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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

        Manusia hidup pada umumnya tidak dapat lepas dari aktivitas yang mereka 

lakukan. Kemanapun kita bergerak akan menjumpai manusia-manusia yang 

beraktivitas. Pada umumnya tanpa bekerja manusia tidak akan mampu hidup dan 

menghidupi dirinya. Manusia dalam sejarah makna bekerja, mulai mendapat perhatian 

saat menyingsingnya fajar zaman industri.
1
 Perkembangan penemuan ilmu alam, 

kemajuan teknik dan penggunaannya secara komersial membuka wawasan manusia 

untuk menaklukkan alam.  

        Manusia dalam menaklukkan alam dijalankan dalam pekerjaannya, sehingga 

pekerjaan dianggap sebagai ciri khas manusia. Hal ini harus dimengerti bukan saja 

dalam arti bahwa manusia semata-mata hanya bekerja, tetapi juga dalam arti bahwa 

dalam kerja manusia menghayati atau dapat menghayati sepenuhnya inti hidupnya yang 

khas.
2
 Meminjam perkataan  Marx, “ Pekerjaan adalah tanda kekhasan manusia dalam 

ikatakan sebagai mahluk bebas dan universal”.  Manusia bebas artinya ia sendirilah 

yang menentukan sikap mana yang diambilnya terhadap apapun yang dihadapinya.
3
  

                                                           
1
 Frans Magnis Suseno, Pijar-pijar Filsafat  ( Yogyakarta: Kanisius, 2005 ), 107-109 

  Mengingat pentingnya peranan pekerjaan bagi manusia, agak mengherankan adanya kenyataan bahwa filsafat 

selama berabad-abad tidak memperhatikanny. Hal ini dapat dilihat pada filsafat Timur diam terhadap pekerjaan. 

Lakon-lakon Wayang sibuk dengan bertapa, berperang dan tidak ada yang bertanya dari mana Arjuna mendapat 

nasinya setiap hari. Golongan priyayi dalam pandangan wong cilik lebih sempurna di mana mencita-citakan hidup 

tanpa bekerja sama sekali. Aliran kebatinan melihat bekerja sebagai kewajiban pada masyarakat dan bukan sebagai 

yang positip untuk merangsang dirinya sendiri dan tujuan bekerja bukan untuk membuat pekerjaan menjadi 

manusiawi dan menarik, melainkan untuk menguranginya. Filsafat India mementingkan roh dan menegaskan 

kefanaan hidup di dunia ini dan karena itu tidak melihat suatu nilai tersendiri dalam mengerjakan dunia. Filsafat 

Barat berabad-abad lamanya memandang rendah pada pekerjaan. Bagi Plato filsafatlah kegiatan yang sesuai 

dengan martabat manusia. Aristoteles membuat sesuatu yang kurang bernilai dan orang Yunani dihubungkan 

dengan pekerjaan berat, penderitaan. 
2 P. Leenhouwers, Manusia Dalam Lingkungannya Refleksi Filsafat Tentang Manusia. Terj. ( Jakarta: PT. Gramedia, 

1988), 83 
3 Frans Magnis Suseno, Berfilsafat dalam Konteks, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999),  96. 
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      Manusia  adalah mahkluk sosial artinya tidak dapat hidup tanpa orang lain
4
 hal ini 

ditandai oleh hasil pekerjaannya yang memperlihatkan kecakapannya dan harapannya 

kepada orang lain dan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Sebaliknya adalah hal yang mustahil jika seseorang  dapat menciptakan segala apa yang 

diperlukannya seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal, alat-alat kerja, pendidikan, 

kebudayaan, dan seterusnya.
5
 Pernyataan tersebut hendak mengatakan bahwa manusia 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan menjadi penghubung antara 

manusia. 

