

jawaban responden. Hasil koding tahap 1 dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.29  Kategori Koding Tahap 1 Pertanyaan Kesembilan 
 

No Kategori Jumlah % 
1 Tidak menjawab 282 40.286
2 Tidak punya bawahan 151 21.571
3 Uncategorized 26 3.714

Lanjutan koding tahap 1 pertanyaan kesembilan 
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4 Bekerja sama 46 6.571
5 Menghormati 28 4
6 Penurut/patuh 22 3.143
7 Bertanggung jawab  19 2.714
8 Baik 12 1.714
9 Disiplin 11 1.571

10 Masih perlu bimbingan 9 1.286
11 Perlunya bawahan 8 1.143
12 Bawahan adalah patner 7 1
13 Profesional 6 0.857
14 Membantu 5 0.714
15 Mau bekerja keras 5 0.714
16 Kurang tanggung jawab 4 0.571
17 Tidak membeda-bedakan 4 0.571
18 Tidak ada 4 0.571
19 Kompak 3 0.429
20 Positif negatif 3 0.429
21 Bawahan rajin 3 0.429
22 Tidak disiplin 3 0.429
23 Biasa saja 3 0.429
24 Tidak belajar 3 0.429
25 Kinerja bagus 3 0.429
26 Kurang kerjasama 3 0.429
27 Semangat kerja tinggi 3 0.429
28 Sama/sama rata 3 0.429
29 Dapat berkomunikasi 3 0.429
30 Memberi dukungan 2 0.286
31 Tidak masalah  2 0.286
32 Konsekuen 2 0.286
33 Menjengkelkan 2 0.286
34 Seenaknya sendiri 2 0.286
35 Kreatif 2 0.286
36 Tahu tugasnya 2 0.286
37 Mengingatkan 2 0.286
38 Memiliki karakter masing-masing 2 0.286

  Jumlah 700 100
 
 
 
 
 

4.3.9.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Kesembilan 
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Koding tahap 2 pertanyaan kesembilan diperoleh 8 kategori dari 32 

kategori koding 1 terdiri dari 5 kategori positif, 2 kategori negatif dan 1 kategori 

lain-lain. Hasil koding 2 pertanyaan kesembilan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.30  Kategori Koding Tahap 2 Pertanyaan Kesembilan 
 

No Kategori Sub-kategori Jumlah % 
 Positif    
1 Mampu Bekerja Sama Bekerja sama 46 68.657

Bawahan adalah partner 7 10.448
Membantu 5 7.463
Kompak 3 4.478
Mengingatkan 2 2.985
Tahu tugasnya 2 2.985
Memberi dukungan 2 2.985

Jumlah 67 100
2 Rasa Hormat dan Patuh 

terhadap Atasan 
Menghormati 28 56.000
Penurut/patuh 22 44.000

Jumlah 50 100
3 Kinerja Bagus Bertanggung jawab  19 35.185

Disiplin 11 20.370
Profesional 6 11.111
Mau bekerja keras 5 9.259
Semangat kerja tinggi 3 5.556
Kinerja bagus 3 5.556

  Bawahan rajin 3 5.556
Kreatif 2 3.704
Konsekuen 2 3.704

Jumlah 54 100
4 Mampu Berkomunikasi 

dengan Atasan Dapat berkomunikasi 3 100
  Jumlah  3 100 
5 Pemimpin Bisa 

Menerima Bawahan 
Baik 12 41.379
Perlunya bawahan 8 27.586
Tidak membeda-bedakan 4 13.793
Sama/sama rata 3 10.345
Punya karakter masing-masing 2 6.897

Jumlah 29 100
 

 

Lanjutan koding tahap 1 pertanyaan kesembilan 
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 Negatif   
1 Kurang Kerja Sama Kurang kerjasama 3 42.857

Menjengkelkan 2 28.571
Seenaknya sendiri 2 28.571

Jumlah 7 100
2 Kinerja tidak Maksimal Masih perlu bimbingan 9 40.909

Kurang tanggung jawab 4 18.182
Tidak belajar 3 13.636
Biasa saja 3 13.636
Tidak disiplin 3 13.636

Jumlah  22 100
 Lain-lain   
1 Uncategorized Uncategorized 186 39.744

Tidak menjawab 282 60.256
Jumlah 468 100

 
Hasil koding 2 pertanyaan kesembilan, kemudian dipisahkan dalam 2 

kategori, kategori positif dan negatif. Kategori lain-lain tidak dipakai karena tidak 

bisa dianalisis lebih lanjut, 282 responden tidak menjawab dan tidak punya 

bawahan 151 responden ditambah jawaban 26 uncategorized, total sebanyak 468 

data tidak dapat dianalisis pada koding tahap 3. 

4.3.9.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Kesembilan 

Pada koding tahap 3 pertanyaan kesembilan ini, kategori jawaban 

dipisahkan menjadi kategori positif dan negatif. Kategori positif meliputi mampu 

berkomunikasi dengan atasan, pemimpin bisa menerima bawahan, rasa hormat 

dan patuh terhadap atasan, kinerja bagus dan mampu bekerja sama. Kategori 

pemimpin bisa menerima bawahan dimasukkan dalam kategori mampu 

berkomunikasi dengan atasan. Tabel koding tahap 3 pertanyaan kesembilan 

kategori positif, adalah sebagai berikut: 
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bagaimana penilaian sosial terhadap rekan kerja yang berbeda suku dan agama, 

bagaimana karyawan bersuku Jawa beradaptasi dengan perbedaan suku dan 

agama, upaya yang dilakukan untuk mengatasi perbedaan suku dan agama, 

sampai pada penilaian menurut Karyawan bersuku Jawa itu sendiri terhadap 

atasan maupun bawahan. 

4.4.1 Gambaran Faktor-Faktor yang MempengaruhiSikap Menurut 

Karyawan Bersuku Jawa 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa persepsi karyawan 

bersuku Jawa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap di tempat kerja 

pada karyawan bersuku Jawa sangat beragam, dari hasil penelitiandiketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi sikap karyawan bersuku Jawa di tempat kerja 

terbagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor positif dan faktor negatif.  

4.4.1.1 Faktor-Faktor Positif yang Mempengaruhi Sikap Karyawan Bersuku Jawa 

di tempat kerja 

Faktor-Faktor Positif yang mempengaruhi sikap karyawan bersuku Jawa di 

tempat kerja, terdiri dari 4 (empat) faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

4.4.1.1.1 Faktor Hubungan Interpersonal yang Baik 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan interpersonal yang baik 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap karyawan bersuku Jawa di 

tempat kerja sebesar 17.394% dari total jawaban yang dapat dianalisis. Faktor 

hubungan interpersonal yang baik dalam penelitian ini ditunjukkan dengan adanya 

sikap saling menghormati dan menghargai, pertemanan, saling percaya dan 

hubungan interpersonal yang baik. 
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4.4.1.1.2 Faktor Evaluasi Positif 

Evaluasi positif dalam perspektif karyawan bersuku Jawa dipandang 

sebagai faktor positif yang mempengaruhi sikap sebesar 17.859%. Evaluasi positif 

dalam penelitian ini, terdiri dari evaluasi positif dan bertanggung jawab. 

Masyarakat suku Jawa pada umumnya memiliki sikap rila, nrima dan sabar 

sebagai unsur sentral dalam kebudayaannya.Rila atau disebut juga eklas, 

dipandang sebagai kesediaan menyerahkan segala milik, kemampuan, hasil karya 

kepada Tuhan.Nrima berarti puas dengan nasib dan kewajiban (Jong 1976 dalam 

Endraswara 2006:43).Sikap tanggung jawab yang dimaksudkan karyawan bersuku 

Jawa didasari oleh pandangan hidup nrima yang menjadi sikap hidup orang Jawa. 

4.4.1.1.3 Faktor Ada Kerja Sama 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama dan kesamaan tujuan 

merupakan salah satu unsur faktor positif yang mempengaruhi sikap karyawan 

bersuku Jawa di tempat kerja sebesar 25.480%. Pandangan budaya Jawa 

menyebutkan kerja sama sudah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan 

dalam setiap kehidupan orang Jawa pada umumunya. Praktek gotong royong 

merupakan wujud dari kerukunan, dengan gotong royong dapat menimbulkan 

sikap saling membantu dan melakukan pekerjaan secara bersama demi 

kepentingan seluruh desa. Orang Jawa juga tidak jemu-jemu menunjuk pada 

keunggulan musyawarah kalau dibandingkan dengan cara Barat dalam mengambil 

keputusan(Hildred Geertz dalam Suseno 1988: 38). Gotong royong dalam 

pandangan karyawan bersuku Jawa inilah yang dimaksudkan dengan kerja sama.  

4.4.1.1.4 Kompetensi Kerja 
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Hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor kompetensi kerja sebesar 

39.267% yang terdiri dari faktor kepribadian, dan kompetensi kerja menurut 

karyawan bersuku Jawa merupakan faktor positif yang mempengaruhi sikap. 

4.4.1.2 Faktor-Faktor Negatif yang Mempengaruhi Sikap Karyawan Bersuku 

Jawa di tempat kerja 

Faktor-faktor negatif yang mempengaruhi sikap karyawan bersuku Jawa di 

tempat kerja, terdiri dari 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

4.4.1.2.1 Kepribadian Kurang baik 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor negatif yang 

mempengaruhi sikap karyawan bersuku Jawa di tempat kerja adalah kepribadian 

kurang baik, yang terdiri dari tidak jujur dan sifat malas.Faktor kepribadian 

kurang baik sebesar 15.272%. 

4.4.1.2.2 Kerja Sama Kurang baik 

Menurut pandangan budaya Jawa, kerja sama sudah menjadi bagian hidup 

yang tidak terpisahkan dalam setiap kehidupan orang Jawa pada umumnya. 

