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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa responden sebagai orang Jawa yang 

mengamalkan ajaran Dewa Ruci dapat menemukan kebermaknaan hidup. 

Hasil wawancara terhadap responden menunjukkan variabel-variabel 

kebermaknaan seperti creative values, experential values serta attitudinal 

values menjadi wujud bukti pengalaman dan pencapaian atas perjalanan 

hidup responden.  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Makna hidup yang terdapat dalam lakon Dewa Ruci berupa: 

a. Patuh kepada guru yang berarti sikap mutlak murid sebagai orang 

yang tunduk terhadap segala perintah sang guru. Hidup adalah 

perjalanan mencari kesempurnaan yang disimbolkan sebagai banyu 

perwito sari. Untuk memperoleh kebahagiaan hidup itu, jalan satu-

satunya adalah dengan meminta petunjuk dan melaksanakan dengan 

sepenuh hati petunjuk guru tersebut. 

b. Sikap perwiro ngerteni kodrat yang berarti responden mengetahui 

hakikat, identitas dan orientasi diri di tengah kehidupan alam 

semesta. Mengetahui sikap ini menjadikan responden mampu untuk 
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menjalani hidup dengan kemantapan hati, niat dan cita-cita menjadi 

manusia yang teguh pendirian dan bermanfaat bagi kehidupan.  

c. Memahu hayuning bawono yang berarti menjaga kondisi sosial, 

budaya dan alam. Kemampuan ini didasarkan atas kematangan 

intelektual, emosiaonal dan spiritual. Tanpa kematangan ketiga hal 

itu, tidak mungkin tercipta makna hidup. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi makna hidup dan menjadi falsafah 

hidup orang Jawa adalah sebagai berikut: 

a. Meyakini garis ketetapan Tuhan, bahwa manusia hidup di dunia ini 

adalah sebagai makhluk yang tinggal menjalani ketentuan yang 

digariskan Tuhan. Faktor ini menjadi falsafah hidup masyarakat Jawa 

menyerahkan segala kesulitan hidup kepara Tuhan, sehingga mereka 

mendapatkan ketentraman psikologis. 

b. Mengikti adat kearifan Jawa, merupakan faktor kultural yang 

memperngaruhi kebermaknaan hidup msyarakat Jawa. Adat kearifan 

berisikan petuah atau teladan yang menjunjung tinggi kebijaksanaan, 

bagi setiap orang yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai 

kearifan mereka akan mendapatkan kebermaknaan dalam hidup. 

c. Patuh kepada guru, termasuk faktor penting yang mempengaruhi 

masyarakat Jawa dalam menemukan kebermaknaan hidup. Dalam 

falsafah Dewa Ruci kebahagiaan hidup diperoleh ketika murid bisa 

mematuhi dan menjalani apa yang diperintahkan guru dengan tulus. 
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d. Olah rasa, adalah faktor internal sebagai kelanjutan dari sikap 

perwiro masyarakat Jawa yang ingin mengetahui identitas dan posisi 

diri di tengah-tengah ruang dan waktu alam semesta. 

3. Dinamika psikologis yang dialami responden sebagai orang Jawa dalam 

menemukan makna hidup yaitu responden menghadapi tuntutan keluarga 

untuk belajar di Fakultas Teknik Mesin, tetapi karena hal itu tidak sesuai 

dengan minat dan cita-cita dirinya, maka responden memutuskan untuk 

pindah kuliah di Jurusan Seni Pedalangan. Sekarang, responden telah 

berhasil dalam studi dan menjadi seorang dalang. Dinamika itu berlanjut 

sehingga responden berhasil menjadi doktor dengan fokus kajian tentang 

wayang. 

Dinamika sebagai kepala keluarga adalah membimbing anak-anaknya 

untuk menemukan jati diri di tengah arus modernisme yang banyak orang 

kehilangan jati diri. Anak-anak responden memiliki prinsip-prinsip hidup 

yang berbudaya dan menjaga diri selalu berbuat baik untuk sesama 

manusia dan alam. 

B. Saran 

Saran yang peneliti sampaikan melalui penelitian “Makna Hidup Orang 

Jawa yang Menjadikan Dewa Ruci sebagai Falsafah Hidup” antara lain: 

1. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini menjadi acuan untuk menemukan makna hidup 

melalui lakon Dewa Ruci. Tuhan sebagai pencipta manusia adalah 

tempat menggantungkan segala masalah dan kesulitan-kesulitan hidup. 
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Lakon Dewa Ruci dalam praktiknya dapat meningkatkan keimanan dan 

keyakinan pada kekuasaaan Tuhan, dengan itu manusia akan 

memperoleh ketentraman dan hidup yang bermakna. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melanjutkan tema 

penelitian yang sama disarankan untuk memperdalam dengan cara 

membuat guide pertanyaan yang lebih mendalam dan mendetail. Saran 

berikutnya supaya penelitian selanjutnya juga menggunakan jenis 

kuantitatif untuk menguji atau menguatkan hasil penelitian ini dan juga 

karena penelitian ini terkait dengan kebudayaan maka harus mengkaji 

disiplin ilmu yang lain secara mendalam, seperti disiplin ilmu 

Antropologi.  

 

 

 