      Manusia dalam bekerja tidak dapat dilepaskan dari sikap yang dilakukannya 

terhadap pekerjaannya. Sikap ini dapat dilihat dari segolongan manusia agar  bertahan 

bekerja selama bertahun-tahun dengan pekerjaan yang sama dan mampu bertekun pada 

pekerjaannya.  Manusia dalam bekerja memiliki ciri-ciri, pandangan dan nilai yang 

mendominasi prilakunya dalam bekerja. Sikap yang mendominasi manusia bekerja 

dekat dengan kata ethos. Ethos adalah salah satu kata Yunani kuno yang diambil alih 

dalam banyak bahasa modern persis dalam bentuk seperti dipakai oleh bahasa aslinya 

dulu dan karena itu sebaiknya ditulis menurut ejaan aslinya.
6
 Kata Ethos dalam  

perkembangannya berhubungan erat dengan sikap moral, walaupun  tidak seluruhnya 

identik.
7
 Moralitas merupakan suatu ciri khas manusia yang tidak dapat ditemukan pada 

mahkluk di bawah tingkat manusiawi. Manusia Jawa dalam diri Penjual sayur gendong 

memiliki ethos kerja yang khas. 

                                                           
4
 Frans Magnis Suseno, 2005,  120. Dalam hal ini tampaknya keyakinan Marx bahwa manusia itu dengan 

sendirinya sosial. “Terutama perlu dijaga jangan sampai masyarakat di pasang sebagai abstraksi  

berhadapan  dengan individu. Sebab individu menunjuk pada mahluk sosial.  
5
  Ibid.,  119. 

6
 K. Bertens,  Etika, (Jakarta:PT. Gramedia, 2011), 237. 

  Karena dalamm bahasa Yunani huruf th berbeda dengan huruf t,  untuk itu lebih baik menggunakan 

“ethos” menurut ejaan aslinya. Kata ethos ini merupakan asal usul dari kata etika dan etis seperti 

dijelaskan dalam bab dua. 
7
 Frans Magnis Suseno, 1999,  120. 
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       Menurut Frans Magnis, Orang Jawa dalam norma-norma kehidupannya diarahkan 

dalam kehidupan sehari-hari.
8
 Orang Jawa memiliki sifat khas seperti sabar, narima dan 

ikhlas, yang dinilai sebagai kematangan.  Misalnya seseorang memiliki kesabaran maka 

ia dapat menimbang-nimbang apa yang harus ia lakukan. Sabar adalah tanda pemimpin 

yang baik: ia maju dengan hati-hati, melangkah dengan mencoba-coba, seperti ia 

melangkah di atas papan yang belum diketahui kekuatannya.
9
 Sabar berarti mempunyai 

nafas panjang dalam kesadaran bahwa pada waktunya nasib yang baik pun akan tiba. 

Sikap moral yang dianggap penting selain sabar adalah narima dan ikhlas. Narima 

berarti menerima segala apa  yang mendatangi kita, tanpa protes dan pemberontakan. 

Narima termasuk sikap Jawa yang paling sering dikritik karena disalah pahami sebagai 

kesediaan untuk menelan segala-galanya secara apatis. Frans magnis Suseno 

mengatakan bahwa sebenarnya narima itu adalah sikap hidup yang positif. Narima 

berarti orang yang dalam keadaan kecewa dan dalam kesulitan pun bereaksi dengan 

rasional, dengan tidak ambruk, dan juga tidak menentang secara percuma
10

. Ikhlas 

berarti “bersedia”. Sikap tersebut memuat kesediaan untuk melepaskan individualitas 

sendiri dan mencocokkan diri kedalam keselarasan agung alam semesta sebagaimana 

sudah ditentukan.
11

 

      Orang Jawa memiliki sikap moral  selain dari yang telah di ungkapkan di atas ia 

juga diharapkan memiliki  sikap seperti temen atau jujur. Orang harus dapat 

mengandalkan janjinya dalam ucapan dan tindakan. Orang Jawa dalam dirinya 

diharapkan memiliki moral prasaja atau sederhana,  andhapasor menganggap diri lebih 

rendah dari orang lain. Sikap yang lain seperti tepa salira adalah selalu sadar akan 

                                                           
8
 Frans Magnis Suseno, Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup  Jawa, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001),  142. 
9
   C. Geerts, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa (Terjemahan dari C. Geerts 1969).    