Praktek gotong royong merupakan wujud dari kerukunan, dengan gotong royong 

dapat menimbulkan sikap saling membantu dan melakukan pekerjaan secara 

bersama demi kepentingan seluruh desa. Orang Jawa juga tidak jemu-jemu 

menunjuk pada keunggulan musyawarah kalau dibandingkan dengan cara Barat 

dalam mengambil keputusan(Hildred Geertz dalam Suseno 1988: 38). Gotong 

royong dalam pandangan karyawan bersuku Jawa inilah yang dimaksudkan 

dengan kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan faktor negatif yang 
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mempengaruhi sikap karyawan bersuku Jawa adalah kerja sama yang kurang baik 

sebesar 7.703%, yang terdiri dari perbedaan prinsip dan persaingan 

4.4.1.2.3 Kinerja Kurang Baik 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kurang baik, tidak 

bertanggung jawab, dan kedisplinan kerja merupakan unsur faktor kinerja kurang 

baik.Menurut karyawan bersuku Jawa hal tersebut merupakan faktor yang 

mempengaruhi sikap secara negatif sebesar 29.482%. 

4.4.1.2.4 Hubungan Interpersonal 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa hubungan interpersonal 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap karyawan bersuku Jawa di 

tempat kerja. Faktor hubungan interpersonal dalam penelitian ini sebesar 33.997% 

ditunjukkan dengan adanya tidak bisa menerima kritik, komunikasi tidak efektif, 

dan tidak peduli dengan orang lain 

4.4.1.2.5 Perbedaan Karakter 

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang kolektif dan selalu 

mementingkan kepentingan bersama.Hal ini diperkuat pendapat Bratawijaya 

(1997:81)yang mengatakan bahwa budaya orang Jawa dapat dimaknai rukun 

agawe santoso,kerah agawe bubruh, artinya kerukunan akan memperkokoh 

persaudaraan sehingga dapat menangkal gangguan-gangguan yang datang baik 

dari dalam maupun dari luar. Prinsip kerukunan hidup, bertujuan mencegah 

munculnya konflik karena bila terjadi konflik bagi masyarakat Jawa akan 

berkesan mendalam dan selalu diingat atau sukar untuk melupakan.Perbedaan 

karakter dalam penelitian ini sebesar 13.546%. 
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Pembahasan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja di tempat kerja., temuan pada 

karyawan bersuku Jawa bila dibandingkan dengan temuan/teori barat 

memperlihatkan kesamaan dan perbedaan pandangan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja di tempat kerja. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor budaya memberi pengaruh 

signifikan pada value, kepercaaan dan sikap suatu masyaraka. Perbandingan 

faktor yang mempengaruhi sikap pada karyawan bersuku Jawa terhadap rekan 

kerja di tempat kerja dan teori barat adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.33 Perbandingan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Antara 
Karyawan bersuku Jawa dengan Teori Barat 

 
No Temuan Penelitian Teori/Temuan Barat 
Faktor Positif  
1 Hubungan Interpersonal yang 

Baik 
Komitmen (Jonas, Schulz, Hardt, 
Dieter, Thelen 2001 dalam Taylor, 
Peplau, Sears 2009:174) 

2 Evaluasi Positif Komunikasi (Sherif dalam Ahmadi 
2007:158) 

3 Kerja Sama Pengaruh Lingkungan (Skinner dalam 
Azwar 2010:34) 

4 Kompetensi Kerja Faktor Emosi 
Faktor Negatif  

1 Kepribadian Kurang Baik Perbedaaan Agama (Gregory M. Herek 
1987) 

2 Kerja Sama Kurang Baik Keyakinan (Ajzen 1988) 

3 Kinerja Kurang Baik Kesediaan, Identifikasi dan 
Internalisasi (Kelman 1958) 

4 Hubungan Interpersonal  
5 Perbedaan Karakter  

 
Keterangan: warna menunjukkan ada kesamaan. 
 

Menurut pandangan teori Barat selama seseoarang merasa terikat dengan 

suatu tindakan disonansi (ketidaksesuaian) akan menimbulkan perubahan sikap. 
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Komitmen merupakan persepsi bahwa keputusan tidak dapat diubah atau 

dibatalkan (Taylor, Peplau, Sears 2009:174). Komitmen akan mengurangi 

besarnya perubahan sikap. Kelman berpendapat (1958 dalam Azwar 2010:55) 

menyebutkan ada tiga proses sosial yang mempengaruhi sikap, yaitu kesediaan, 

identifikasi dan Internalisasi. Kesediaan terjadi ketika orang bersedia menerima 

pengaruh orang lain atau dari kelompok lain karena harapan mendapat reaksi 

positif. Identifikasi terjadi apabila seseorang meniru perilaku atau sikap seseorang 

atau kelompok lain. Faktor selanjutnya adalah internalisasi terjadi apabila individu 

menerima pengaruh dan bersedia bersikap menuruti pengaruh tersebut sesuai 

dengan sistem nilai yang dianut.Skinner (dalam Azwar 2010:34) berpendapat 

lingkungan memberikan pengaruh kepada pembentukan kepribadian yang 

memberi pengaruh kepada sikap karena adanya reinforcement dari 

masyarakat.Komunikasi menurut Sherif (dalam Ahmadi 2007:158) dapat 

mempengaruhi sikap, komunikasi yang dimaksud adalah hubungan langsung satu 

pihak.Pendapat Sherif ini sesuai dengan temuan pada karyawan bersuku Jawa 

yakni pada hubungan interpersonal baik positif maupun negatif. Temuan 

mengenai faktor sikap lainnya merupakan temuan asli berbeda dengan teori barat, 

antara lain faktor positif, terdiri dari evaluasi positif, kerja sama, dan.komptensi 

kerja. Faktor negatif, terdiri dari kepribdian kurang baik, kerja sama kurang baik 

dan perbedaan karakter. 
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4.4.2 Gambaran Sikap Karyawan bersuku Jawa terhadap Rekan Kerja 

BerbedaSuku 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap rekan kerja 

berbeda suku menurut karyawan bersuku Jawa terdiri dari 4 (empat) penilaian 

yang berbeda, penilaian tersebut antara lain: 

4.4.2.1 Bisa bersosialisasi 

Penelitian ini menunjukkan karyawan bersuku Jawa menilai rekan kerja 

yang berbeda suku di tempat kerja bisa bersosialisasi dengan baik jawaban 

responden sebesar 4.671% dari total jawaban yang bisa dianalisis. Bratawijaya 

(1997:81) mengatakan bahwa budaya orang Jawa dapat dimaknai rukun agawe 

santoso,kerah agawe bubruh, artinya kerukunan akan memperkokoh persaudaraan 

sehingga dapat menangkal gangguan-gangguan yang datang baik dari dalam 

maupun dari luar. Prinsip kerukunan hidup, bertujuan mencegah munculnya 

konflik karena bila terjadi konflik bagi masyarakat Jawa akan berkesan mendalam 

dan selalu diingat atau sukar untuk melupakan. 

4.4.2.2 Bisa bekerja sama 

Praktek gotong royong merupakan wujud dari kerukunan, dengan gotong 

royong dapat menimbulkan sikap saling membantu dan melakukan pekerjaan 

secara bersama demi kepentingan seluruh desa. Orang Jawa juga tidak jemu-jemu 

menunjuk pada keunggulan musyawarah kalau dibandingkan dengan cara Barat 

dalam mengambil keputusan(Hildred Geertz dalam Suseno 1988: 38). Gotong 

royong dalam pandangan karyawan bersuku Jawa inilah yang dimaksudkan 
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dengan kerja sama. Sikap karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja berbeda 

suku sebesar 8.478%. 

4.4.2.3 Relatif tidak ada masalah 

Karyawan bersuku Jawa menilai perbedaan suku tidak menjadi 

masalah.Hasil penelitian ini menunjukkan penilaian karyawan bersuku Jawa 

terhadap rekan kerja yang berbeda relatif tidak masalah sebesar 20.934%, yang 

terdiri dari aspek pekerja keras, dan saling menghormati.Menurut, Anderson 2000 

(dalam Endraswara 2003:40) orang Jawa telah mengakui sikap savoirvivre atau 

lapang dada. Karena sikap lapang dada inilah karyawan bersuku Jawa dapat 

menerima dan menghormati karyawan bersuku lain di lingkungan kerjanya.  

4.4.2.4 Tidak berpengaruh 

Penelitian ini menunjukkan karyawan bersuku Jawa menilai perbedaan 

suku tidak berpengaruh pada pekerjaan jawaban responden sebesar 

65.917%.Budaya orang Jawa, kerukunan terlihat dari rukun agawe santoso,kerah 

agawe bubruh, artinya kerukunan akan memperkokoh persaudaraan sehingga 

dapat menangkal gangguan-gangguan yang datang baik dari dalam maupun dari 

luar (Bratawijaya 1997:81).  

