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Dewasa ini ditengarai sistem budaya Jawa yang salama 
ini menjadi suprastruktur sistem budaya masyarakat Indonesia 
mulai goyah. bergeser dan beruhah tanpa adanya tatanan 
pengganti yang sepadan mengingat kebudayaan Indonesia modern 
yang diidealkan masih dalam proses panjanq pembentukannya. 
Hal ini sangat meoggejala pada perilaku masyarakat kota 
besal' seperti Surabaya yang bel'sentuhan langsung dengao 
sistem budaya Barat vaog notahe-ne jnhnent dengan proses 
mode:rnisasi~ llengan demikjall diasuiUsikan sedaog terjadi 
pros",,) l.arik menarjk antar,J masinq~masing kutub budaya yang 
berimplikasi pad" timbulnyd pcrubdt!cll1 Ol'ientasi 011ai buduya 
khususnya yang berkaitall dctl'Jdl1 makna waktu dan makna kerja. 

Surdbaya dipiljh sebago! lakasi penelitian sebab Sura
baya merupakan wi tayah pEH"kot baH yang memiliki karakteristik 
lebih speslfik dl bandiny kota-Kota besar lainoya di Indone
sia. Sebagiar: war'ga Rota Sllcabaya adalah kaum pendatang dari 
berbagaj \d layah tIi Indonesia kllu!.u(;nya Jawct Tenqah dan Jawa 
Timur yang IDeml j j k i dkar blHldya ,Tawa. Sementara j tu meskipun 
budaya ,1a\.ta menjatii hd:sis kulLural masyarukat Surabaya, 
disini budaYil modern yan<J !llliitis dan pn,ymatis tn€njadi 
acuan perilaku masyerakalnYd. Sdillpel p~!n("litian diawbil dari 
kalangan kallm p0llddlanr] di atah yang telah r~latif lama 
Illenetdp ddtl memiliki ppker jddH (Li Surabaya. Dat.d diperoleh 
melalui tiga cara: yakni observasi langsung di lingkungan 
responden t i nggdl, w.i'wancara 1ant)r,:uoq dengan model perla
nyaan ter-btlKa dan pencarian data sekunder melalui nara 
sum!Jer (jan p€'fwluslJran datil ::wkunder" melatui Jit,eratur yanq 
r~levan. DdLa Ydng dip,;,"!ro)t'il kcmudj,1o dianalisi.5 dan dim'ai
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kan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pacta sebagian besar 

responden telah terjadi pergeseran makna nilai kerja dan 
nilai waktlJ yang semu ta bert.l.UJlIHl pada konsep-konsep JaWd 
tradisional sebagai akar budayanya menjadi cenderung utlll
tis, fungsional dan pragmatitl. 1)1 satu pihak masyarakat ,JaWi) 
di perkotaan masih memberikan apresiasinya, sekurang
kurangnya secard ideal, kepada budaya leluhurnya dan men
ganqgap masih perlunya budaya Jaw-a dilestarikan. Akan tetapi 
pada tahap "praxis" dalam tindakan sehari-hari yang bersang
kutan dengan pek~rjaan, kontak sQsial dan penggunaan waktu 
hampir semua konsep dasar yang menjadi basis budaya Jawa, 
seperti konsep 'tanpa pamrihf •• sak-madyo , I 'gotong-royong', 
'bersih desa', •nyadran I dan sebagainya te.lah ditinggalkan 
dan tidak lagi menjadi keranqka acuan (frame of reference). 
Lebih banyak perilaku dan persepsi y-an:g--muncu-l-didasari 
nilai~nila.i modern yang adalah _~-ililai budaya Barat. Berbagai 
fenom·"ma yang muncul dalam dinamjka sosial-budaya masyarakat 
Jawa di perkotaan mempel-"lthaLkan bahwa mer--eka tengah mengal
ami gejala anomie. 
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