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ABSTRAK 

 

          Skripsi ini berjudul “Refleksi Etos Kerja Tokoh Oey Se dan Tokoh Lie Yoe 

Hok dalam Cerita Oey Se dan Dengen Duwa Cent Jadi Kaya karya Thio Tjien 

Boen”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap hidup keseharian tokoh 

Oey Se dan tokoh Lie Yoe Hok, mengetahui refleksi etos kerja tokoh Oey Se dan 

tokoh Lie Yoe Hoek dalam cerita Oey Se dan Dengen Duwa Cent Jadi Kaya.  
Alasan penelitian ini mengambil kedua cerita tersebut adalah :  pertama, 

karya Oey Se  dapat menjadi refleksi dari kehidupan orang Tionghoa totok. 

Kedua, cerita DDCJK dapat merefleksikan kehidupan orang  Tionghoa peranakan. 

Ketiga, dua karya tersebut karya Thio Tjin Boen,  yang  sebagai pengarang kedua 

cerita ini ia mengkritisi masalah sosial budaya, politik, ekonomi dan religiusitas 

Tionghoa.  

Penelitian ini menggunakan teori sosiologi sastra, bersama dengan 

pendekatan Marxisme memberi refleksi nyata atas kapitalis feodal dan pembagian 

kelas yang semuanya mengarah pada ekonomi, sehingga dapat diketahui etos 

kerja kedua tokoh. Etos kerja merupakan acuan pelaksanaan kerja yang dilakukan 

oleh sekelompok orang yang diwujudkan dalam perilaku kerja mereka sehingga 

muncul lima etos kerja. Kedua cerita ini merupakan karya sastra sosial 

berdasarkan dari fakta-fakta sejarah sosial sebagai pendukungnya yang merujuk 

pada Historical truth. Segala aktivitas kedua tokoh peristiwa di dalam teks 

merujuk pada kehidupan sehari-hari yang diambil dari etos kerja mereka dalam 

karya Oey Se dan Dengen Duwa Cent Jadi Kaya. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif yang menekankan pada wilayah analisis isi (content 

analysis). Artinya, penelitian ini menitikberatkan pada objektivitas dan realitas, 

kemudian melakukan klasifikasi pada teks agar dapat mengetahui sosio budaya 

yang merefleksikan kehidupan Tionghoa melalui metode dan teori yang ada.  
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