Perbandingan sikap terhadap rekan kerja yang berbeda suku antara suku 

Jawa, temuan pada karyawan bersuku Jawa dan teori/temuan barat menunjukkan 

ada kesamaan dan perbedaan dalam bersikap terhadap etnis/suku lain. Pandangan 

orang Jawa terhadap etnis lain didasari atas dasar tepa selira, gotong royong dan 

egaliter. Sikap orang Jawa terhadap etnis/suku lain cenderung positif, masyarakat 

suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang tepa selira, lapang dada dan egaliter 
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terhadap suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia. Hasil penelitian pada 

karyawan bersuku menunjukkan permasalahan suku bukan menjadi alasan 

bersikap pada rekan kerja yang berbeda suku. Jawaban pada karyawan bersuku 

antara lain bisa bersosialisasi, bisa bekerja sama, relatif tidak masalah dan tidak 

berpengaruh. Perbandingan sikap antara karyawan bersuku Jawa terhadap rekan 

kerja berbeda suku dengan teori Barat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.34 Perbandingan Sikap Antara Karyawan bersuku Jawa  
dengan Teori Barat terhadap Rekan Kerja berbeda Suku 

 
No Budaya Jawa Temuan Penelitian Teori/Temuan Barat
1 Tepa Selira Bisa bersosialisasi Mendiskriminasi 

(Jackman 1977) 
2 Lapang dada Bisa bekerja sama Permusuhan (Krueger 

& Pischke (1997 
dalam Dustmann & 
Preston 2001) 

3 Egaliter (tidak 
membedakan 
kesukuan dan 
kebangsaan) 
(Endrasawara 
2003:40) 

Relatif tidak ada masalah Toleran (Dustmann & 
Preston 2001) 

4 Rukun (Endraswara 
2003:39) 

Tidak berpengaruh Antipati (Jackman 
(1977) 

 
Respon Jawaban karyawan bersuku Jawa menunjukkan perbedaan suku 

tidak menjadi dasar karyawan suku Jawa menilai rekan kerja. Pendapat dari barat, 

baik dari teori maupun temuan penelitian menunjukkan sikap terhadap etnis/suku 

atau dalam dunia barat lebih sering mengacu pada ras mengatakan etnis minoritas 

seringkali menjadi salah satu sumber permusuhan (Krueger & Pischke 1997 

dalam Dustmann & Preston 2001) yang berujung pada kekerasan fisik. Temuan 

Jackman (1977) menunjukkan masih adanya sikap rasis terhadap ras kulit hitam di 

Amerika. Dustman dan Preston (2001) berpendapat lain, sikap terhadap etnis lain 
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terutama pada etnis minoritas menunjukkan ada sikap toleran terhadap etnis lain. 

Dustman dan Preston (2001) menunjukkan persamaan pada karyawan bersuku 

Jawa. Sikap bisa bersosialiasi, bisa bekerja sama, relatif tidak masalah dan tidak 

berpengaruh pada karyawan bersuku Jawa menunjukkan adanya toleransi pada 

karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja yang berbeda suku. Teori/temuan 

barat lain pada tabel 4.33 menunjukkan perbedaan dengan temuan pada karyawan 

bersuku Jawa.  

 

4.4.3 Gambaran Sikap Karyawan bersuku Jawa terhadap Rekan Kerja 

BerbedaAgama 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap rekan kerja 

berbedaagama menurut karyawan bersuku Jawa terdiri dari 4 (empat) jawaban 

yang berbeda. Penilaian karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja yang 

berbeda agama, penilaian tersebut antara lain: 

4.4.3.1 Tidak Pernah 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian karyawan bersuku Jawa 

terhadap rekan kerja yang berbeda agama dengan jawaban tidak pernah sebesar 

0.524%.Tidak pernah dalam penelitian ini merupakan jawaban bahwa karyawan 

bersuku Jawa tidak pernah menilai rekan kerja dari agama. 

4.4.3.2 Tergantung tingkah laku 

Karyawan bersuku Jawa dalam penelitian ini menilai rekan kerja yang 

berbeda agama berdasarkan pada tingkah laku rekan kerja tersebut sebesar 

0.873% dari 573 data yang dapat dianalisa.Masyarakat Jawa sendiri merupakan 



101 
 

 

masyarakat yang selalu mementingkan keselaran dan keharmonisan.Salah satu 

sikap yang dianggap menonjol pada orang Jawa adalah ketergantungannya pada 

masyarakat, demikian Mulder (dalam Darmanto 2011: 23). Kepribadian orang 

Jawa hampir sama sekali bersifat sosial. Seseorang adalah baik apabila 

masyarakatnya menyatakan demikian. 

4.4.3.3 Tidak berpengaruh 

Karyawan bersuku Jawa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

perbedaan agama tidak berpengaruh pada penilaian terhadap rekan kerja respon 

jawaban sebesar 50.436%. Hal tersebut dibuktikan dengan menilai rekan kerja 

yang berbeda agama dapat bekerja sama. 

4.4.3.4 Menghormati 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan bersuku Jawa 

menghormati rekan kerja yang berbeda agama sebsar 48.168%.Menghormati 

sendiri dalam budaya Jawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan.Anderson 

2000 (dalam Endraswara 2003:40) menyebutkan orang Jawa telah mengakui sikap 

savoirvivre atau lapang dada. 

Sikap orang Jawa, temuan penelitian pada karyawan bersuku Jawa dan 

teori/temuan barat menunjukkan adanya kecenderungan yang sama yaitu relatif 

toleran. Jawaban responden bersuku Jawa mengenai sikap terhdapa rekan kerja 

yang berbeda agama antara lain,  tidak pernah, tergantung tingkah laku, tidak 

berpengaruh dan menghormati menunjukkan adanya sikap toleran pada karyawan 

bersuku Jawa terhdap rekan kerja yang berbeda agama. Perbedaan pandangan 

terhadap sikap kepada rekan kerja yang berbeda Agama tidak terlihat, sebaliknya 
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yang terlihat adalah kesamaan antara temuan dan teori barat. Perbandingan sikap 

antarab Jawa temuan dan teori Barat terhadap rekan kerja berbeda agama, adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.35 Perbandingan Sikap Budaya Jawa 
Temuan dan Teori Barat terhadap rekan kerja berbeda Agama 

 

No Budaya Jawa Temuan pada Karyawan 
Bersuku Jawa Teori/Temuan Barat 

1 Toleran (Endraswara 
2003) 

Tidak Pernah Toleran (Herek 1987) 

2  Tergantung Tingkah Laku  
3  Tidak Berpengaruh  
4  Menghormati  

 
Karyawan bersuku Jawa pada penelitian ini, bersikap pada rekan kerja 

yang berbeda agama bukan karena perbedaan agama hal ini ditunjukkan dengan 

respon jawaban tidak pernah, tergantung tingkah laku dan tidak 

berpengaruh.Karywan bersuku Jawa cenderung toleran terhadap rekan kerja yang 

berbeda agama, jawaban menghormati merupakan wujud dari sikap toleran 

karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja yang berbeda agama.Herek (1987) 

mengatakan Agama bagi orang Amerika mengajarkan untuk menumbuhkan cinta 

kepada sesama yang diwujudkan dalam bentuk toleransi. Temuan penelitian dan 

teori/temuan barat menunjukkan kesamaan mengenai sikap terhadap agama lain 

yakni toleran. Temuan penelitian menunjukkan keseluruhan jawaban mengarah 

pada toleran terhadap rekan kerja yang berbeda agama, tidak berbeda dengan 

teori/temuan barat 
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4.4.4 Gambaran Adaptasi Menurut Karyawan Bersuku Jawa terhadap 

Rekan Kerja yang Berbeda Suku 

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana karyawan bersuku Jawa 

beradaptasi dengan rekan kerja yang berbeda suku.Terdapat 7 (tujuh) jawaban 

dapat atau tidak, karyawan bersuku Jawa beradaptasi dengan rekan kerja yang 

berbeda suku. 

4.4.4.1 Ya, karena menambah pengalaman 

Karyawan bersuku jawa dapat beradaptasi dengan rekan kerja yang 

berbeda karena karyawan bersuku Jawa memandang perbedaan suku dapat 

menambah pengalaman respon jawaban sebesar 2.619%.Hal ini, sesuai dengan 

budaya Jawa yang selalu mengutamakan kekeluargaan, gotong royong dan tepa 

selira (Endraswara 2003:38). 

4.4.4.2 Ya, karena faktor pekerjaan 

Lapisan masyarakat Jawa, khususnya lapisan masyarakat menengah ke 

bawah, kerja, karya dan materi merupakan anugerah bersama yang memberi 

tempat berteduh bagi sekelompok orang (Hariyono 2006:263).Karyawan bersuku 

Jawa dalam penelitian ini dapat beradaptasi dengan rekan kerja yang berbeda suku 

karena alasan pekerjaan respon jawaban sebesar 7.692%. 

4.4.4.3 Ya, karena bisa bekerjasama 

Penelitian ini menunjukkan karyawan bersuku dapat beradaptasi dengan 

rekan kerja yang berbeda suku karena bisa bekerja sama respon jawaban sebesar 

9.002%. Kerja samadalam budaya Jawa, sudah menjadi bagian hidup yang tidak 

terpisahkan dalam setiap kehidupan orang Jawa pada umumnya. Praktek gotong 
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royong merupakan wujud dari kerukunan, dengan gotong royong dapat 

menimbulkan sikap saling membantu dan melakukan pekerjaan secara bersama 

demi kepentingan seluruh desa. Orang Jawa juga tidak jemu-jemu menunjuk pada 

keunggulan musyawarah kalau dibandingkan dengan cara Barat dalam mengambil 

keputusan (Hildred Geertz dalam Suseno 1988: 38). Gotong royong dalam 

pandangan karyawan bersuku Jawa inilah yang dimaksudkan dengan kerja sama. 

Sehingga, sangat wajar bila karyawan bersuku Jawa dapat beradaptasi dengan 

rekan kerja berbeda suku karena faktor kerja sama ini. 

4.4.4.4 Ya, karena toleransi 

Karyawan bersuku Jawa dalam penelitian ini, dapat beradaptasi karena 

toleransi respon Jawaban sebesar 10.147%.Toleransi dalam budaya Jawa 

dipandang sebagai reputasi dan “raport hijau” bagi orang Jawa sementara ini 

(Endraswara 2003:40).Sehingga sangat wajar karywan bersuku Jawa dapat 

beradaptasi dengan rekan kerja yang berbeda suku karena faktor toleransi ini.Hal 

senada dikemukakan Anderson (2000:1), masyarakat Jawa telah mengakui sikap 

savoir vivre (lapang dada).Sikap inilah yang dimaksud toleransi (dalam 

Endraswara 2003:40). 