(Jakarta: Pustaka Jaya,1981), 323.  
10

  Frans Magnis, 2001,  143. 
11

  Ibid., 143. 
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batas-batas  dan akan situasi  keseluruhan di dalamnya ia bergerak. Budi luhur menjadi 

sikap yang paling terpuji terhadap sesama. Budi luhur menjadi kebalikan yang tidak 

disukai orang Jawa, seperti kebiasaan untuk mencampuri urusan orang lain, budi yang 

rendah (drengki), keirian (srei), suka main intrik ( jail), dan kekasaran  (methakil). 

     Orang Jawa yang memiliki sifat-sifat yang telah di paparkan di atas disebut 

memiliki sikap Budi Luhur. Siapa yang berbudi luhur seakan-akan menyinarkan 

kehadiran Allah dalam manusia kepada lingkungannya.
12

 Budi luhur memperlihatkan 

bagaimana mempunyai perasaan tepat bagaimana  cara bersikap terhadap orang lain, 

apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan dan di katakan kepada orang lain. 

         Tesis ini melihat bagaimana  orang Jawa  yaitu Penjual sayur gendong di Salatiga 

tampaknya melakukan aktifitasnya berjualan dalam idiologi narima ing pandum.  

Mereka menjadi bagian manusia yang memiliki pekerjaan berjualan sayur mayur di 

Salatiga. Masyarakat di Salatiga menyebut mereka Tukang sayur sebagai panggilan 

khas bagi mereka  di saat mereka melakukan aktifitas berjualan.  Namun sebutan secara 

akademik penulis memilih untuk menyebut mereka sebagai Penjual sayur gendong. 

        Penjual sayur gendong adalah bagian dari komunitas orang Jawa yang memiliki 

golongan sosial tersendiri. Frans Magnis menuturkan bahwa berdasarkan golongan 

sosial, orang Jawa dibedakan menjadi tiga.
13

  

1. Wong cilik (orang kecil)  yaitu masyarakat yang terdiri dari para petani dan 

mereka yang berpendapatan rendah. 

                                                           
12

 Ibid., 144. 
13

 Magnis Frans Suseno, Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. ( PT 

Gramedia Pustaka Utama Jakarta). 2001,  12.  
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2. Kaum priyayi yang terdiri dari pegawai dan orang-orang intelektual. Seperti guru 

SD, pegawai kantor pos dan kereta api di kota-kota kecil. Pegawai menengah dan 

tinggi di kota-kota besar. 

3. Kaum ningrat (ndara) yang gaya hidupnya tidak jauh dari kaum priyayi.  

 Penjual sayur gendong adalah masyarakat golongan sosial wong cilik (orang 

kecil) yang berpenghasilan rendah.  Penjual sayur gendong adalah golongan sosial yang 

tidak asing dengan bekerja keras sejak dulu. Mereka secara historis kemunculannya  

diperkirakan sudah ada sejak beroprasinya pasar desa, dimana kegiatan berjualan 

menjadi penting sejalan dengan kebutuhan mereka untuk memenuhi asupan pangan 

sehari-hari.        

Pasar desa di Jawa atau peken (Krami),biasanya letaknya tidak jauh dari 

pemukiman masyarakat.
14

 Semua pasar di suatu daerah tertentu di Jawa buka seminggu 

sekali pada hari-hari tertentu yang berlainan satu dengan lainnya.  Nama setiap pasar  

berdasarkan nama hari dari kalender Jawa. Pasar ramai dikunjungi penjual dan 

pembeli.
15

 Nama pasar pada waktu itu adalah  Pasar Legi, Pasar Pahing, Pasar Pon 

dan kliwon.
16

 Pedagang yang berjualan di pasar ditarik pajak oleh desa di mana pasar 

berada,  pada suatu hari berpuluh-puluh petani datang membawa hasil kebunnya untuk 

dijual, seperti palawija dan hasil pekarangan, yang mereka bawa dengan pikulan. 

