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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Warna Lokal Budaya Jawa pada Interaksi tokoh-tokoh 
dalam Novel Noto (Tragedi, Cinta, dan Kembalinya Sang Pangeran) Karya 
Prijono Hardjowirogo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan warna 
lokal budaya Jawa yang ada dalam novel Noto (Tragedi, Cinta, dan Kembalinya 
Sang Pangeran). Berdasarkan pada analisis tersebut, peneliti dapat menemukan 
terjadinya pergeseran pandangan masyarakat Jawa dalam memaknai warna lokal 
budaya Jawa yang didasarkan pada interaksi tokoh-tokohnya.  

Penelitian ini memanfaatkan perspektif sosiologi sastra dengan fokus kajian 
tokoh sebagai objek penelitian, yang dipertajam dengan teori interaksionisme 
simbolik George Helbert Mead. Sebagai penyempurna penelitian juga diperlukan  
konsep mengenai warna lokal dari beberapa ahli budaya. Analisis penelitian ini 
dilakukan dalam dua tahapan. Analisis pertama yang dilakukan ialah membahas 
tentang interaksi tokoh-tokoh dalam beberapa hubungan, untuk selanjutnya dalam 
analisis kedua dapat digunakan sebagai dasar memahami warna lokal budaya 
Jawa. 

Berdasarkan analisis-analisis tersebut, diketahui bahwa warna lokal budaya 
Jawa dalam novel Noto (Tragedi, Cinta, dan Kembalinya Sang Pangeran) 
mengalami beberapa pergeseran dalam hal sosial budayanya. Pergeseran tersebut 
dapat dipahami berdasarkan interaksi yang terjadi antartokohnya. Dimana ada 
perbedaan pandangan dan pemikiran terkait proses interaksi yang melibatkan 
generasi yang berbeda dengan maksud untuk memaknai warna lokal budaya pada 
masyarakat Jawa. Generasi yang berbeda tersebut dibagi dalam tiga golongan. 
Golongan pertama ialah masyakarat Jawa yang hidup di masa lalu dengan cara 
berpikir yang masih menjunjung adat istiadat tradisionalnya; Golongan kedua 
ialah masyarakat masa kini yang memiliki pola berpikir modern dan tidak 
mempercayai lagi hal-hal yang sifatnya tradisi dan adat istiadat; dan golongan 
ketiga ialah masyarakat masa kini, yang hidup dengan cara modern, tetapi masih 
menghormati dan menerapkan pola hidup tradisional yang dilakukan secara turun-
menurun sampai sekarang. Dengan adanya ketiga golongan tersebut, diharapkan 
masih ada orang Jawa yang terus memelihara nilai-nilai budaya Jawa agar budaya 
Jawa tetap ada dan generasi selanjutnya dapat terus mengenal kebudayaannya 
dengan baik. 
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