4.4.4.5 Ya, karena bisa bersosialisasi 

Perspektif karyawan bersuku Jawa menunjukkan rekan kerja yang dapat 

bersosialiasi membuat karyawan bersuku Jawa dapat berdaptasi dengan rekan 

yang berbeda suku, respon jawaban sebesar 23.404%.Karyawan bersuku Jawa 

menempatkan dirinya menurut kebudayaan yang ada pada masyarakat 

Jawa.Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi 
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kerukunan dan memandang pentingnya keselaran. Bratawijaya (1997:81) yang 

mengatakan bahwa budaya orang Jawa dapat dimaknai rukun agawe santoso, 

kerah agawe bubruh, artinya kerukunan akan memperkokoh persaudaraan 

sehingga dapat menangkal gangguan-gangguan yang datang baik dari dalam 

maupun dari luar. Dengan adanya sosialiasasi ini akan menimbulkan kontak antar 

dua kebudayaan yang berbeda. Sehingga akan terjadi pemahaman satu budaya 

dengan budaya yang lain. Hasil penelitian Wilder dan Thomson yang 

menunjukkan interaksi antar kelompok yang bersifat terus menerus atau intens 

berpotensi mengurangi bias pengetahuan mengenai kelompok lain (dalam Putra 

dan Pitaloka 2012:117). 

4.4.4.6 Ya, karena tidak membeda-bedakan 

Menurut Zastrow (1989dalam Liliweri 2005:218), diskriminasi merupakan 

faktor perusak kerja sama antar manusia dan komunikasi diantara karyawan. 

Karyawan bersuku Jawa dalam penelitian ini dapat beradaptasi dengan rekan kerja 

yang berbeda suku karena tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, respon 

jawaban sebesar 40.753%.  

4.4.4.7 Kadang-kadang, berbeda karakter/budaya 

Perbedaan karakter dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi sikap, respon jawaban sebesar 6.383%.Myers (2012:20) 

menjelaskan bahwa perbedaan sosial merupakan penyebab lahirnya 

prasangka.Anderson (2000:1) mengatakan, masyarakat Jawa sebagai masyarakat 

yang telah mengakui sikap savoir vivre(lapang dada). Sikap inilah yang dimaksud 

toleransi (dalam Endraswara 2003:40). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan pada karyawan bersuku Jawa 

mengenai cara beradaptasi dengan rekan kerja yang berbeda suku dibandingkan 

dengan teori/temuan barat menunjukkan ada persamaan dan perbedaan 

pandangan. Perbandingan temuan pada karyawan bersuku Jawa dan temuan/teori 

barat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.36 Perbandingan Adaptasi Menurut Karyawan Bersuku Jawa  
terhadap Rekan Kerja yang Berbeda Suku dan Teori Barat 

 

No Temuan pada Karyawan Bersuku 
Jawa Temuan/Teori Barat 

1 Ya, karena menambah pengalaman Memandang positif (Schweitzer, 
Robert and Perkoulidis, Shelley A. 
and Krome, Sandra L. & Ludlow, 
Christopher N 2005) 

2 Ya, karena faktor pekerjaan Kontak Sosial (Allport 1954) 
3 Ya, karena bisa bekerja sama Mencari penerimaan (Cox 1986) 
4 Ya, karena toleransi Mengutamakan kepentingan 

bersama (cox 1986) 
5 Ya, karena bisa bersosialisasi Menumbuhkan rasa memiliki (Cox 

1986) 
6 Ya, karena tidak membeda-bedakan Identifikasi (McMillan and Chavis 

1986) 
7 Kadang-kadang, berbeda 

karakter/budaya 
Toleran (Herek 1987) 

 
Keterangan: warna sama menunjukkan persamaan 
 

Temuan pada karyawan bersuku Jawa bila dibandingkan dengan 

teori/temuan barat akan nampak beberapa persamaan, diantaranya kontak sosial 

(Allport 1954) memiliki kesamaan dengan temuan pada karyawan bersuku Jawa 

yaitu bisa bersosialiasasi. Menurut Allport (1954 dalam Putra dan Pitaloka 

2012:117) kontak sosial dapat mengurangi bias pengetahuan mengenai kelompok 

lain. Persamaan selanjutnya terlihat pada jawaban responden bisa bekerja sama 

dengan temuan barat oleh Cox (1986) yang menyatakan bahwa salah satu cara 



107 
 

 

menyesuaikan dengan kultur etnis lain adalah dengan melakukan kepentingan 

bersama. Herek (1987) juga menyebutkan toleran sebagai upaya menyesuaikan 

dengan budaya atau kultur lain memiliki kesamaan dengan temuan penelitian 

toleran dan tidak membeda-bedakan. Jawaban tidak membeda-bedakan 

menunjukkan adanya toleransi pada karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja 

yang berbeda suku. Temuan lain pada karyawan bersuku Jawa seperti ya, karena 

menambah pengalaman, faktor pekerjaan dan Kadang-kadang, berbeda 

karakter/budaya merupakan temuan asli dalam penelitian yang berbeda dengan 

temuan/teori barat. 

 

4.4.5 Gambaran Adaptasi Menurut Karyawan Bersuku Jawa terhadap 

Rekan Kerja yang Berbeda Agama 

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana karyawan bersuku Jawa 

beradaptasi dengan rekan kerja yang berbeda agama, dalam penelitian ini, terdapat 

5 (lima) jawaban yang menggambarkan bisa atau tidaknya, karyawan bersuku 

Jawa beradaptasi dengan rekan kerja yang berbeda agama. 

4.4.5.1 Ya, menambah wawasan dan menambah teman 

Perspektif karyawan Jawa menunjukkan perbedaan agama tidak dipandang 

sebagai penghambat dalam beradaptasi dengan rekan kerja yang berbeda 

agama.Karyawan bersuku jawa dapat beradaptasi dengan rekan kerja yang 

berbeda agama karena memandang perbedaan agama dapat menambah wawasan 

dan menambah teman jawaban responden sebesar 2.057%. Masyarakat Jawa 

merupakan masyarakat yang dapat menerima rekan kerja beragama lain karena 
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dalam masyarakat Jawa kerukunan, gotong royong dan tepa selira dipandang 

penting (Endraswara 2003:39). Pluraritas dalam pandangan suku Jawa diakui 

sebagai sebuah kesuburan budaya yang tidak harus dipertentangkan (Endrasawara 

2003:40). 

4.4.5.2 Ya, semua agama baik 

Karyawan bersuku Jawa memandang semua agama baik sebesar 4.272% 

sehingga karyawan bersuku Jawa dapat berdaptasi dengan rekan kerja yang 

berbeda agama karena tidak adanya diskriminasi.Allport (1958 dalam Myers 

2012:24) mengatakan peran agama saling bertentangan.Agama dapat 

menyebabkan prasangka dan dapat menghilangkan prasangka.Agama apabila 

dipandang secara positif dengan menganggap tujuan semua agama adalah 

kebaikan dan bukan negatif maka adaptasi dapat berlangsung dengan baik. 

4.4.5.3 Ya, karena agama hak individu 

Karyawan bersuku Jawa merupakan orang yang dibesarkan dalam 

lingkungan budaya Jawa yang kental dengan kerukunan, gotong royong dan tepa 

selira (Endraswara 2003: 38).Karyawan bersuku Jawa dapat beradaptasi dengan 

rekan kerja yang berbeda agama karena agama menurut karyawan bersuku Jawa 

merupakan hak tiap individu yang tidak bisa dipaksakan.Jawaban responden pada 

kategori ini sebesar 6.804%. 

4.4.5.4 Ya, karena profesional dalam bekerja 

Karyawan bersuku Jawa dapat beradaptasi dengan rekan kerja yang 

berbeda agama karena alasan profesional dalam bekerja, jawaban responden 

sebesar 16.772%.Karyawan bersuku Jawa menganggap profesionalitas sebagai 
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alasan dapat berdaptasi dengan rekan kerja yang berbeda agama karena orang 

Jawa dikenal sebagai masyarakat dengan nilai mementingkan kelompok (gotong 

royong dan kekeluargaan), tepa selira, rukun (Endraswara 2003:39). 

4.4.5.5 Ya, karena bisa bertoleransi 

Endrasawara (2003:41) menuturkan orang Jawa dapat hidup berdampingan 

dengan agama lain secara sinkretisme maupun toleransi beragama. Dalam 

penelitian ini karyawan bersuku Jawa dapat beradaptasi dengan rekan kerja yang 

berbeda agama karena adanya toleransi.Jawaban responden pada kategori bisa 

bertoleransi sebesar 70.095%. 