Perempuan membawa barang dagangan  mereka di punggung dalam keranjang yang 

mereka ikat dengan selendang gendhongan.
17

 Sementara laki-laki membawa barang 

dagangannya secara umum dengan memikul di pundak. Barang dagangan yang ada di 

pasar desa antara lain palawija, hasil pekarangan berupa buah-buahan, sayuran, ayam, 

                                                           
14

 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, (Jakarta:Balai Pustaka, 1994), 186. 
15

 Ibid., 187.  Jarak dari rumah seorang petani ke pasar, yang letaknya biasanya di tepi jalan besar , hanya     

kira-kira tiga samapai lima kilometer saja. 
16

 Ibid., 187. 
17

 Ibid., 187. 
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itik, makanan yang terbuat dari beras dan barang-barang hasil industri rumah. 
18

Orang 

Jawa pada umumnya suka keramaian di pasar disebabkan karena banyaknya orang dan 

suasana hiruk-pikuk di sana.
19

  Pasar di Jawa biasanya dipenuhi dengan para pedagang 

kaki lima yang menjual makanan seperti yang di kutip Koentjaraningrat dari A. Dewey, 

mengatakan bahwa adanya para penjual wanita penjaja kue-kue dan jamu yang mereka 

bawa dalam selendang di punggung.
20

 Tampaknya berdagang dengan selendang yang di 

selempangkan dengan keranjang atau dagangannya adalah hal yang biasa  dilakukan di 

Jawa khususnya perempuan berjualan dengan menggendong. 

         Pasar desa ini berkembang menjadi pasar modern yang tingkat perkembangannya 

sangat beda dengan pasar desa. Namun dagangan untuk kebutuhan sehari-hari 

tampaknya tidak jauh beda seperti di pasar desa. Pedagang yang berjualan mengalami 

pergeseran  dengan munculnya pasar modern ada kecendrungan peluang berdagang 

dengan diantar ke rumah. Penjual sayur gendong tampaknya mengambil peluang 

tersebut sebagai alternatif dengan berkeliling menjajakan dagangannya. Penjual sayur 

gendong tampaknya berjualan dengan berkeliling memudahkan pembeli untuk membeli 

sayuran dengan waktu yang singkat dan efektif.  

         Penjual sayur  di Salatiga ada yang berjalan sambil menggendong, ada yang 

bersepeda dan ada yang bermotor bahkan menggunakan mobil. Penulis melihat 

fenomena sosial di tengah masyarakat  Salatiga yaitu Penjual sayur gendong berkeliling 

dari rumah ke rumah. Penjual sayur gendong  adalah  hal yang baru dan menarik 

perhatian bagi para pendatang ke Salatiga. Pelaku bakul (berjualan) sayur gendong  

dilakukan oleh seorang perempuan dan mereka berjualan menelusuri jalan atau gang 

yang sudah biasa mereka lalui. Mereka memiliki langganan tetap yang sudah lama 

                                                           
18

 Ibid., 187. 
19

 Ibid., 192. 
20

 Ibid., 193. 
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sebagai langganan. Mereka menyebar di Salatiga  bekerja sebagai Penjual sayur 

gendong. Mereka tidak hanya berdomisili di Salatiga tapi ada juga yang bermukim di 

perbatasan kabupaten Semarang dan Salatiga tapi mereka berjualan ke kota Salatiga.  

         Mereka berjualan bukan bersifat sementara tetapi menjadi permanen sebab 

dilakukan bertahun-tahun bahkan penghasilan mereka menjadi penyangga kehidupan 

ekonomi kebutuhan keluarga setiap hari seperti asupan makanan baik lauk pauk dan 

bahkan membiayai hubungan sosial seperti arisan tetangga, pesta dan kemalangan 

dalam lingkup sosial mereka.  

