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Abstract 

This research is trying to comprehend the concept of Javanese psychology as a branch 
of cultural psychology, through the philosophy of knowledge point of view. This 
research begins by describing the influence of positivism on psychology and the cultural 
psychology as the basic knowledge which the Javanese psychology based upon. The 
next problem would be the influence of Feyerabend’s “proliferations” and “anything 
goes” as the basic method of pursuing the knowledge’s truth through Javanese 
psychology and the influence of Javanese ontological and epistemological thoughts. 
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A. Pendahuluan  

Ilmu psikologi berkembang bersama sejarah. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan 
ia ternyata tak pernah bisa lepas dari pengaruh ilmu-ilmu lainnya. Melalui sebuah 
laboratorium yang didirikan oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1879, psikologi berusaha 
untuk mandiri dan melepaskan diri dari ilmu filsafat sebagai induknya. Hal yang sama 
pernah terjadi juga pada semua ilmu yang berusaha melepaskan diri dari ilmu filsafat. 
Namun demikian fenomena yang tampak sepanjang sejarah adalah bahwa 
perkembangan ilmu filsafat lah yang justru berpengaruh sangat besar dalam 
perkembangan ilmu psikologi.  

Ilmu filsafat yang selalu bergumul dengan metode-metode baru akhirnya 
menghasilkan pula paham-paham dan mazhab-mazhab baru. Bersamaan dengan itu, 
ilmu pengetahuan berkembang mengiringinya, tak terkecuali ilmu psikologi. Ilmu 
psikologi, seperti halnya ilmu-ilmu sosial lainnya, semakin berkembang dan semakin 
kompleks dengan masuknya pengaruh paham positivisme dari ilmu filsafat. Ilmu 
psikologi mulai condong pada pembuktian dan penyimpulan positivistik sebagai satu-
satunya cara pencarian kebenaran yang dianggap sahih. Namun demikian, sejarah 
mencatat bahwa pendekatan ini dianggap terlalu dangkal dan tidak mampu menjawab 
banyaknya pertanyaan yang muncul sehingga nampaknya ilmu psikologi mengalami 
kebuntuan. Metode ini dikritik terus menerus dan mengakibatkan munculnya wacana-
wacana baru. Akibatnya begitu banyak cabang dan aliran dalam ilmu psikologi yang 
terus berupaya menembus kebuntuan ini demi mencari jalan menuju kebenaran.  
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Paham baru dalam ilmu psikologi yang berupaya untuk memberikan pendekatan 
baru adalah paham psikologi fenomenologis dan eksistensialisme. Namun demikian ada 
sebuah sudut pandang yang tak tergali dengan baik dalam psikologi fenomenologis dan 
eksistensialisme, yaitu psikologi kebudayaan bercorak pribumi (indigineous 
psychology). Berangkat dari pendapat Michael Cole yang mempertanyakan betapa 
psikologi kebudayaan pribumi tidak dihargai dalam belantara ilmu psikologi yang 
bercorak positivistik dan fenomenologis, psikologi kebudayaan pribumi juga berupaya 
menentukan titik pijak pertama sebagai aliran ilmu psikologinya.  

Psikologi Pribumi yang berlatar belakang pandangan dunia Jawa inilah yang 
akan dibahas secara filosofis. Ilmu Jiwa Jawa sebagai cabang baru ilmu psikologi ini  
yang akan dibahas dari segi filsafat ilmu, terutama mengenai metodologi, obyek formal 
dan materialnya serta problem-problem epistemologis yang muncul dalam usaha 
membela Ilmu Jiwa Jawa sebagai sebuah aliran dalam ilmu psikologi. 

B. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika filosofis. 
Langkah pertama adalah mengeksplisitkan hegemoni Positivisme dalam ilmu psikologi, 
untuk kemudian ditafsirkan kembali konsekuensi-konsekuensi dari pengaruh tersebut. 
Langkah kedua adalah menafsirkan pendapat Paul Karl Feyerabend, terutama anarkisme 
ilmu pengetahuan yang diajukannya. Langkah ketiga adalah eksplisitasi konsep 
psikologi pribumi, terutama psikologi Jawa. Langkah keempat adalah menganalisis 
kemungkinan akan pendasaran ilmiah secara filosofis terhadap psikologi Jawa berdasar 
pada pendapat Paul Karl Feyerabend. 

C. Pengaruh Positivisme 

Pangkal pengaruh positivisme dalam ilmu psikologi dimulai dari lahirnya 
modernisme. Berangkat dari konsep Ego-Cogito ala Descartes, manusia yang skeptikal 
merasa dirinya mampu berdiri jauh dari objek apapun yang ingin ditelitinya. Res 
cogitans yang mampu melepaskan diri dari kungkungan dunia ini berpikir bahwa ia 
adalah berbeda dengan dunia dan ia dapat secara otonom menentukan metode dan alat 
yang ingin ia pakai untuk memahami, mengekspolrasi dan sekaligus mengeksploitasi 
dunia di sekelilingnya. Keterpisahan antara subyek-yang-sadar dengan dunia luar 
memicu munculnya keyakinan bahwa subyek mampu mengambil jarak terhadap obyek, 
sehingga pengetahuan yang didapat tentang obyek akan bersih dari segala bentuk 
campur tangan subyek.  

Tradisi ini mengambil sikap ekstrim ketika ia muncul sebagai aliran baru dalam 
ilmu filsafat, bernama Positivisme. Ciri khas dari positivisme adalah, peran penting 
metodologi di dalam mencapai pengetahuan. Di dalam positivisme, valid tidaknya suatu 
pengetahuan dilihat dari validitas metodenya. Akibatnya pengetahuan manusia 
(sekaligus kebenaran) posisinya digantikan oleh metodologi yang berbasiskan data yang 
diklaim obyektif, murni dan universal. Selanjutnya, satu-satunya metodologi yang 
diakui oleh para penganut positivisme adalah metode ilmu-ilmu alam yang dianggap 
mampu mencapai obyektifitas murni dan bersifat universal1. 

                                                 
1 Mikhael Dua, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Penerbit Ledalero, Maumere, 2007, hal 31 
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Tujuan utama ilmuwan yang berpandangan positivis ialah mencari keteraturan 
dari sebuah fenomena. Bagi kaum positivis, sebuah teori yang tidak dapat diverifikasi 
atau difalsifikasi oleh pengalaman empiris. Bahkan sebuah pernyataan tanpa dukungan 
analisa statistik tidak bisa disebut “ilmiah” karena prosedur induksi nya tidak dipenuhi. 
Dengan prosedur induktif, para ahli ilmu sosial berharap akan menemukan hukum-
hukum sosial seperti layaknya hukum fisika; sehingga penggunaan prosedur yang rigid 
dengan berbagai varian metodologi kuantitatifnya, telah berhasil membuat sebagian 
besar ilmuwan merasa sudah ilmiah. Kesalahan paling vital dalam positivisme adalah 
memperlakukan setiap fenomena, termasuk fenomena sosial sebagaimana gejala-gejala 
alam yang bersifat tetap serta beroperasi melalui sebab-sebab konstan. Akibatnya, telah 
menjadi keyakinan umum bahwa tanpa prosedur metodologis, sebuah temuan yang 
‘hanya’ berdasar metode bersifat reflektif tidak akan pernah dianggap sahih2.  