Hasil penelitian pada karyawan bersuku jawa mengenai adapatasi terhadap 

rekan kerja yang berbeda agama menunjukkan kecenderungan bersikap toleran 

terhadap rekan kerja yang berbeda agama. Perbandingan temuan pada karyawan 

bersuku Jawa dibandingkan dengan teori/temuan barat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.37Perbandingan Adaptasi Menurut Karyawan 
Bersuku Jawadan Teori Barat terhadap Rekan Kerja yang Berbeda Agama 

 

No Temuan pada Karyawan Bersuku 
Jawa Teori Barat 

1 Ya, menambah wawasan dan 
menambah teman 

Toleran (McCullough & 
Willoughby 2009; Vogt  1997) 

2 Ya, semua agama baik  
3 Ya, karena agama hak individu  
4 Ya, karena profesional dalam bekerja  
5 Ya, karena bisa bertoleransi  

 
Keterangan: warna sama menunjukkan kesamaan 
 

Adaptasi karyawan bersuku Jawa dengan rekan kerja berbeda agama, 

secara umum didasari beberapa alasan.Menurut hasil penelitian ini, alasan-alasan 

ini diantaranya adalah menambah wawasan dan teman, semua agama baik, agama 
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hak individu, profesional dalam bekerja, dan bisa bertoleransi.Adaptasi karyawan 

bersuku Jawa terhadap rekan kerja berbeda agama dalam penelitian ini sangat 

dipengaruhi oleh bisa bertoleransi yang merupakan jawaban dominan dari 

responden penelitian.Temuan pada karyawan bersuku menunjukkan kesamaan 

pada temuan barat yakni toleran.Cara beradaptasi karyawan bersuku Jawa 

terhadap rekan kerja yang berbeda agama didasari oleh sikap toleran yang 

merupakan jawaban dominan. Temuan barat mengatakan toleran merupakan cara 

paling efektif dalam mengatasi perbedaan ras, suku dan agama (McCullough & 

Willoughby 2009; Vogt  1997). Perbedaan pandangan pada sikap toleran terhadap 

rekan kerja berbeda agama selanjutnya, alasan menambah wawasan dan 

menambah teman dan profesional dalam bekerja merupakan temuan asli pada 

karyawan bersuku Jawa. 

 

4.4.6 Gambaran Karyawan Bersuku Jawa Mengatasi Perbedaan Suku dan 

Agama di Tempat Kerja 

Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran bagaimana karyawan bersuku 

Jawa mengatasi perbedaan suku dan agama di tempat kerja.Karyawan bersuku 

Jawa mengatasi perbedaan ini dengan 7 (tujuh) cara, cara mengatasi perbedaan 

suku adan agama pada karyawan bersuku Jawa adalah sebagai berikut: 

4.4.6.1 Tidak punya pengalaman 

Karyawan bersuku Jawa pada penelitian ini tidak punya pengalaman 

mengenai cara mengatasi perbedaan agama dan suku di tempat kerja sebesar 
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2.465% karena tidak ada rekan kerja yang berbeda suku dan berbeda agama. Hasil 

tidak dapat dibandingkan dengan teori barat. 

4.4.6.2 Menyesuaikan diri 

Perspektif karyawan bersuku Jawa menunjukkan menyesuaikan diri 

dipandang sebagai salah satu upaya atau cara mengatasi perbedaan suku dan 

agama di tempat kerja dengan jawaban responden sebesar 3.544%. Karyawan 

bersuku Jawa, sebagai bagian masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang 

toleran dan egaliter, artinya tidak membeda-bedakan kesukuan dan kebangsaan 

(Endraswara 2003:41). Menyesuaikan diri dalam upaya karyawan bersuku Jawa 

mengatasi perbedaan suku dan agama ini terdiri dari bagaimana karyawan bersuku 

Jawa dapat menempatkan diri, mencari tahu karakter dan budaya rekan kerja yang 

berbeda suku dan agama, dan menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada 

dengan rekan kerja. 

4.4.6.3 Bekerja secara professional 

Bekerja secara professional menurut karyawan bersuku Jawa merupakan 

salah satu upaya mengatasi perbedaan suku dan agama di tempat kerja.Jawaban 

responden sebesar 4.006%.Bekerja secara profesional ini terdiri dari beberapa 

komponen, komponen-komponen tersebut antara lain fokus pada pekerjaan, 

tanggung jawab, mengutamakan pekerjaan dan profesional. Masayarakat Jawa, 

khususnya lapisan masyarakat menengah ke bawah, kerja, karya dan materi 

merupakan anugerah bersama yang memberi tempat berteduh bagi sekelompok 

orang (Hariyono 2006:263).  
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4.4.6.4 Komunikasi intensif 

Perspektif karyawan bersuku Jawa komunikasi intensif dipandang sebagai 

upaya mengatasi perbedaan suku dan agama.Komunikasi intensif ini terdiri dari 

keterbukaan, musyawarah dan komunikasi.Respon jawaban sebesar 

6.626%.Allport 1954 (dalam Putra dan Pitaloka 2012:115) mengusulkan kontak 

antar kelompok sebagai  salah satu cara mengurangi stereotip, prasangka dan 

diskriminasi. Menurut Allport (dalam Putra dan Pitaloka 2012:115) individu yang 

tidak pernah atau jarang bertemu, berkenalan, berteman dan berinteraksi dengan 

orang dari kelompok lain cenderungan memiliki tendensi negatif daripada 

individu yang pernah bertemu atau berkenalan. 

4.4.6.5 Membina hubungan baik 

Membina hubungan yang baik ini dalam pandangan barat mengacu pada 

pendapat dari Allport (1954 dalam Putra dan Pitaloka 2012:115) yang mengatakan 

kontak antar kelompok sebagai  salah satu cara mengurangi stereotip, prasangka 

dan diskriminasi. Menurut Allport (dalam Putra dan Pitaloka 2012:115) orang 

yang tidak pernah atau jarang bertemu, berkenalan, berteman dan berinteraksi 

dengan orang dari kelompok lain cenderungan memiliki tendensi negatif daripada 

yang pernah bertemu atau berkenalan. Respon jawaban responden sebesar 7.55%. 

4.4.6.6 Tidak membedakan 

Karyawan bersuku Jawa dalam penelitian ini dapat beradaptasi dengan 

rekan kerja yang berbeda suku karena tidak membeda-bedakan satu dengan yang 

lain.Menurut Zastrow (1989  dalam Liliweri 2005:218), diskriminasi merupakan 
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faktor perusak kerja sama antar manusia dan komunikasi diantara sesama 

karyawan. Respon jawaban sebesar 20.647%. 

4.4.6.7 Menghormati 

Respon jawaban kategori menghormati sebesar 55.162%.Endraswara 

(2003:41) yang menuturkan orang Jawa dapat hidup berdampingan dengan agama 

lain secara sinkretisme maupun toleransi beragama. Orang Jawa dapat menerima 

dan hidup bersama tanpa mengunggulkan diri.Selain itu, masyarakat suku Jawa 

juga merupakan orang yang egaliter, artinya tidak membeda-bedakan kesukuan 

dan kebangsaan.Anderson (2000 dalam Endraswara 2003:40) mengatakan 

masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang telah mengenal savior vivre (lapang 

dada), atau dalam hal ini yang dimaksud adalah toleransi. Vogt (1997 dalam Putra 

dan Pitaloka 2012:113) mendefinisikan toleransi sebagai pengendalian diri ketika 

kita menemui atau menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, 

mengancam, atau sikap negatif, untuk menjaga keberadaan kelompok 

sosial/politik, atau menciptakan harmoni. Menghormati dalam pandangan 

karyawan bersuku Jawa terdiri dari berapa aspek, seperti tidak merendahkan, tidak 

mencampuri urusan orang lain, memberi kesempatan beribadah, dan memahami 

perbedaan. 

Hasil penelitian menunjukkan, ada 7 cara yang ditempuh karyawan 

bersuku Jawa untuk mengatasi perbedaan di tempat kerja. Cara tersebut antara 

lain, menyesuaikan diri, bekerja secara profesional, komunikasi intensif, membina 

hubungan baik, tidak membedakan dan menghormati. Teori barat menyebutkan 

ada beberapa cara untuk mengurangi bias karena perbedaan yang dapat berkibat 
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pada sikap negatif (prasangka). Cara mengatasi perbedaan menurut teori barat 

antara lain toleransi. Vogt (1997 dalam Putra & Pitaloka 2012:113) menyebutkan 

toleransi sebagai salah satu cara untuk mengatasi sesuatu yang tidak 

menyenangkan, tidak nyaman, mengancam, atau sikap negatif, untuk menjaga 

kelompok sosial/politik, atau menjaga harmoni. Allport dan Mummdendey dan 

Wenzel memberikan definisi lebih positif mengenai toleransi sebagai hak 

menyatakan pandangan terhadap gaya hidup yang berbeda, serta apresiasi 

terhadap perbedaan dan keberagaman kelompok (dalam Putra & Pitaloka 

2012:113). Allport juga mengemukakan bahwa kontak antar kelompok dapat 

mengurangi bias perbedaan, stereotip, prasangka dan diskriminasi dalam sebuah 

kelompok. Allport melihat bahwa individu yang jarang bertemu satu dengan yang 

lain memiliki tendensi negatif bersikap kepada kelompok lain (dalam Putra & 

Pitaloka 2012:115). Pendapat Allport diperkuat pula oleh penelitian yang 

dilakukan Wielder & Thompson (1980 dalam Putra & Pitaloka 2012:117) yang 

menemukan interaksi antar kelompok yang bersifat intens berpotensi mengurangi 

bias pengetahuan mengenai kelompok lain. Perbandingan temuan pada karyawan 

bersuku Jawa dan teori Barat, adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.38 Perbandingan Cara Mengatasi Perbedaan  
pada Karyawan Bersuku Jawa dan Teori/Temuan Barat 

 

No Temuan pada Karyawan Bersuku 
Jawa Teori Barat 

1 Tidak punya pengalaman Toleransi (Vogt 1997 dalam Putra 
& Pitaloka 2012:113) 

2 Menyesuaikan diri Kontak antar kelompok (Allport 
1954 dalam Putra & Pitaloka 
2012:115) 
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Lanjutan tabel 4.38 
3 Bekerja secara professional Interaksi Intens Antar kelompok 

(Wielder & Thompson 1980 dalam 
Putra & Pitaloka 2012:117) 

4 Komunikasi intensif  
5 Membina hubungan baik  
6 Tidak membedakan  
7 Menghormati  

 
Keterangan: warna sama menunjukkan persamaan 
 

Pandangan barat mengenai cara mengatasi perbedaan suku dan agama 

memiliki beberapa kesamaan dengan temuan pada karyawan bersuku Jawa. 