          Penjual sayur gendong diperkirakan sudah tua sejalan dengan perkembangan 

zaman seperti yang telah diuraikan di atas. Mereka ada karena  desakan kebutuhan 

rumah tangga, situasi sosial dan keadaan  pasar yang bermula dari pasar tradisional 

berubah ke pasar modern. Sejalan dengan waktu dan zaman mereka harus bersaing 

dengan penjual sayur yang memakai sepeda, sepeda motor dan mobil. Walaupun ada 

persaingan tinggi tampaknya Penjual sayur gendong tidak berhenti berjualan. Mereka 

tampaknya memiliki idiologi narima ing pandum
21

 yang  mempengaruhi cara kerja 

mereka  dalam mengatasi persaingan tersebut. Mereka mengatakan,”Ya rejeki setiap 

orang sudah ada garisnya”. 

          Penjual sayur  gendong juga memiliki ciri khas dalam bekerja  dapat dilihat  dari 

segi umurnya sampai usia tua dan bekerja puluhan tahun mereka tetap  melakukan 

interaksi sebagai Penjual sayur  gendong. Khusus di daerah Salatiga penulis bertemu 

dengan mereka sebagai Penjual sayur  gendong yang berumur 52 tahun dan sudah 

berjualan selama 28 tahun, ada 23 tahun dan ada 15 tahun. Dengan kata lain separuh 

                                                           
21

  Penulis saat melakukan wawancara dengan tukang sayur  gendong menemukan falsafah hidup mereka 

yang narima ing pandum, walau mereka tidak fasih menjelaskan namun mereka sudah melakukan 

dengan menjual sayur  gendongan selama bertahun-tahun  bahkan mereka mengaku jika masih 

mampu sampai tua akan tetap menjual sayur gendongan sebab itu sudah jodoh pekerjaan mereka dan 

mensyukurinya.   
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umur dan hidupnya dilakukan berjualan sayur  gendong. Aktifitas berjualan secara 

rutinitas ini dapat terlihat dari jam berangkat dan pulang, jalan dalam jalur yang sama 

sepanjang tahun dan langganan atau orang-orang yang mereka temui setiap hari. 

         Penjual sayur gendong tetap bertahan pada berjualan sayur mayur ini dengan 

alasan tidak ada pekerjaan yang lain yang dapat mereka lakukan. Saat mereka sudah 

melakukan pekerjaan tersebut, mereka mengatakan sudah jodoh dan mensyukurinya 

sebab itu pemberian Tuhan. Mereka memiliki kekhasan dalam mengungkapkan keadaan 

mereka sebagai  Penjual sayur gendong. Mereka tidak mampu menjelaskan dengan jelas 

mengapa memiliki daya tahan selama puluhan tahun bekerja sebagi Penjual sayur 

gendong. Mereka hanya mengatakan “pasrah”, “narima” sebagai Penjual sayur 

gendong. Mereka tidak memprotes keadaan atau menyalahkan orang lain walau saat 

berjualan banyak saingan yang memakai sepeda dayung, motor dan mobil. Saingan ini 

tidak hanya transportasinya namun laki-laki dan perempuan sama-sama merebut 

peluang berjualan sayur mayur tersebut. Mereka meyakini setiap orang memiliki 

rejekinya masing-masing. Bagi mereka berjualan sayur gendong  adalah  patut 

disyukuri dan dijalani terus sampai tidak mampu lagi melakukannya.  

         Penjual sayur gendong ini mengaku bahwa mereka mendapatkan ajaran agama, 

yang dapat memberi kekuatan, ketabahan didalam menjalani hidup bahkan mensyukuri 

pemberian Tuhan yang boleh dikatakan   mereka sebut “suratan tangan“,  “Ya mau 

apalagi, saya pasrah, saya bersyukur, saya rajin menjalankan agama, hidup pokoknya 

sehat, tenang dan damai, tidak ada musuh”. Mereka menekankan betapa pentingnya 

kesehatan jasmani dan batin yang tenang dalam menjalani rutinitas hidup. 