Positivisme mulai berkembang dan mempengaruhi ilmu-ilmu sosial, termasuk 
ilmu psikologi dengan munculnya mazhab behaviorisme. Seiring eksperimen yang 
mulai marak dilakukan, behaviorisme mulai menelaah perilaku yang terobservasi. 
Perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari 
jiwa atau mental yang abstrak. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk 
fisik adalah pseudo problem untuk sains sehingga harus dihindari.3 

Konsekuensi dari menganut paham ini adalah ilmu psikologi dipaksa untuk 
condong ke arah ilmu alam. Pengingkaran terhadap “kedalaman” individu, keterkaitan 
antara kesadaran manusia dan dunia kehidupannya, penolakan terhadap pengaruh 
hubungan antara manusia, langgam komunitas dan habitat kehidupannya 
mengakibatkan pendangkalan ilmu psikologi secara substantif. Reduksi yang dilakukan 
terlalu dalam sehingga kritik terhadap kecenderungan positivistik ini mulai 
bermunculan baik dari dalam ilmu psikologi secara khusus maupun kepada ilmu-ilmu 
sosial secara umum.  

Hegemoni metodologi semacam ini digugat melalui banyak metode baru yang 
diajukan oleh mazhab-mazhab yang bermunculan kemudian. Mulai dari psikologi 
gestalt  hingga pendekatan fenomenologis a la Merleau Ponty mengajukan keberatan 
atas behaviorisme dengan kecenderungan positivistiknya. Saat yang bersamaan, 
perkembangan dari ilmu-ilmu sosial yang dimulai dari dalam ilmu filsafat, ternyata 
sangat dipengaruhi oleh kritik kepada positivisme. Salah satu kritik terhadap 
positivisme diajukan oleh filsuf Feyerabend dengan konsepnya anything goes.  

D. Anarkisme Ilmu Pengetahuan 

Paul Karl Feyerabend (1924-1994) adalah seorang filsuf ilmu pengetahuan yang 
cukup controversial. Ia dikenang sebagai tokoh perlawanan terhadap hegemoni 
positivisme dalam sejarah ilmu-ilmu pengetahuan. Beberapa pihak yang mendukung 
hegemoni metodologi positivisme menganggapnya sebagai musuh ilmu pengetahuan 
karena mengadvokasi sisi non-ilmiah ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran. Ia 
juga dituduh sebagai anti rasionalitas dan dianggap sama sekali tidak ilmiah karena 
mengadvokasi sisi intuitif manusia.  

                                                 
2 Giyanto, Melawan Positivisme,Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak, 

http://akaldankehendak.com/?p=440 
3 Dr. Phil. Hana Panggabean, 

Behaviorisme,http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/behaviorisme.html 
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Menurut Feyerabend hakikat terdalam dari ilmu pengetahuan adalah upaya yang 
mengandung sifat anarkistik secara mutlak. Menurutnya, sepanjang sejarah ilmu 
pengetahuan tidak hanya berisi fakta-fakta dan kesimpulan-kesimpulan namun juga 
berisi ide-ide dan interpretasi yang simpangsiur tanpa arah, dan karena sedemikian 
tingginya tingkat keparahan carut-marutnya itu, akhirnya manusia hanya dapat 
memahami bahwa sejarah ilmu pengetahuan penuh dengan kekacauan4. Feyerabend 
berpendapat bahwa seluruh kekacauan ini hanya bisa dihentikan dengan cara menolak 
segala sesuatu yang berkaitan dengan metode ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan 
itu sendiri, menadirkan semua usaha manusia untuk memahami konsep-konsep tersebut 
sama sekali, alias melalui anarkisme. Langkah berikutnya adalah menggunakan metode 
apapun yang kita suka untuk menganalisis fenomena secara lebih rasional, jelas dan 
bebas untuk mencapai kebenaran. Inilah yang dimaksud anarkisme epistemologi dalam 
pandangan Feyerabend. 