Persamaan ditunjukkan pada tabel 4.37, komunikasi intensif memiliki persamaan 

dengan interaksi intens antar kelompok, kontak antar kelompok memiliki 

persamaan dengan membina hubungan baik, toleransi pada teori barat 

menunjukkan persamaan dengan menghormati pada karyawan bersuku Jawa. 

Hasil temuan lain pada karyawan bersuku Jawa merupakan temuan asli yang 

berbeda dengan teori barat. Perbedaan tersebut antara lain menyesuaikan diri dan 

bekerja secara professional. 

 

4.4.7 GambaranSikapKaryawan Bersuku Jawa terhadap Atasan 

Sikap karyawan bersuku Jawa terhadap atasan terbagai dalam 2 (dua) 

sikap, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap karyawan bersuku Jawa 

terhadap atasan antara lain, adalah sebagai berikut: 

4.4.7.1 Sikap positif karyawan bersuku Jawa terhadap atasan 

Penilaian positif karyawan bersuku Jawa terhadap atasan terbagai dalam 2 

(dua) bentuk, penilaian positif tersebut antara lain: 
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4.4.7.1.1 Karakter Individu 

Sikap secara positif dalam perpektif karyawan bersuku Jawa dipengaruhi 

oleh karakter individu yang terdiri dari berbagai aspek.Respon jawaban kategori 

karakter individu sebesar 36.617%.Aspek-aspek tersebut antara lain, jujur dan 

terbuka, mudah bergaul, adil, mengerti dan memahami bawahan, tegas dan 

disiplin, dan bijaksana. Menurut Chin (2004:48), value orang Eropa dan Amerika 

dalam seting kerja maupun sosial antara lain adalah orientasi pada orang, bebas, 

individualis, optimis, berpusat pada orang, langsung dan asertif.Orang Jawa dalam 

setting sosial maupun kerja merupakan orang-orang dengan value yang berbeda 

dengan orang Eropa dan Amerika.Orang Jawa dikenal sebagai masyarakat dengan 

nilai mementingkan kelompok (gotong royong, kekeluargaan), tepa selira, rukun 

(Endraswara 2003:39). Sumber budaya Jawa berpusat pada pensisian budi pekerti, 

budi luhur, budi utama, sopan santun, lemah lembut, ramah tamah, sabar dan 

menerima apa adanya (Bratawijaya 1997:76). Perbedaan nilai pada orang 

Eropa/Amerika dengan orang Jawa dalam setting kerja dan sosial.Markus dan 

Kitayama (dalam Woo 2009) mengatakan nilai-nilai dari budaya yang berbeda 

mempunyai pengaruh terhadap kognitif, emosi, motivasi dan sistem perilaku 

individu.Perbedaan nilai pada orang Eropa/Amerika dengan orang Jawa yang 

diwakili karyawan bersuku Jawa akan menyebabkan berbeda pula dalam bersikap.  

4.4.7.1.2 Kompetensi Kerja 

Karyawan bersuku Jawa menilai atasan berdasarkan pada kompetensi 

kerja sebesar 63.383%.Kompetensi kerja ini meliputi aspek-aspek, sebagai berikut 

loyal, tanggung jawab, menghormati bawahan, profesional dan kompeten dalam 
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bekerja, dan mampu memberi semangat.Prinsip hormat tercermin dalam pola 

perilaku masyarakat Jawa.Endraswara (2003:38) berpendapat kerukunan pada 

masyarakat Jawa dalam hal ini diwakili karyawan bersuku Jawa, terjadi karena 

masing-masing personal terjalin saling menghormati, sopan santun terjaga dan 

saling menghargai satu dengan yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kompetensi kerja atasan dinilai oleh karyawan bersuku Jawa, bukan hanya pada 

kemampuan dalam bekerja, tetapi juga karena atasan dapat bersikap loyal, 

menghormati bawahan dan mampu memberi semangat pada bawahannya. 

4.4.7.2 SikapNegatif karyawan bersuku Jawa terhadap atasan 

Sikap Negatif karyawan bersuku Jawa terhadap atasan terbagai dalam 2 

(dua) bentuk, sikap negatif tersebut antara lain: 

4.4.7.2.1 Karakter Individu 

Hasil penelitian terhadap karyawan bersuku Jawa ini, ditemukan bahwa 

karakter individu pada atasan juga menjadi aspek penilaian secara negatif pada 

karyawan bersuku Jawa terhadap atasan dengan respon jawaban sebesar 

70.313%.Karakter individu dari perspektif karyawan bersuku Jawa ini, terdiri dari 

aspek sosialisasi kurang, emosional, otoriter dan kurang memperhatikan 

bawahan.Pandangan teori barat menyebutkan kontak negatif merupakan salah satu 

penyebab lahirnya prasangka (Crandall dan Eshleman 2004:243-244). Pendapat 

lain mengatakan dasar prasangka adalah hubungan antar pribadi yang disebabkan 

ketidakcocokan dan ketidakpedulian pada sesama anggota kelompok (Monteith 

1996; Monteith & Walters 1998 dalam Taufik 2004:384). Aspek karakter 

individu, terdiri dari sosialisasi kurang, emosional dan kurang memperhatikan 
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bawahan menunjukkan adanya kontak negatif antara atasan dengan karyawan 

bersuku Jawa.Atasan yang memiliki sikap otoriter justru dinilai memiliki karakter 

individu yang negatif.Menurut teori figur pemimpin yang ideal adalah pemimpin 

yang otoriter dan keras (Putra dan Pitaloka 2012:43). 

4.4.7.2.2 Kompetensi Kerja 

Penilaian karyawan bersuku Jawa terhadap atasan secara negatif 

dikarenakan oleh aspek tidak kompetennya atasan. Respon Jawaban kategori 

kompetensi kerja sebesar 29.688% 

Hasil penelitian pada karyawan bersuku Jawa berkaitan dengan sikap 

terhadap atasan menunjukkan ada sikap positif dan sikap negatif.Sikap positif 

karyawan bersuku Jawa ditunjukkan dengan penilaian terhadap karakter individu 

dan kompetensi kerja.Sikap negatif juga ditunjukkan oleh karakter individu dan 

kompetensi kerja atasan.Karakter Individu pada sikap negatif lebih dominan 

dibandingkan dengan kompetensi kerja, sebaliknya pada sikap positif karyawan 

bersuku Jawa terhadap atasan kompetensi kerja lebih dominan.Kotter (2007 dalam 

Laine 2005:134), seorang profesor di Harvard menyarankan seorang pemimpin 

seharusnya menggunakan 70% waktunya untuk karyawannya dan 30% untuk 

manajemen. 

Perbandingan antara temuan pada karyawan bersuku Jawa dengan teori 

atau temuan barat mengenai sikap terhadap atasan pada karryawan bersuku Jawa 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.39 Perbandingan Sikap Terhadap Atasan  
pada Karyawan Bersuku Jawa dan Teori/Temuan Barat 
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No Temuan pada Karyawan 
Bersuku Jawa Teori Barat 

Positif 
1 Karakter Individu: 

a. jujur dan terbuka 
b. mudah bergaul 
c. adil 
d. mengerti dan memahami 

bawahan tegas dan disiplin 
e. bijaksana. 

1. Atasan dapat dipercaya 
2. Atasan memiliki moral yang baik 
3. Atasan bisa diajak komunikasi 
4. Mengerti bawahan 
5. Atasan mau memberi masukan 

(Laine 2005:93) 

2 Kompetensi Kerja: 
a. loyal 
b. tanggung jawab 
c. menghormati bawahan 
d. profesional dan kompeten 

dalam bekerja  
e. mampu memberi semangat 

 

Negatif 
1 Karakter Individu: 

a. sosialisasi kurang 
b. emosional 
c. otoriter  
d. kurang memperhatikan 

bawahan 

1. kurang mengenal bawahan 
(Laine 2005:108) 

2 Komptensi Kerja 
a. Tidak kompeten 

 

 
Keterangan: warna sama menunjukkan persamaan 

 
Bratawijaya (1997:114) menyebutkan istilah sabda pandhita ratu sabdane 

pangandika ratu datan kena wolawah, yang berarti apa yang telah siajarkan oleh 

pandhita dan diucapkan raja tidak boleh diubah kembali, harus konsisten, apa 

yang diucapkan raja (pemimpin dalam budaya Jawa) berupa keputusan sudah 

diproses, dianalisis dan dipertimbangkan masak-masak sehingga tidak perlu 

ditambah atau dikurangi dan tinggal dilaksanaan saja. Konsisten juga berarti 

seorang pemimpin harus ikut melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan, 

kata-kata dan perbuatan harus selaras, tidak perlu ragu-ragu, dan tidak 
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terpengaruh perasaan. Pendapat lain, mengatakan sabda pandhita ratu adalah 

terlalu otoriter yang mengarah kepada seorang diktator, pendapat ini merujuk pada 

temuan sikap negatif, karakter kepribadian pemimpin pada aspek otoriter. 

Ungkapan lain, yang merupakan pelengkap istilah sabda pandhita ratu dalam 

budaya Jawa adalah berbudi bawaleksana. Ber berarti lebih, budi berarti perilaku 

yang seseuai dengan nilai-nilai dan norma luhur. Bawaleksana artinya menepati 

janji atau sumpah yang telah diucapkan.Berbudi dapat pula berarti seorang 

pemimpin harus bermurah hati dalam arti senang memberi bantuan kepada anak 

buahnya yang mengalami kesulitan (Bratawijaya 1997:115). 