         Penjual sayur gendong  mempunyai harapan, semoga ada pihak-pihak yang 

membantu mereka, khususnya pemerintah, dalam  hal memberi modal tambahan demi 
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kelangsungan jualan  mereka. Mereka mengatakan, “Jika ada ya  bersyukur dan jika 

tidak, mungkin belum rejeki”. Kesederhanaan dalam diri dan cara mereka menanggapi 

apapun tampaknya sebagai bagian kekhasan mereka. 

        Keresahan dan keprihatinan membawa penulis untuk meneliti fenomena Penjual 

sayur gendong tersebut. Penulis melihat adanya cara kerja yang khas dalam diri mereka 

dimana Penjual sayur gendong mampu melakukan aktifitasnya selama puluhan tahun, 

seperti ada yang sepuluh, duapuluh, tigapuluh tahun. Mereka dalam menjalani menjual 

sayur gendong tampaknya memiliki kekhasan cara berpikir dan bertindak seperti yang 

telah di paparkan sebelumnya.  Dengan demikian Penulis memilih meneliti  khususnya 

penjual sayur gendongan  saja, dengan pertimbangan atas kekhasan dan yang 

mempengaruhi ethos kerja mereka. Alasan lainnya adalah  mereka berjualan  dengan 

memakai tenggok
22

 dan tidak hanya sayuran saja tapi banyak jenisnya.  

         Penjual sayur gendong memiliki ethos kerja yang khas dilakukan bertahun-tahun 

walaupun dengan penghasilan tidak seberapa. Kekhasan mereka tampaknya digerakkan 

oleh idiologi yang melekat dalam sikap kerja mereka. Budaya Jawa memiliki etika budi 

luhur salah satunya adalah  idiologi narima ing pandum. Sikap narima ing pandum 

tampaknya ada pada Penjual sayur gendong namun membutuhkan penilaian kritis jika 

dilihat dari perlakuan mereka terhadap pekerjaan menjual sayur gendong yang sudah 

dilakukan bertahun-tahun tidak mengalami perubahan. 

 

                                                           
22

 Penjual sayur gendongan  memakai alat kerja untuk menjual dagangannya dengan nama tenggok, 

bentuknya seperti bakul nasi dalam ukuran diameter 85 cm. Tenggok dipakai bukan hanya untuk 

menjual sayur gendongan saja, dari fakta lapangan ada yang memakai tenggok gendong menjual buah-

buahan, seperti mangga, pisang, ada yang mengisi bakul dengan menjual kelapa saja, bahkan ada yang 

menjual bibit tanaman. Penulis melihat mereka menjual bibit jeruk, ada yang menggunakan tenggok 

gendong dengan menjual umbi-umbian, seperti umbi jalar dan ketela pohon dan bermacam-macam 

jenis jualan dengan memakai  gendongan. 
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          Penulis memilih meneliti masalah sosial ini dengan demikian  mengangkat judul:   

 Narima Ing Pandum : 

( Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Ethos Kerja 

Penjual Sayur Gendong Di Salatiga ) 

B. Rumusan  Masalah   

1. Bagaimana Penjual sayur gendong  memaknai  narima ing pandum dalam 

bekerja? 

2. Bagaimana nilai narima ing pandum  mempengaruhi  cara kerja Penjual sayur 

gendong ?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendiskripsikan  pemaknaan  Penjual sayur gendong di Salatiga  terhadap 

idiologi  narima ing pandum.   

2. Mendiskripsikan bagaimana  narima ing pandum mempengaruhi cara kerja 

Penjual sayur gendong di Salatiga. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

                 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka signifikansi penelitian ini adalah: 

1. Pada tatanan akademik, memberikan kontribusi pemikiran bagi program 

Magister Sosiologi Agama UKSW Salatiga dengan melengkapi  kepustakaan  

Jawa dalam idiologi narima ing pandum. 
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2. Pemimpin agama sebagai bagian pembina masyarakat agar memberikan 

pemahaman perubahan dalam ethos kerja narima ing pandum. 