Feyerabend mengajukan kritik terhadap ilmu pengetahuan yang masih 
dihinggapi oleh kecenderungan positivistik, yaitu dengan meluncurkan “anti-metode” 
(Against Method). Ini adalah upaya mendekonstruksi format metode ilmu pengetahuan 
positivistik dengan menyingkap dan membongkar term-term pokok, asumsi, dan  
kesalahan teori-teori yang dianggap sudah baku dan memadai. Feyerabend menantang 
metode yang digunakan ilmu pengetahuan positivistik yang dianggap baku, universal, 
dan kokoh. Menurut Feyerabend, hal ini perlu dilakukan mengingat kecenderungan 
mereduksi  kemanusiaan beserta kompleksitas budaya dan sejarah memungkinkan 
perubahan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan5. Namun apakah 
pendekatan baru yang diajukan oleh Feyerabend bukanlah sekedar metode, sama persis 
seperti kesalahan yang dilakukan oleh positivisme? Menurutnya, hal itu tidak terjadi, 
karena memang ia tidak memberikan metode baru. Feyerabend menjawab dengan 
memberikan jalan keluar yang dinamakannya “kontra-induksi”.  

Kontra-induksi (counterinduction) bertujuan untuk membuktikan keterbatasan 
semua metode ilmu pengetahuan dengan menunjukkan batas irasionalitas dari beberapa 
metode. Melalui kontra-induksi, Feyerabend mengajukan jalan keluar permasalahan 
teori dan fakta. Langkah berikutnya, Feyerabend memasukkan beberapa prinsip yaitu 
proliferation dan anything goes. Proliferation dan anything goes memberikan ruang 
yang cukup bagi berkembangnya ilmu pengetahuan tanpa otoritas tunggal yang 
menentukan apakah sesuatu ilmu dapat disebut ilmu atau bukan, serta memberikan 
kemungkinan tumbuh kembangnya metode ilmu pengetahuan yang paling absurd 
sekalipun sebagai sebuah usaha memahami fenomena. Prinsip-prinsip ini diharapkan 
mampu memberikan dasar bagi sebuah kontrol yang cukup bagi ilmu pengetahuan tanpa 
melalui semacam lembaga kontrol yang sifatnya mengikat, sehingga sepanjang sejarah 
ilmu pengetahuan mempunyai kemampuan untuk melakukan otokritik. Tujuannya agar 
ilmu pengetahuan mampu mereformasi dirinya sendiri.6  

Kritik kedua disebutnya dengan anti-ilmu pengetahuan (Against Science) yang 
secara komprehensif berusaha mengoreksi tentang fungsi dan kedudukan ilmu 
pengetahuan yang mengajukan klaim berstandar universal dan melanggar batas-batas 
                                                 
4 Prasetya T.W., Anarkisme Pengetahuan dalam Ilmu Pengetahuan Paul Karl Feyerabend, dalam 

Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-ilmu,Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 54. 
5 Ibid, hal: 55. 
6 Feyerabend, Paul Karl , Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, London, New 

Left Books, 1975, hal 35. 
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partikularitas dan relativitas. Menurutnya, ilmu pengetahuan positivistik karena merasa 
superior pada gilirannya menjadi ideologi dan akhirnya bercampur baur dengan 
kekuasaan. Akibatnya sangat fatal, karena sebagai kebenaran tunggal dan absolut, ilmu 
pengetahuan positivistik akhirnya menindas kebudayaan dan kearifan lokal.7 

Inti dari anarkisme epistemologi adalah tuntutan yang diajukan oleh Feyerabend 
supaya ilmu pengetahuan menjadi lebih kaya karena plural dan terbuka terhadap dirinya 
sendiri. Kebuntuan ini yang akhirnya didobrak sekali lagi oleh Rorty dengan 
semboyannya: epistemology is dead. Pemikiran Feyerabend bersama dengan maraknya 
aliran Posmodern, membuka peluang-peluang dirintisnya metode-metode keilmuan 
baru, terutama dari pihak ilmu-ilmu sosial. Termasuk ilmu sejarah, sosiologi, 
antropologi, susastra dan psikologi sendiri mulai mendapat pijakan baru dalam 
penggunaan metode yang lebih bersifat reflektif dan partikularis. Mazhab-mazhab baru 
yang lebih khusus meneliti fenomena dalam skala kecil dan sempit menggunakan 
metode-metode baru semakin menjamur, demikian juga cabang-cabang baru dalam ilmu 
tersebut, seperti halnya studi budaya pada ilmu susastra.  