Temuan Laine (2005) dalam studinya mengenai kepercayaan antara atasan 

dan bawahan di dunia industry barat, hasilnya menunjukkan penilaian bawahan 

terhadap atasan secara positif  antara lain adalah atasan dapat dipercaya, atasan 

memliki moral yang baik, mengerti bawahan, mau memberi masukan memiliki 

beberapa kesamaan dengan temuan pada karyawan bersuku Jawa diantarannya, 

karakter individu; jujur dan terbuka, mudah bergaul memilki kesamaan dengan 

temuan Laine (2005) pada industri barat. Sikap negatif karyawan barat 

ditunjukkan dengan atasan kurang mengenal bawahan yang dalam temuan pada 

karyawan bersuku Jawa termasuk dalam penilaian negatif yaitu sosialisasi kurang 

dan kurang memperhatikan bawahan.Temuan penelitian pada karyawan bersuku 

Jawa lainnya, belum ditemukan pembanding dengan teori/temuan barat, sehingga 

temuan tersebut merupakan temuan asli pada karyawan bersuku Jawa. 

 

4.4.8 GambaranSikapKaryawan Bersuku Jawa terhadap Bawahan 
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Hasil penelitian ini menunjukkan, Sikap karyawan bersuku Jawa terhadap 

bawahan terbagai dalam 2 (dua) sikap, yaitu sikap positif dan sikap negatif. 

Penilaian karyawan bersuku Jawa terhadap atasan, hanya 232 responden yang 

memiliki bawahan,sedangkan 282 responden tidak menjawab dan tidak punya 

bawahan 151 responden ditambah jawaban 26 uncategorized, total sebanyak 468 

data tidak dapat dianalisis, hasilnya adalah sebagai berikut: 

4.4.8.1 Sikap Positif Karyawan Bersuku Jawa terhadap Bawahan 

Sikap positif karyawan bersuku Jawa terhadap bawahan, terbagi dalam 4 

(empat) penilaian, penilaian tersebut antara lain: 

4.4.8.1.1 Mampu berkomunikasi dengan atasan 

Penilaian karyawan bersuku Jawa  terhadap bawahan diperoleh hasil, 

atasan bisa menerima bawahan dan bawahan mampu berkomunikasi dengan 

atasan menunjukkan adanya kontak antara atasan dan bawahan yang bernilai 

positif sesuai dengan adat budaya Jawa yang selalu mengedapankan kerukunan 

dan semangat gotong royong. Endraswara (2003:38) mengatakan kerukunan pada 

masyarakat Jawa dalam hal ini diwakili karyawan bersuku Jawa, terjadi karena 

masing-masing personal terjalin saling menghormati, sopan santun terjaga dan 

saling menghargai satu dengan yang lain selain itu, jiwa kekeluargaan, gotong 

royong, dan konsep tepa selira selalu dikedepankan. Respon Jawaban kategori 

mampu berkomunikasi dengan atasan sebesar 15.764% dari total 203 data. 

 

 

4.4.8.1.2 Rasa hormat dan patuh terhadap atasan 
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Jawaban responden kategori menghormati dan patuh pada atasan adalah 

sebesar 24.631%.Endraswara (2003:38) mengemukakan, kerukunan pada 

masyarakat Jawa dalam hal ini diwakili karyawan bersuku Jawa, terjadi karena 

masing-masing personal terjalin saling menghormati, sopan santun terjaga dan 

saling menghargai satu dengan yang lain, jiwa kekeluargaan, gotong royong, dan 

konsep tepa selira selalu dikedepankan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

rasa hormat dan patuh terhadap atasan merupakan wujud penilaian karyawan 

bersuku Jawa terhadap bawahan.Tugiman (1998 dalam Salim 2006:98) 

menyatakan bahwa etika hidup Jawa terletak pada keselarasan hidup (prinsip 

kehormatan) dan kekuasaan dengan legitimasi moral. Menurut orang Jawa 

kekuasaan merupaka realitas kodrati yang datang kepada individu karena upaya  

yang dilakukan. Kekuasaan pada orang Jawa tidak bersumber dari penguasaan 

materi atau uang melainkan lebih dipandang dari dimensi wibawa (privelegde) 

dan kehormatan (prestise). 

4.4.8.1.3 Kinerja bagus 

Penelitian ini menunjukkan, karyawan bersuku Jawa sebagai atasan juga 

menilai bawahannya berdasarkan pada kinerjanya.Kinerja bagus merupakan 

penilaian karyawan terhadap bawahannya.Respon Jawaban kategori kinerja bagus 

sebesar 26.601%. 

4.4.8.1.4 Mampu bekerja sama 

Mampu bekerja sama merupakan penilaian dari perspektif karyawan 

bersuku Jawa terhadap bawahnnya, jawaban responden sebesar 33.005%, sesuai 

dengan adat budaya Jawa yang selalu mengedapankan kerukunan dan semangat 
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gotong royong. Endraswara (2003:38) mengemukakan kerukunan pada 

masyarakat Jawa dalam hal ini diwakili karyawan bersuku Jawa, terjadi karena 

masing-masing personal terjalin saling menghormati, sopan santun terjaga dan 

saling menghargai satu dengan yang lain. Cara paling efektif untuk melihat 

perbedaan budaya timur dan barat adalah dari sikap individualisme dan 

kolektifisme (Hofstede 1980; Luthans, Zhu, &Avolio 2006 dalam Woo 2004:4). 

Kerja sama merupakan salah satu wujud dari gotong royong dalam masyarakat 

Jawa tidak terkecuali pada karyawan bersuku Jawa. Budaya Jawa tergolong dalam 

budaya timur yang memandang kolektifisme yang tentu saja berbeda dengan 

budaya barat yang lebih individualis. 

4.4.8.2 Sikap negatif karyawan bersuku Jawa terhadap Bawahan 

Dalam penelitian ini penilaian negatif karyawan bersuku Jawa terhadap 

bawahan, terbagai dalam 2 (empat) penilaian, penilaian tersebut antara lain: 

4.4.8.2.1 Kurang kerja sama 

Kurang kerja sama merupakan respon jawaban karyawan bersuku Jawa 

terhadap bawahan sebesar 24.138%. Budaya Jawa memberikan pengaruh pada 

perilaku masyarakatnya.Karyawan bersuku Jawa sebagai bagian dari masyarakat 

Jawa.Cara paling efektif untuk melihat perbedaan budaya timur dan barat adalah 

dari sikap individualisme dan kolektifisme (Hofstede 1980; Luthans, Zhu, & 

Avolio 2006 dalam Woo 2004:4).Kerja sama dalam budaya Jawa tercermin dalam 

budaya gotong royong masyarakat Jawa. 

 

4.4.8.2.2 Kinerja tidak maksimal 
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Hasil penelitian menunjukkan, karyawan bersuku Jawa menilai bahwa 

kinerja bawahan tidak maksimal.Respon jawaban menunjukkan sebesar 75.862% 

responden menilai bawahan kinerjanya tidak maksimal. 

Sikap karyawan bersuku Jawa terhadap bawahan ditunjukkan oleh 

penilaian positif dan negatif yang ditujukan kepada bawahan, terbagi dalam dua 

kategori, kategori postif dan kategori negatif. Perbandingan hasil penelitian 

dengan teori/temuan barat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.40 Perbandingan Sikap terhadap Bawahan 
pada Karyawan Bersuku Jawa dan Teori/Temuan Barat 

 
No Temuan Penelitian Teori/Temuan Barat 

Positif 
1 Mampu bekerja sama 1. Memprioritaskan pekerjaan 
2 Kinerja bagus 2. Bawahan butuh dukungan 
3 Rasa hormat dan patuh terhadap 

atasan 
3. Perlu pengertian dan perlakuan 

berbeda pada individu berbeda 
4 Mampu berkomunikasi dengan 

atasan 
a. Pemimpin bisa menerima 

bawahan 
b. Mampu berkomunikasi 

dengan atasan 

4. Bawahan butuh masukan 
5. Bawahan adalah orang yang 

kompeten dan bertanggung jawab 
6. Mampu menyelesaikan pekerjaan 

(Laine 2005:93) 

Negatif 
1 Kinerja tidak maksimal 1. Kurang dapat dipercaya(Laine 

2005:93) 
2 Kurang kerja sama  

 
Keterangan: warna sama menunjukkan persamaan 
 

Budaya Jawa menyebutkan sabda pandhita ratu yang berarti terlalu 

otoriter yang mengarah kepada seorang diktator. Ungkapan lain, yang merupakan 

pelengkap istilah sabda pandhita ratu dalam budaya Jawa adalah berbudi 

bawaleksana. Ber berarti lebih, budi berarti perilaku yang seseuai dengan nilai-

nilai dan norma luhur. Bawaleksana artinya menepati janji atau sumpah yang 
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telah diucapkan.Berbudi dapat pula berarti seorang pemimpin harus bermurah hati 

dalam arti senang memberi bantuan kepada anak buahnya yang mengalami 

kesulitan (dalam Bratawijaya 1997:115). Responden penelitian ini, sebagaian 

besar merupakan individu yang bekerja di kota, yang pengaruh budaya Jawa 

relatif kecil, artinya penilaian karyawan bersuku Jawa terhadap bawahan tidak 

hanya dipengaruhi oleh budaya asal (Jawa). Orang yang tinggal di kota seringkali 

terlihat tidak bersahabat, kasar, tidak dapat dipercaya dan tidak suka membantu 

orang lain yang tinggal dikota, jika karakteristik ini benar seharusnya penelitian 