3. Pada tataran pemerintah Salatiga khususnya  sebagai pengayom masyarakat 

agar dapat membina warga yang memiliki idiologi narima ing pandum untuk 

meningkatkan sumber daya manusianya. 

E.  Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Untuk mendapatkan data bagi penulisan tesis ini penulis menggunakan 

metode penelitian diskriptif dengan  kualitatif. Metode deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan dan menjelaskan semua fenomena yang terdapat di 

dalam masalah yang diteliti yang meliputi pengumpulan dan penyusunan 

data serta interpretasi dan analisa tentang arti data tersebut.
23

  Sebagaimana 

dikatakan oleh Imam Suprayogo dan Tobrani : Metode penelitian deskriptif 

tersebut bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan 

antar fenomena yang sedang diselidiki. Dengan menggunakan metode ini 

peneliti berusaha menggambarkan  suatu keadaan yang sedang terjadi  pada 

apa yang diteliti.  Pendekatan kwalitatif, mendeskribsikan makna narima 

ing pandum Penjual sayur gendong di Salatiga.
24

  

1. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif pemilihan subjek dilakukan secara purposif  

dengan memilih key informan. Pemilihan subjek penelitian bukan 

berdasarkan pada jumlah subjek tetapi lebih pada informasi yang 

                                                           
23

  H. Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Jakarta : Gajah Mada  Univ. Press, 1983), 

63. 
24

  Ibid,  63. Bnd. Deddy Mulyana  Metode penelitian  Kwalitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,  2003), 163. 
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dimilikinya.
25

  Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Penjual sayur 

gendong. 

 

2. Teknik pengumpulan data 

2.1. Observasi/pengamatan langsung 

Observasi dan pengamatan langsung terhadap subjek merupakan teknik 

utama yang dipakai dalam penelitian kualitatif.
26

 Peneliti mengadakan 

observasi langsung terhadap tindakan subjek penelitian yang berkaitan 

dengan topik penelitian. Hasil pengamatan dicatat melalui catatan 

tertulis atau melalui alat rekam dan foto. Dengan demikian peneliti 

menggabungkan kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. 

2.2. Wawancara mendalam (in-dept interview ).Wawancara mendalam 

dipakai guna mencari informasi utama dari sumber asli (first hand ) dan 

bukan dari sumber kedua.
27

  Menurut Asmadi Alsa, in depth interview 

dapat dipakai untuk menggali apa yang tersembunyi di hati sanubari 

subjek penelitian, baik yang menyangkut masa lalunya, masa sekarang 

dan harapannya untuk masa depan. 

2.3. Teknik analisis data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data yang dilakukan terlebih dahulu membuat klasifikasi data menurut 

jenis dan karakteristik sesuai dengan fokus penelitian dan membuat 

kesimpulan dan saran.
28

 

 

                                                           
25

  Muhammad Idrus, Metode Penelitian, 35. 
26

  Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 28. 
27

  Ibid., 4. 
 
28

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian  Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 248. 
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2.4.Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Salatiga propinsi Jawa Tengah. Alasan 

pemilihan lokasi penelitian ini adalah adanya Penjual sayur gendong ada 

diantara manusia di Salatiga.  

F. Sistematika Penulisan 

Bab I  : Pendahuluan : Latarbelakang masalah, rumusan dan batasan 

masalah.  Tujuan penulisan, signifikansi penelitian, metode 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, 

lokasi penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II    :  Bab ini memaparkan ethos kerja dan  orang Jawa dalam idiologi 

narima ing pandum.  

Bab III : Bab ini memaparkan potret  Penjual sayur  gendong dengan 

aktualisasi dirinya bekerja sepanjang tahun dan  mereka  

mensyukuri hidup dengan menjual sayur mayur dengan  makna 

idiologi narima ing pandum. 

     Bab IV: Bab ini menganalisa idiologi narima ing pandum yang    

mempengaruhi ethos kerja Penjual sayur gendong.  

     Bab V    :   Penutup dan saran. 

 

 