Bersamaan dengan itu, ilmu psikologi mengalami perkembangan yang cukup 
signifikan. Setelah munculnya psikologi “dalam” yang diwakili oleh psikoanalisa 
sebagai kritik terhadap behaviorisme positivistik, disusul dengan psikologi eksistensial 
dengan menggunakan metode fenomenologis dan logoterapi, ilmu psikologi 
memunculkan cabang-cabang seperti psikologi kebudayaan, psikologi lintas budaya dan 
lain sebagainya.  

E. Titik-Pangkal Psikologi Jawa 

Michael Cole dalam bukunya “Cultural Psychology” mempertanyakan mengapa 
psikologi kebudayaan terpinggirkan, padahal semua bentuk dinamika mental merupakan  
kegiatan budaya manusia. Telaah psikologi kebudayaan adalah kebudayaan sebagai 
konteks untuk menemukan universalitas maupun membangun identitas diri individu. 
Psikologi Kebudayaan adalah kajian bagaimana tradisi kebudayaan telah mengatur, 
mengekspresikan, dan mentransformasi jiwa manusia, yang membuat ke-satu-utuh-an 
psikis manusia menjadi berkurang dan memunculkan  perbedaan etnis dalam pikiran, 
diri, dan emosi8. Sementara itu Indigenous Psychology adalah kajian tentang perilaku 
manusia dan proses mental dalam  konteks kultural yang mengatur nilai, konsep, sistem  
keyakinan, metodologi serta sumber-sumber yang  pribumi sifatnya9. 

Psikologi Lintas Budaya yang digunakan di antaranya oleh Harry  C.Triandis, 
dan David Matsumoto, ternyata dipicu oleh kenyataan yang didapat dari penelitian 
mereka bahwa tak ada  psikologi positivistik yang bisa berlaku objektif,  universal 
dimanapun juga, sehingga konsep yang  berlaku pada satu kelompok bangsa belum 
tentu  berlaku pula untuk bangsa yang lain10.  Namun Triandis dalam upayanya itu tetap 
berusaha untuk menemukan hal hal yang setidaknya bersifat  universal pada kelompok-
kelompok beda budaya,  semisal sindroma kebudayaan, yakni pola-pola umum  yang 

                                                 
7 Prasetya T.W., op.cit., hlm. 58 
8 Cole, Michael, Cultural psychology. London: The Bell Knap Press of Harvard University press, 1995, 

hal 34-56 
9 Ho, D.F., IndigenousPsychology: Asian Perspectives, Journal of Cross-Cultural Psychology, 29, (1), 

1998, hal 68-69. 
10 Matsumoto, David,  Pengantar Psikologi Lintas Budaya (terjemahan). Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2004 
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ditemukan pada berbagai kebudayaan subjektif, yakni pola kepercayaan, sikap, definisi 
diri, norma  dan nilai yang diorganisasikan seputar beberapa  tema, dan memilahkan 
bangsa-bangsa menjadi  penganut “collectivism” atau “individualism”11. 

Hal ini menunjukkan bahwa psikologi pribumi  yang dikemukakan oleh para 
ahli psikologi modern lengkap dengan tradisi keilmuan a la Barat, ternyata hanya 
mampu menguak keadaan mental, proses mental, serta struktur mental manusia dengan 
menggunakan metodologi yang positivistik. Kenyataan ini menyulitkan berkembangnya 
ilmu psikologi di negara-negara berkembang. Terutama di Indonesia. Kenyataan bahwa 
Indonesia sebagai sebuah entitas politik terdiri atas beragam kebudayaan, 
mengakibatkan tidak bisa dikembangkannya sebuah ilmu psikologi pribumi yang tidak 
berusaha untuk melakukan induksi yang menghasilkan sebuah jawaban seragam 
terhadap fenomena sosial yang berbeda dengan konteks budaya yang berbeda pula. 