menunjukkan orang di kota kurang altrusitik dibanding orang di desa. Penelitian 

lain menunjukkan bahwa stimulus berupa kebisingan dan jalanan macet 

menjadikan orang kota maupun desa kurang mau menolong, hasil ini 

mengindikasikan faktor lingkungan lebih penting untuk memahami perilaku 

menolong di kota dan di desa. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

orang yang tinggal di kota kurang suka menolong daripada orang di desa karena 

faktor lingkungan dibandingkan karakter negatif kepribadian penduduk kota, 

perilaku menolong di kota karena pengaruh faktor lingkungan (E factors, istilah 

Lewin) lebih penting daripada faktor kepribadian (P factors) (dalam Stephan 

1985:271). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Laine (2005) terhadap atasan dan 

bawahan  menunjukkan bagaimana penilaian atasan terhadap bawahan di tempat 

kerja yang bersifa positif, antara lain memprioritaskan pekerjaan, butuh dukungan, 

perlu pengertian dan perlakuan berbeda pada individu berbeda, butuh masukan, 

bertanggung jawa dan mampu menyelesaikan pekerjaan. Penelitian Laine (2005) 
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memiliki kesamaan dengan temuan pada karyawan bersuku Jawa.Persamaan 

tampak pada kinerja bagus (temuan penelitian) dengan memprioritaskan 

pekerjaan, kompeten dan bertanggung jawab (temuan barat).Temuan pada 

karyawan bersuku Jawa, mampu berkomunikasi menunjukkan adanya kesamaan 

dengan temuan barat, bawahan butuh masukan. Temuan lain pada karyawan 

bersuku Jawa. sepertimampu bekerja sama, rasa hormat dan patuh terhadap 

atasan,kinerja tidak maksimal, dan  kurang kerja sama tidak ditemukan 

pembanding dari teori barat, sehingga temuan tersebut merupakan temuan asli 

yang tidak bisa dibandingkan dengan teori/temuan barat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan pada karyawan 

bersuku Jawa dapat disimpulkan bahwa: 

(1) Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap rekan kerja menurut 

karyawan bersuku Jawa terbagi menjadi dua faktor positif dan faktor negatif. 

Faktor positif yang mempengaruhi sikap antara lain, faktor hubungan 

interpersonal yang baik, evaluasi positif, adanya kerja sama dalam kerja, dan 

kompetensi kerja. Faktor-faktor negatif yang mempengaruhi sikap terhadap 

rekan kerja pada karyawan bersuku Jawa, antara lain, kepribadian yang buruk, 

kerja sama yang buruk, kinerja buruk, hubungan interpersonal, dan perbedaan 

karakter. Faktor positif yang mempengaruhi sikap pada karyawan Jawa 

memiliki kesamaan dengan teori barat pada faktor hubungan interpersonal 

yang baik dengan komunikasi dalam teori barat, selanjutnya pada faktor 

negatif hubungan interpersonal juga memiliki persamaan dengan faktor 

komunikasi menurut teori barat. Temuan lain pada karyawan bersuku Jawa 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap berbeda dengan teori barat. 

(2) Sikap karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja yang berbeda suku dan 

agama di tempat kerja, berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 
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a. Sikap karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja berbeda suku, antara 

lain bisa bersosialisasi, bisa bekerja sama, relatif tidak ada masalah dan 

tidak berpengaruh menunjukkan sikap toleran pada karyawan bersuku 

Jawa tidak berbeda dengan teori/ temuan barat, yakni toleran. 

b. Sikap karyawan bersuku Jawa terhadap rekan kerja berbeda agama, antara 

lain tidak pernah, tergantung tingkah laku, tidak berpengaruh dan 

menghormati menunjukkan sikap toleran karyawan bersuku Jawa terhadap 

rekan kerja yang berbeda agama, memiliki kesamaan dengan teori/temuan 

barat yakni toleran. 

(3) Sikap karyawan bersuku Jawa terhadap atasan dan bawahan di tempat kerja, , 

berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

a. Sikap karyawan bersuku Jawa terhadap atasan, menunjukkan penilaian 

positif dan negatif. Penilaian positif terdiri dari karakter individu, aspek 

karakter individu antara lain jujur dan terbuka, mudah bergaul, adil, 

mengerti dan memahami bawahan tegas dan disiplin, dan bijaksana, dan 

kompetensi kerja, aspek kompetensi kerja antara lain loyal, tanggung 

jawab, menghormati bawahan, profesional dan kompeten dalam bekerja 

dan mampu memberi semangat. Sikap positif karyawan bersuku Jawa 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan teori/ temuan barat. Persamaan 

ditunjukkan pada aspek karakter individu, jujur dan terbuka, dan mudah 

bergaul memiliki kesamaan denganatasan bisa diajak komunikasi pada 

teori/ temuan barat, selanjutnya aspek mengerti bawahan pada karyawan 

bersuku Jawa memiliki persamaan dengan mengerti bawahan pada temuan 
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barat. Penilaian positif karyawan bersuku Jawa lainnya menunjukkan 

perbedaan dengan teori/ temuan barat. Sikap negatif karyawan bersuku 

Jawa terhadap atasan ditunjukkan oleh penilaian negatif karyawan bersuku 

Jawa yang terbagi dalam dua kategori, karakter individu, aspek karakter 

individu antara lain sosialisasi kurang, emosional, otoriter, dan kurang 

memperhatikan bawahan, dan kompetensi kerja, aspek kompetensi kerja 

tidak kompeten. Sikap negatif pada atasan memiliki kesamaan dengan 

teori/temuan barat pada aspek sosialisasi kurang dan kurang 

memperhatikan dengan teori/ temuan barat kurang mengenal bawahan, 

sedangkan aspek lainnya berbeda dengan toeri/ temuan barat. 

b. Sikap karyawan bersuku Jawa terhadap bawahan, menunjukkan penilaian 

positif dan negatif. Penilaian positif antara lain mampu bekerja sama, 

kinerja bagus, rasa hormat dan patuh pada atasan, mampu berkomunikasi 

dengan atasan memiliki persamaan dan perbedaan dengan teori/temuan 

barat. Kinerja bagus memiliki kesamaan dengan mempriortaskan 

pekerjaan, kompeten dan bertanggung jawab pada teori/ temuan barat. 

Mampu berkomunikasi menunjukkan kesamaan dengan teori/temuan barat 

bawahan butuh masukan. Mampu bekerja sama dan menghormati atasan 

pada karyawan bersuku jawa berbeda dengan teori/ temuan baratkemudian 

penilaian negatif pada karyawan bersuku Jawa berbeda dengan teori/ 

temuan barat.  
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(4) Sikap karyawan bersuku Jawa beradaptasi dengan rekan kerja yang berbeda 

suku dan agama. 

a. Sikap karyawan bersuku Jawa beradaptasi dengan rekan kerja yang 

berbeda suku, antara lain karena faktor menambah pengalaman, faktor 

pekerjaan, kerja sama, toleransi, bisa bersosialisasi, tidak membeda-

bedakan dan kadang-kadang berbeda karakter/budaya menunjukkan ada 

kesamaan pendapat dengan teori/ temuan barat. Kesaman pertama, faktor 

bisa bekerja sama pada karyawan bersuku Jawa memiliki kesamaan 

dengan mengutamakan kepentingan bersama pada teori/ temuan barat. 

Kesamaan kedua pada faktor tolerans dan tidak membeda-bedakan 

memiliki kesamaan dengan toleran pada temuan barat. Kesamaan ketiga 

pada faktor bisa bersosialisasi dengan kontak sosial pada temuan barat. 

Faktor lain seperti menambah pengalaman, faktor pekerjaan dan kadang-

kadang, berbeda karakter/budaya berbeda dengan teori/ temuan barat. 

b. Sikap karyawan bersuku Jawa beradaptasi dengan rekan kerja yang 

berbeda Agama, antara lain menambah wawasan, semua agama baik, 

agama hak individu, professional dalam bekerja, bisa bertoleransi 

memiliki persamaan dan perbedaan pendapat dengan teori/ temuan barat 

pada temuan semua agama baik, agama hak individu, dan bisa bertoleransi 

dengan temuan barat yakni toleran. Jawaban lain seperti menambah 

wawasan dan professional bekerja berbeda dengan teori/ temuan barat. 

(5) Cara karyawan bersuku Jawa mengatasi perbedaan suku dan agama di tempat 

kerja, antara lain menyesuaikan diri, bekerja secara professional, komunikasi 
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intensif, membina hubungan baik, tidak membedakan, dan menghormati 

menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan teori/ temuan barat. 

Persamaan pertama pada komunikasi intensif karyawan bersuku Jawa dengan 

interaksi intens antar kelompok menurut pandangan teori barat. Persamaan 

kedua pada membina hubungan baik pada karyawan bersuku Jawa dengan 

kontak antar kelompok yang positif pada teori barat. Persamaan ketiga pada 

menghormati yang memilki kesamaan dengan teori barat, toleransi. Jawaban 

lain seperti menyesuaikan diri, bekerja secara professional dan tidak punya 

pengalaman berbeda dengan teori/ temuan barat.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan urgensi penelitian, maka dapat dijelaskan 

beberapa saran untuk pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut: 

(1) Penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, 

dengan menggunakan hasil jawaban responden yang ada sebagai variabel 

penelitian.  

(2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu jika ada 

peneliti yang ingin meneliti tentang penelitian serupa. 

(3) Bagi yang ingin melakukan penelitian dengan metode yang sama yaitu dengan 

menggunakan pendekatan indigenous, sebaiknya melakukan uji coba 

instrumen penelitian terlebih dahulu. 
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(4) Ketepatan item pertanyaan yang akan diajukan juga harus memperhatikan, hal 

ini untuk mengurangi munculnya jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan 

pertanyaan (undefined).  
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