Psikologi yang mengandalkan intuisi, refleksi, analisis kualitatif, verstehen, 
seperti contohnya ilmu psikologi yang digunakan oleh orang Jawa, menjadi tersisih.  
Sementara sebagian besar ahli ilmu psikologi di Indonesia masih beranggapan bahwa 
wacana psikologi pribumi terutama di Indonesia memang bersifat spekulatif, tidak 
mempunyai metode yang valid dan oleh karenanya tidak bisa dianggap ilmiah.  Padahal 
ilmu jiwa pribumi ini terbukti telah membantu orang-orang pribumi, dalam hal ini 
contohnya orang Jawa, tidak hanya bertahan hidup selama berabad-abad, tetapi bahkan  
mengaktualisasikan diri dalam menghadapi persaingan politik, ekonomi dan sosial 
dalam sejarah kehidupan suku ini.  

F. Aliran-aliran dalam Psikologi Jawa  

Ada tiga tokoh besar dalam psikologi pribumi Jawa. Pertama adalah R.M. Panji 
Sosrokartono. Beliau dikenal sebagai orang yang benar-benar prihatin akan nasib 
bangsanya dan menfatwakan berbagai kearifan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi 
bangsanya yang pada saat itu dijajah bangsa lain. Contohnya pernyataan beliau yang 
banyak dianut orang Jawa, yaitu: Sugih tanpa bandha/ Digdaya tanpa aji/ Nglurug 
tanpa bala/ Menang tanpa ngasorake” (Kaya tanpa harta, kuat tanpa ajimat, menyerang 
tanpa pasukan, menang tanpa mengalahkan).   

Sosrokartono selalu menyebut dirinya Mandhor Klungsu, penjaga inti terdalam. 
Klungsu artinya  cikal bakal pokok kelapa. Apabila manusia dapat diumpamakan 
sebagai kelapa, maka  orang harus mengupas dulu sabutnya untuk ketemu  tempurung, 
perlu mengupas tempurung untuk  ketemu klungsunya. Beliau menorehkan tanda alif di 
rumah beliau di Darussalam Bandung. Alif di sini artinya aku, seorang individu manusia 
yang sadar akan dirinya. Inilah titik awal dimulainya  pencarian jati diri manusia. Secara 
metafisis, dibalik manusia yang seringkali tenggelam dalam ego nya itu ada Alif. 
Manusia harus menelanjangi topeng dan bungkus dirinya agar menemukan alif-nya nya. 
Hal ini bisa terjadi bila seseorang pasrah menyerah total pada Tuhan. Sosrokartono 
memang lebih dekat dengan aliran Neo-Platonisme dalam konsepnya tentang manusia, 
namun manusia yang bisa kembali pada Tuhannya adalah manusia yang eksistensial 
dalam pandangan Kierkegaard, manusia yang secara hakiki mampu mengendalikan 
emosi untuk menuju kehidupan yang lebih bermakna. Konsep Alif ini dalam pandangan 
Barat disebut  egoless ego, self, seperti yang ditelaah oleh CG. Jung.  

                                                 
11 Triandis, Harry C, Culture And Social Behavior,  New York, McGraw-Hill, 1994, hal: 123-143   
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Aliran kedua, yang amat siap untuk menjadi psikologi  adalah “Candra Jiwa 
Soenarto” yang diturunkan dari babon kitab Sasangka Jati oleh Soemantri 
Hardjoprakosa. Dalam aliran psikologi ini manusia  hidup dalam tiga “lingkungan”, 
yakni alam sejati,  badan halus dan badan jasmani. Di alam sejati itulah hadir suksma 
kawekas, suksma sejati, dan  rokh suci. Suksma kawekas adalah “ada” yang yang tak 
berubah, suksma sejati adalah “ada” yang berubah, sedangkan roh suci adalah “ada” 
manusia dalam badan halus. Ketiganya disebut “Tri Purusa”, dan “Aku” adalah 
cerminan dari Tri Purusa. Manusia melalui Rahsa Jatinya berkomunikasi dengan Rokh  
Suci, Suksma Sejati dan Suksma Kawekas, apabila ia  selalu sadar, percaya dan taat pada 
Tuhan. 

Soenarto berpandangan bahwa jiwa mempunyai empat kemampuan: Angen-
angenan yang membuat  manusia eling. Cipta yang membawa  pangaribaw. Nalar yang 
membawa prabawa. Pangesti  yang membawa kemayan. Perasaan manusia adalah dasar 
dari pracaya, sementara nafsu (amarah, supiah, mutmainah, lauwamah) adalah dasar 
dari taat. Menurut pandangan Soenarto, Aku, Ego, dan Superego mampu untuk sadar, 
percaya, taat. Melalui Soemantri Hardjoprakosa, Candra Jiwa  Soenarto ini memang 
telah eksplisit psikologi dan diharapkan  respon masyarakat terhadap konsep Candra 
Jiwa ini akan lebih merebak utamanya ketika di dunia  psikologi modern Indonesia telah 
berkembang apa yang disebut  “transpersonal psychology”12.  

Ketiga adalah ajaran dari Ki Ageng Soerjomentaram yang semula memang 
diuraikan untuk membantu orang  Jawa agar tetap bisa bahagia dalam situasi  apapun. 
Semula  ajarannya diberi nama Kawruh Bagja Sawetah dan kemudian Kawruh Jiwa. 
Ungkapan Jawa iku nggone  rasa mewujud di situ, utamanya karena beliau menyatakan 
bahwa hidup akan mencapai tahap kebahagiaan yang sempurna apabila rasa itu ditata, 
karena di dunia ini tidak ada yang layak dihindari mati-matian atau dikejar-kejar mati-
matian”. Karena itulah Ki Ageng  Soerjomentaram mewejang kaidah “6 sa”: sabutuhe,  
saperlune, sacukupe, sapenake, samesthine, sabenere. (sebutuhnya, seperlunya, 
secukupnya, seenaknya, semestinya dan sebenarnya) 

Rasa, aku dan mawas diri adalah tiga pokok penting dalam ajaran Ki Ageng 
Suryomentaram.  Rasa adalah kesadaran manusia seutuhnya. Mahluk  hidup mempunyai 
rasa hidup. Rasa hidup mendorong  mahluk hidup bergerak, dan gerak ini dimaksudkan  
untuk kelangsungan hidup. Manusia mempunyai  kemampuan untuk mengerti tujuan 
hidup dan  kebutuhan hidup dengan pikirannya, dan tindakan  yang dilakukan untuk 
mencukupi kebutuhan dan  mencapai tujuan didasarkan pada pendidikan.  Kebutuhan 
dan tujuan hidup  membuat manusia menciptakan cita-cita. Kegagalan  mencapai cita-
cita adalah sumber derita 13. 

G. Meneropong Psikologi Jawa melalui Anarkisme Ilmu Pengetahuan 

Psikologi Jawa bersifat lebih “mendalam”, seperti halnya transpersonal 
psychology. Menurut John Davis, psikologi transpersonal bisa diartikan sebagai ilmu 
yang menghubungkan psikologi dengan spiritualitas. Psikologi transpersonal 
merupakan salah satu bidang psikologi yang mengintegrasikan konsep, teori dan metode 
psikologi dengan kekayaan-kekayaan spiritual dari bermacam-macam budaya dan 
agama. Konsep inti dari psikologi transpersonal adalah nondualitas (nonduality), suatu 

                                                 
12 Darmanto Jatman, Psikologi Jawa Jangkep,  Semarang, Limpad,  2004 
13 Darmanto Jatman, Psikologi Jawa, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1997 
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pengetahuan bahwa tiap-tiap bagian (misal: tiap-tiap manusia) adalah bagian dari 
keseluruhan alam semesta. Penyatuan kosmis dimana segala-galanya dipandang sebagai 
satu kesatuan14 .  

Asumsi yang digunakan dalam psikologi Jawa adalah manusia dan kesadaran 
yang memang menyatu terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Konsep antropologi 
metafisis berupa kebersatuan antara kesadaran dan yang-disadari ini berasal dari 
pandangan dunia Jawa. Menurut pandangan dunia orang Jawa, realitas tidak bisa 
dipahami secara terpisah. Contohnya, memahami konsep negara menurut orang Jawa 
tidak dapat dipisahkan dengan Tuhan, panen, dan wabah penyakit. Sehingga realitas 
negara yang otoriter akibat seorang raja yang lalim berakibat kegagalan panen dan 
merebaknya wabah penyakit.  

Pandangan hidup orang Jawa tidak memisahkan antara pengetahuan dan 
kepentingan. Pengetahuan merupakan penalaran dari kehidupan sehari-hari yang 
menuju ke suatu titik tertentu dalam kehidupan manusia. Artinya, pengetahuan bukan 
sebuah usaha memikirkan fenomena kehidupan yang direduksi secara ketat untuk 
kemudian dimurnikan menjadi sebuah teori. Sehingga tersingkapnya Hakikat hanya bisa 
dicapai ketika seseorang menjauhi hiruk pikuk kehidupan dan mendekatkan diri pada 
Tuhan dan seluruh alam semesta (termasuk diri si manusia itu sendiri)15.  Pandangan 
dunia orang Jawa adalah pertautan antara teori dan praksis yang akhirnya menuju ke 
arah kebijaksanaan sejati sebagai sebuah cita-cita kehidupan bersama. Teori adalah 
kontemplasi atas makrokosmos, tempat ditemukannya tertib alam semesta yang dapat 
dipakai untuk memahami kehidupan dirinya. 

Menalar adalah titik awal dalam usaha mencapai kebijaksanaan sejati, sehingga 
hanya pengetahuan yang dihasilkan bersifat sangat personal dan khusus. Oleh sebab itu 
kontemplasi yang bersifat personal menggunakan metode intuitif ini memperoleh 
legitimasi validitas melalui pengalaman-pengalaman metaempirik sebagai klaim 
kebenarannya. Hal ini mengakibatkan pengetahuan yang dihasilkan dianggap sahih dan 
tak terbantahkan karena sering dianggap mistis. 

H. Kesimpulan 

Berangkat dari pandangan dunia Jawa, psikologi Jawa dan pandangan dunia 
Jawa sebagai latar belakangnya memang memberikan sebuah insight tentang sebuah 
cabang baru dalam ilmu psikologi bernama psikologi Jawa. Argumentasi yang diajukan 
adalah kesesuaian konsep manusia di antara ketiga aliran dalam psikologi Jawa yang 
telah dibahas di atas. Pendapat Feyerabend tentang proliferation dan anything goes 
menjadi legitimasi yang cukup bahwa ilmu psikologi dapat memperluas pandangannya 
dengan menerima bahwa kehidupan manusia Jawa dapat diterangi melalui psikologi 
bercorak Jawa.  

Metode refleksif, partikularis dan khusus yang digunakan dalam memahami 
spiritualitas dalam pandangan dunia Jawa sudah bisa dianggap mampu menelaah 
kehidupan manusia Jawa secara lebih psikologis. Pemahaman yang didapat tentang 
proses mental orang Jawa dalam menanggapi peristiwa-peristiwa kehidupannya ternyata 
sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia Jawa, karena menyangkut pula sumber-
                                                 
14 John Davis, Transpersonal Psychology, http://www.johnvdavis.com/tp/ 
15 Niels Mulder, Individual and Society in Java, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hal: 

22-24. 
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sumber pengetahuan yang bersifat intuitif, transenden dari sisi spiritualitas dan bersifat 
kontemplatif dari sisi subjektivitas. Alhasil, sebuah aliran baru dalam cabang psikologi 
kebudayaan bernama psikologi Jawa dapat dinyatakan mampu secara keilmuan 
menelaah manusia yang berlatar belakang kebudayaan dan pandangan dunia Jawa. 
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